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RESUMO 
 

 

O propósito mais amplo deste trabalho consistiu em problematizar a noção de sujeito da 

educação a partir da noção de potência, presente no pensamento ético político de Giorgio 

Agamben, colocando em questão, ao mesmo tempo, os signos de negatividade que cercam a 

experiência formativa dos sujeitos moradores das periferias. Assim, o caminho que 

escolhemos para pensar a questão do sujeito da educação passou pela delimitação de uma 

excêntrica e singular figura de pensamento: o habitante das periferias das nossas cidades ou 

mais diretamente o pobre, comumente tomado como uma questão, simultaneamente, política, 

econômica, social e moral e ressignificado, neste trabalho, como uma questão ontológica. 

Nesse sentido, a dissertação foi construída por meio de uma investigação de natureza teórica e 

pretendeu, ela mesma, funcionar como uma experiência de pensamento, com vistas a ampliar 

conceitualmente as possibilidades de refletir a educação como formação humana com e a 

partir da periferia; interpretando a pobreza como uma condição ontológica e extraindo dessa 

ideia novos sentidos acerca do sujeito da educação e da sua formação. Nesse sentido, o que 

propomos foi um deslocamento no trato com a pobreza: do homem pobre, enquanto resultado 

de uma dinâmica político-social perversa, à pobreza do homem, enquanto traço originário do 

ser humano. Essa pobreza a que me referi se configura justamente como uma relação do 

homem com sua potência de ser e de não ser, haja vista que aquilo que um sujeito é não se 

apresenta como uma natureza fixa e imutável, mas como possibilidade aberta de ser e de não 

ser. Por outro lado, a potência não se constitui como um atributo seu, mas como uma 

experiência de ser si mesmo que não se esgota e, portanto, pode levar o homem a ser diferente 

do que é. A procura por uma formação humana a altura dessa condição de pobreza do homem 

é a tarefa pedagógica de uma educação que vem. 

 

Palavras-chave: potência; pobreza; sujeito da educação; formação humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

The broader purpose of this study was to problematize the notion of the subject of education 

from the notion of potentiality , present in the political ethical thought of Giorgio Agamben, 

questioning , while the signs of negativity surrounding the formative experience of subjects 

residents of the suburbs . Thus, the way we choose to think about the question of the subject 

of education passed by delimiting an eccentric and singular figure of thought: the inhabitant 

of the peripheries of our cities, the poor more directly, commonly taken as a matter both 

political, economic, social and moral and reframed, in this work, as an ontological question. 

In this sense , the dissertation was constructed through an investigation of a theoretical nature 

and intended herself , function as a thought experiment, in order to broaden the possibilities of 

conceptually reflect the education and training of human as from the periphery; interpreting 

poverty as an ontological condition that idea and extracting new meanings about the subject 

of education and formation. In this sense, what we propose is a shift in dealing with poverty: 

the poor man as a result of a perverse political and social dynamics, poverty of man, while 

originating trait of human beings. This poverty to which I referred is shaped just like a man's 

relationship with its power of being and non-being, considering that what a subject is not 

presented as a fixed and unchanging nature, but as an open possibility of being and not be. On 

the other hand, the power is not as its attribute, but as an experience of being yourself that is 

not limited and therefore can take the man to be other than it is. The search for a human 

formation height of the condition of poverty of man is the pedagogical task of education that 

comes. 

 

Keywords: potentiality, poverty, the subject of education, human formation. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A filosofia moderna do sujeito emergiu como um questionamento duramente 

endereçado à metafísica antiga e medieval, embora para alguns pensadores contemporâneos 

essa crítica tenha se realizado em bases igualmente metafísicas (MARTINS, SANTIAGO & 

OLIVA, 2011). Por isso, adotando uma postura irônica, eles têm enfatizado que o processo de 

legitimação epistêmica do sujeito moderno estaria subsumindo o fato de que o sujeito, ele 

mesmo, não se configura como um dado evidente. Do ponto de vista argumentativo que se 

pretende adotar ao longo dessa dissertação, essa é uma questão relevante na medida em que a 

educação, ancorada sobre os fundamentos filosóficos da modernidade, tem na chamada 

questão do sujeito um dos elementos centrais de sua própria problematização.  

Como questiona Tomaz Tadeu da Silva (1994, p. 248) “em que outro local o sujeito e 

a consciência são tão centrais e tão centrados” como no campo da educação? Dessa pergunta 

se depreende que a colocação em questão do próprio sujeito ou mesmo a postulação de sua 

crise sempre carrega implicações cruciais para a teorização crítica educacional.  

Nunca é demais lembrar que, na modernidade, a educação configurou-se como uma 

instituição central na formação de um sujeito livre e capaz de ação autônoma. Assim, com a 

suposta inoperância desse projeto a confiança depositada na educação é gravemente 

danificada, atingindo inclusive “a maneira pela qual pensamos o mundo e a própria crise” 

(VEIGA-NETO, 1995, p. 11). Por tudo isso, não é casual que a questão do sujeito venha 

polarizando o debate educacional desde meados dos anos 1990.  

As ressonâncias desse debate se fazem sentir na atualidade, uma vez que a sensação 

ainda dominante é a de que “a teoria educacional e a pedagogia encontram-se sitiadas” 

(SILVA, 1994, p. 247) pelo avanço das chamadas teorizações pós-modernas e pós-

estruturalistas. Tudo se passa como se o modo como a questão do sujeito foi sendo tematizada 

acabou por provocar uma espécie de paralisia no debate acadêmico da educação. Por essa 

razão, alguns pressupostos mais amplos orientam a perspectiva teórica e metodológica que 

assumimos na pesquisa que configurou as bases do presente trabalho. Em primeiro lugar, não 

estamos dispostos a abdicar de uma concepção de formação humana como eixo vital de 

reflexão da educação (FREITAS, 2005), o que não significa legitimar qualquer gesto de 

retorno aos princípios esquecidos ou não realizados da modernidade, pois não faz parte do 

nosso escopo propor novos discursos edificantes (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001).  
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Em segundo lugar, propomos uma espécie de desvio analítico no debate sobre a 

questão do sujeito da educação, deslocando o eixo discursivo da suposta condição pós-

moderna1 para assim contornar a polêmica que hegemonizou a teorização crítica em 

educação. O caminho que escolhemos para pensar a questão do sujeito da educação passa pela 

delimitação de uma excêntrica e singular figura de pensamento2: o habitante das periferias das 

nossas cidades ou mais diretamente o pobre. O pobre se constitui como figura excêntrica na 

medida em que comumente se constitui como um objeto das redes de poder-saber que 

articulam as práticas educativas. Como sabemos, o pobre é, quase sempre, a figura 

paradigmática das formas de assujeitamento econômico, político, social e cultural, encarnando 

nos discursos educativos o lugar de múltiplas desigualdades que fazem dele o sujeito de uma 

falta e de uma carência inessencial. No máximo, o pobre aparece como alvo de uma 

sociologia crítica da pobreza que ora o apreende por meio de práticas higienistas, ora por 

meio de políticas públicas direcionadas a promover os seus direitos (negados) de cidadania.  

Mas, por outro lado, o pobre também se constitui como uma figura singular uma vez 

que, em nossa atualidade, tornou-se um foco privilegiado de reflexão em torno da condição 

humana e dos processos de resistência aos controles biopolíticos (RANCIÉRE, 1996; 

HARDT; NEGRI, 2011; AGAMBEN, 2011). Nesse cenário, parte-se da percepção de que a 

figura do pobre e da pobreza permitiria engendrar outras formas de pensar e, 

consequentemente, de entrar em relação com o sujeito da educação. 

Contudo, vale ressaltar, não se trata de propor uma idealização das condições de vida 

dos moradores das nossas periferias, pois o que está em jogo é, antes de tudo, um exercício de 

pensamento que busca vislumbrar a própria condição dos sujeitos periféricos como um lugar 

de reflexão para outras formas de vivenciar as experiências formativas e do que significa ser 

sujeito dessas e nessas experiências. Por isso, destacamos como um intercessor de nossa 

argumentação o pensamento de Giorgio Agamben, o qual tem se ocupado da figura do pobre 

e da pobreza no âmbito filosófico. Em um de seus trabalhos mais recentes, denominado 

sugestivamente de Altíssima Pobreza, Agamben defende uma visão radical do pobre e da 

pobreza, através de uma concepção sui generis do sujeito humano como potência. 

                                                 
1 Isso significa passar ao largo “da polêmica protagonizada, inicialmente, por Jean François Lyotard e Jürgen 
Habermas e, depois, além destes, por Richard Rorty e Fredric Jameson” (PAGNI, 2006, p. 568). 
2 A expressão figura de pensamento é tomada aqui em dois sentidos complementares. No primeiro, ela é 
empregada em uma perspectiva linguística, referindo-se aos signos-figurativos como, por exemplo, quando a 
figura de uma balança indica uma ideia de justiça. No segundo sentido, a expressão é tomada em uma 
perspectiva onde a figura não visa uma representação. A figura, aqui, não seria uma mera figura retórica, lógica 
ou gramatical, mas uma figura-questão; questão em torno do agir humano que se dá (doa) em figuras. O figurar 
seria, então, o advir de algo à existência, uma “presentificação que convoca o pensamento”, dando-nos o que 
pensar (PESSANHA; BARBOSA; FERRAZ; CALFA, 2011, p. 15-17). 
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Agamben apreende os pobres como figuras vitais para a enunciação de uma 

experiência concreta do humano como potência pura de ser e de não ser (AGAMBEN, 2005, 

p. 14), incitando-nos a refletir a experiência de ser-sujeito e as condições de sua formação 

além e aquém do pensamento expresso pela experiência do cogito cartesiano. 

Por essa razão, optamos por seguir suas análises com vistas a problematizar, a partir 

de algumas das suas ferramentas teóricas, a linearidade discursiva que associa, no campo 

filosófico e pedagógico, a vida e a experiência dos pobres a uma carência, questionando a 

intensa carga de moralidade que ainda atravessa a percepção e a compreensão analítica dos 

processos educativos daqueles e daquelas que habitam os espaços periféricos em nossas 

sociedades. Desse modo, pobres e pobreza constituem-se como “sujeitos e processos a serem 

interrogados, numa direção contrária às investigações cuja regra geral é descrever, informar 

ou denunciar as faces do seu infortúnio” (CERQUEIRA, 2010, p. 21).  

Importa, portanto, abordar a potência dos pobres, sua capacidade de produzir vida na 

própria vida. É nesse território que residem nossas principais indagações. O fio norteador da 

nossa reflexão consistiu em interrogar: como a noção de potência, presente no pensamento 

ético-político de Giorgio Agamben, permite problematizar os signos de negatividade que 

cercam a experiência formativa dos sujeitos moradores das periferias? 

A resposta a essa questão passou por uma percepção e uma aposta: nos espaços 

periféricos a educação circula como um bem danificado. Não se trata de uma afirmação 

qualquer já que, como demonstram alguns estudos (FREITAS, 2010; FERREIRA, 2011; 

PEIXOTO, 2012), esses lugares estão, comumente, associados a regimes de visibilidade 

difamatórios que articulam preconceitos e estigmas que se colam, de maneira perversa, aos 

sujeitos moradores desses espaços, obstruindo a possibilidade de pensar a periferia como um 

território de formação e subjetivação ética. Acolhemos, então, a indicação de que é preciso 

instituir uma visibilidade outra aos sujeitos moradores dos espaços periféricos, os chamados 

“pobres”, questionando as representações vigentes de que eles se configuram como sujeitos 

“carentes” e/ou em “risco pessoal e social” (FREITAS, 2011, p. 11).  

Essas imagens são reiteradas não apenas pelas mídias, mas também pelos aparelhos 

governamentais e mesmo por parte do universo acadêmico que insiste em fazer ressoar uma 

ideia que todo mundo compartilha, sinceramente ou não: “a ideia de que a pobreza é o maior 

infortúnio do mundo e, portanto, que a cultura das classes pobres deve ser substituída pela 

cultura da classe dominante” (PASOLINI apud. SCHÈRER, 2009, p. 20), o que implica fazer 

desaparecer o pobre enquanto detentor de uma cultura e de valores próprios.  
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A pobreza a que Pasolini, de forma visionária, atribui um significado orientador da 

historia, nada tem a ver com “o elogio da miséria”, pois irradia um excedente de sentido que 

repousa na tomada de consciência dos próprios impasses de um modelo de desenvolvimento 

ancorado estritamente no valor de troca das mercadorias3. Trata-se de pensar o pobre e a 

pobreza a partir de sentidos ainda não devidamente explorados, disseminando figuras 

conceituais mais apropriadas à compreensão efetiva dos pobres seja como sujeitos de direitos, 

em sentido amplo, seja como sujeitos da educação, em sentido mais estrito.  

Parafraseando Edward Thompson, se busca aqui os desdobramentos de uma 

“educação vista de baixo”, quer dizer, uma educação que recupera e analisa as experiências 

formativas das pessoas comuns (BERTUCCI; FARIA FILHO; OLIVEIRA, 2010, p. 24). 

Mais radicalmente, trata-se de questionar a lógica política e pedagógica de representação do 

pobre, pensando, nesse percurso, nossa própria relação com o que há de periférico em nós 

mesmos, isto é, com nossa forma atual de ser-sujeito.  

Dessa ótica, o objetivo mais amplo dessa investigação consistiu em problematizar a 

noção de sujeito da educação a partir da noção de potência presente no pensamento ético-

político de Giorgio Agamben. Mais especificamente, buscamos apreender a noção de potência 

nos trabalhos de Giorgio Agamben, tendo em vista delimitar sua influência na tematização 

contemporânea sobre o sujeito da educação. 

Ao longo de todo o percurso analítico, exploramos e remetemos as reflexões de 

Agambem sobre a noção de potência aos processos de governamento das condutas dos pobres 

(LE BLANC, 2013, p. 173), tendo em vista desnaturalizar os signos de negatividade que 

cercam e cerceiam sua experiência formativa. No limite, delineamos uma analítica da pobreza 

como uma questão, simultaneamente, ontológica, política, econômica e social. 

As origens fáticas dessa proposição remontam à minha própria condição de morador 

de uma comunidade situada na periferia do Recife. Considerada uma das comunidades mais 

violentas da cidade, o Coque, lugar onde nasci e vivo, ocupa um espaço curioso no imaginário 

social e político da cidade: a morada da morte. Investigações recentes têm procurado mapear 

e discutir esse imaginário (FREITAS, 2005) e suas consequências perversas, analisando 

porque, desde a década de 1970, as imagens de luta política que circunscreviam a comunidade 

na esfera pública local se deslocaram para um imaginário de morte que fez com que a 

comunidade fosse associada univocamente com situações de violência e criminalidade.  

                                                 
3 A essa pobreza Heidegger também se refere em um seminário de 1945, intitulado “Die Armut” (“A Pobreza”), 
no qual ele afirma que na pobreza “se afina a essência do humano” (HEIDEGGER, 2004, p. 8). 
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Uma primeira compreensão dos efeitos cruéis dessa situação me foi propiciada com a 

participação em uma organização educativa presente há mais de vinte e cinco anos na 

comunidade. Foi no Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA) 

que encontrei um lugar de experimentação para outras formas de viver e educar na periferia. 

Ao mesmo tempo em que busca afrontar o regime de visibilidade perverso a que os moradores 

da comunidade estão sujeitos, o NEIMFA passou, nos últimos anos, a mobilizar, em parceria 

com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e com outros coletivos da comunidade, 

diferentes dispositivos formativos ancorados na defesa da periferia como território de 

subjetivação ético-política e não apenas como lugar de carências e ausências. Foi na condição 

de participante ativo dessa experiência onde, desde a infância tenho vivido encontros 

formativos, que fui levado a querer aprofundar, no âmbito da pós-graduação, uma discussão 

sobre a chamada condição periférica.  

Vale dizer que minha experiência de vida e o NEIMFA se confundem como locais de 

uma formação que se passou e continua a se passar sob o signo da presença, da proximidade, 

do encontro, do afeto e da dádiva; ou seja, sob o signo de um amor que me leva a habitar com 

ética e cuidado não apenas a comunidade do Coque, mas, sobretudo, a periferia de mim 

mesmo. Sim, habitar eticamente na periferia de mim mesmo! Pois, assim como a periferia não 

é tomada aqui em seu sentido geográfico estrito, acredito que, como seres humanos, somos 

formados por lugares que nem sempre são fáceis de habitar; lugares, muitas vezes, 

invisibilizados pelas circunstancias as mais variadas; acredito que todos nós, morando ou não 

em uma comunidade considerada periférica, somos tecidos de lugares menores onde se 

localizam vivências, afetos e pensamentos sufocados, reprimidos por contradizerem as 

demandas normalizadoras e regulamentadoras da sociedade vigente. Acredito que esses 

lugares periféricos, em nós, também são espaços de formação; pois não nos formamos apenas 

com conceitos e razões. É preciso, às vezes, se deixar formar na periferia de si mesmo.  

Assim, quando me refiro, nesse trabalho, à potência dos pobres, não se trata de uma 

mera decisão teórica, mas de um enraizamento existencial concreto propiciado pelo meu 

próprio habitar o Coque/NEIMFA. Isso não significa, por sua vez, que o propósito desse 

trabalho seja justificado apenas pelo desejo pessoal de representar a comunidade, falar em seu 

nome, embora eu mesmo seja um morador do Coque; também, não se pretende aqui construir 

um auto-relato de minha experiência formativa. Antes, pretendo justificar o esforço analítico 

pela intenção explícita de ocupar e criar espaços por meio dos quais os sujeitos moradores das 

periferias possam falar a respeito de suas experiências educativas e dos seus modos de 
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conceber a si mesmos. Pois se é verdade que “não se pode falar pelo subalterno, pode-se 

trabalhar contra a subalternidade” (SPIVAK, 2010, p. 14). Esse é também meu desejo. 

Estou ciente dos riscos que corro. Mas acredito que toda pesquisa em educação abre 

também uma possibilidade de incomodar e deslocar os olhares que insistem em naturalizar e 

capturar a vida de populações inteiras por meio de preconceitos, estereótipos, infâmias e 

estigmas. Alias, foi justamente ao vivenciar uma dessas estratégias de resistência, no chamado 

curso de formação de educadores holísticos, desenvolvido no NEIMFA, que me trouxe à 

universidade, ao curso de pedagogia e à experiência de bolsista do Programa de Iniciação 

Científica (PIBIC/CNPq), onde aprendi durante os quatro anos em que me dediquei à 

pesquisa acadêmica, os modos pelos quais a racionalidade política neoliberal, em curso na 

contemporaneidade, produz os mais variados tipos de sujeição4. Foi por meio desse percurso, 

analítico e existencial, que emergiu a questão de pesquisa acolhida nesse trabalho.  

Desse modo, não estou procurado uma solução pragmática para os problemas vividos 

pelos moradores das periferias, incluindo seus problemas de natureza educacional. Sem negar, 

em nenhum momento, a importância das lutas sociais e políticas para garantir os direitos de 

todos os sujeitos que vivem em nosso país à educação de qualidade, a pesquisa que 

desenvolvemos não esteve orientada para o campo da formulação, implantação ou avaliação 

de políticas direcionadas aos moradores das periferias. Também não pretendemos alimentar 

uma lógica de exceção, correlata da primeira e que procura identificar experiências educativas 

exitosas para comprovar que os pobres também aprendem e que podem ter sucesso no âmbito 

escolar.  

Ao investigar os signos de negatividade que atravessam os processos de formação do 

“sujeito pobre” o esforço consistiu, antes, em identificar, problematizar e dar-a-ver modos 

outros de pensar a própria educação. Estou operando com uma ideia que pode, em princípio, 

parecer contraintuitiva porque os modos de tematizar a formação do sujeito pobre e a 

experiência de viver e de educar na periferia geralmente só levam em conta os aspectos 

negativos ou limitadores dessa experiência. Nesse aspecto, foi importante constatar em uma 

revisão inicial da literatura cinco grandes eixos de pesquisas sobre pobreza e educação. No 

primeiro deles, a pobreza era pensada como um contexto adverso à educação (FERNANDES, 

2005). No segundo eixo, a educação era tematizada como uma forma de escapar da situação 

de pobreza (SILVA, 2011). No terceiro eixo estavam os trabalhos que discutem a questão das 

                                                 
4 Nesse período, investiguei, com a mediação da analítica do poder foucaultiana, a dinâmica que levou ao 
estabelecimento da juventude como um problema político e social, problematizando o modo específico com que 
os governos têm lidado com as demandas juvenis em nosso país, através das noções de risco e vulnerabilidade 
pessoal e social (NUNES; FREITAS, 2009). 
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políticas governamentais de redistribuição de renda associados aos processos de escolarização 

(FIGUEIREDO, 2007; SANTOS 2009; FIGUEIREDO, 2011). No quarto eixo buscava-se 

descrever quem são os pobres, que se confundem quase que integralmente com os alunos das 

escolas públicas (ALGEBAILE, 2004). Por fim, no último grupo, localizamos alguns 

trabalhos que questionavam a qualidade da educação pública oferecida aos pobres e o que os 

próprios pobres pensavam a respeito da educação pública (COUTINHO, 2005). Um ponto em 

comum, em todos esses trabalhos, é o regime de visibilidade e dizibilidade a que estão 

submetidos os sujeitos pobres: uma associação linear da pobreza com a falta de bens ou 

capacidades5. 

O nosso trabalho, ao contrário, não pactua com esse tipo de abordagem e não se insere 

em nenhum dos eixos temáticos listados acima; não visamos remeter nossa reflexão sobre a 

formação dos sujeitos moradores das periferias para o debate clássico sobre estruturas de 

classe, exclusão social, economia e desigualdades na repartição das redes de poder-saber. A 

ideia, antes, é levar a discussão sobre a formação humana dos pobres para o âmbito de uma 

ética pedagógica (CALVÁRIO, 2001). Por essa razão, remetemos nosso trabalho a uma 

investigação filosófica, e para isso mobilizamos um pensamento ainda pouco conhecido no 

campo educacional: o pensamento de Giorgio Agamben.  

A maioria dos educadores desconhece esse filósofo que, nascido em Roma no ano de 

1942, assistiu aos seminários “secretos” de Martin Heidegger em Le Thor6, os quais afetaram 

consideravelmente seu modo de pensar e conduzir suas próprias investigações. O 

desconhecimento pode ser aparentemente justificado: Agamben não é um filósofo da 

educação. Seus trabalhos abrangem um vasto domínio de conhecimento, desde o direito à 

literatura, passando pela filosofia política, teologia e economia, mas não inclui de modo 

intencional a educação como um motivo de reflexão, de modo que suas contribuições para o 

campo têm sido exploradas numa literatura menor dentro do universo educacional. 

No Brasil, em particular, a recepção dos trabalhos de Agamben tem se dado 

principalmente no âmbito do direito a partir da leitura dos textos da série “Homo Sacer”, nos 

quais o filósofo realiza uma arqueologia do poder soberano, retomando e complementando as 

                                                 
5 Assim, não consideramos casual que quando os pesquisadores pensam e tematizam as formas de intervenção 
educativa junto aos sujeitos moradores dos espaços periféricos, a educação seja sempre pensada como um meio 
de instrumentalização, cuja finalidade é formar estritamente para o mercado de trabalho enquanto forma de 
inclusão social. Esses estudos abordam os pobres e a pobreza apenas como uma questão social; foco que, na 
atualidade, se desloca rapidamente para uma questão de polícia (NUNES; FREITAS, 2009), contribuindo para 
difundir e legitimar projetos de “superação da pobreza” mediante seu empoderamento social. 
6 Hoje em dia já afastado de atividades de ensino, Agambem pesquisa os elementos fundamentais da sua 
“filosofia que vem”, tematizando exatamente os conceitos de potência, forma-de-vida e uso, os quais articulam a 
questão da pobreza como possibilidade de escapar ao domínio biopolítico contemporâneo. 
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pesquisas realizadas por Michel Foucault, sobretudo os cursos da segunda metade da década 

de 70, nos quais o filósofo francês aborda a temática da biopolítica (MORAES, 2008; 

ABDALLA, 2010; CÂMARA, 2010). Os poucos trabalhos realizados no campo educacional, 

utilizam basicamente os conceitos de experiência e infância (SILVA, 2007; ROSA, 2011). Por 

que então escolher esse pensador/pensamento como referência principal da nossa 

investigação? Deixo a resposta ao próprio Agamben. 

Em Signatura Rerum, obra na qual ele discute as questões metodológicas do seu 

trabalho de pesquisa, Agamben (2009) faz duas observações sobre (a) o fato de um trabalho 

de pesquisa passar necessariamente por um esforço de reinterpretação que nunca poderá 

esgotar os sentidos de uma questão determinada e operada pelo próprio pesquisador; e (b) o 

fato do caráter filosófico de uma obra estar relacionado, sobretudo, com a possibilidade de 

desenvolvê-la, explorando-a em outros campos, a partir dos seus próprios elementos não 

pensados. Com base nessas observações, nosso esforço não foi o de forçar o pensamento de 

Agamben para responder ao intuito de tematização da formação humana. Nossa aposta, é que 

uma exploração interpretativa do seu conceito de potência possa lançar um olhar mais 

cuidadoso sobre os sentidos dos processos de formação vivenciados pelos pobres.  

A tentativa, então, é a de fazer, em seus próprios termos, um experimentum linguae, 

uma revisão radical de como determinadas ideias e categorias seguem dominando nossa 

cultura; uma experiência, portanto, dos limites da linguagem e, consequentemente, das figuras 

de nosso pensamento. Como Agamben, ao tematizar a noção de potência, almejamos redefinir 

o lugar da pobreza e dos pobres no âmbito de nossas categorias filosóficas e pedagógicas, 

dando a ver outras formas de refletir a educação como formação humana.  

Nesse sentido, a dissertação foi construída por meio de uma investigação de natureza 

teórica e pretendeu, ela mesma, funcionar como uma experiência de pensamento, com vistas a 

ampliar conceitualmente as possibilidades de refletir a educação como formação humana com 

e a partir da periferia; interpretando a pobreza como uma condição ontológica e extraindo 

dessa ideia novos sentidos acerca do sujeito da educação e da sua formação. 

O trabalho foi organizado em três capítulos. O primeiro apresenta uma cartografia das 

figuras da pobreza nos nossos sistemas de pensamento. O segundo capítulo explora mais 

diretamente a pobreza a partir de uma perspectiva ontológica, possibilitando uma revisão e, no 

limite, um abandono das categorias que negativizam as experiências formativas dos pobres. 

No terceiro e último capítulo tematizamos a noção de potência no pensamento de Giorgio 

Agamben e suas implicações para a tematização sobre o sujeito da educação. Há ainda dois 
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limiares. É assim que estamos chamando a seção que trata da metodologia, localizada logo 

após o primeiro capítulo, e as considerações finais do trabalho.  
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CAPÍTULO I 

UMA BREVE HISTÓRIA DA POBREZA E A EXCENTRICIDADE DO 

POBRE COMO FIGURA DE PENSAMENTO 
 

 

Em um trabalho recente, Guillaume le Blanc (2013) propôs que a História da Loucura 

na Idade Clássica, o primeiro livro de Michel Foucault, poderia ser lido como uma nova 

história da pobreza. Para le Blanc, “loucos e pobres não cessaram de se olhar em um jogo de 

espelhos, de serem considerados como sujeitos das margens que uma longínqua semelhança 

acabava sempre por reinscrever em um espaço comum” (LE BLANC, 2013, p. 173). A 

análise desse espelhamento seria retomada pelo próprio Foucault, no curso Os anormais, 

quando a arte de governar a conduta dos homens foi delimitada por meio do governo das 

crianças, do governo dos loucos, do governo dos pobres e do governo dos operários.  

Assim, recuperar uma história da pobreza não é uma mera “curiosidade 

epistemológica”, tendo em vista a atualidade do diagnóstico que Foucault endereçou à Idade 

Clássica. Sua arqueologia do asilo “fez aparecer o louco e o pobre como figuras solidárias” 

(LE BLANC, 2013, p. 174), solidariedade que tende a se reconstituir, hoje, sob outras formas, 

na (des)estabilização das diferentes instituições de cuidado social. Ao evocar a “grande 

libertação dos mendigos” do hospital geral que abrigava, ao mesmo tempo, “vagabundos, 

mendigos, mulheres de vida fácil, insensatos, pobres, etc.” delineia-se uma nova “percepção 

purificada da pobreza”. Na realidade, visa-se nesse momento reconduzir o pobre 

 

ao trabalho, reconstruir sua vida na base de usa empregabilidade. [daí] uma fronteira 
nova emerge entre pobres válidos e pobres inválidos. Aos pobres inválidos, recairá a 
necessidade de estruturas de cuidado específicas. Quanto aos pobres válidos, escreve 
Foucault, não serão mandados nem para essas casas (as poorhouses) nem para as 
workhouses, devendo-se proporcionar-lhes o mais rápido possível um trabalho 
conveniente às suas forças e capacidade. A internação do pobre deixa, assim, de ser 
uma resposta ao desemprego ou às crises econômicas. Ao contrário, torna-se 
imperativo libertar o pobre, pelo menos o pobre válido, deixa-lo exposto, pronto 
para ser utilizado segundo as novas imposições do mercado. (LE BLANC, 2013, p. 
174-175). 

 

Observa-se uma metamorfose da “figura do pobre” que passa pela constituição de uma 

nova imagem da pobreza segundo a qual o pobre seria, antes de tudo, um sujeito privado da 

possibilidade de trabalhar em razão de um estado social de miséria. Passa-se a lidar com os 

pobres a partir da perspectiva de inseri-lo na lógica do mercado, que, aliás, passa a ser 

referência para o ordenamento de toda a sociedade. 
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Com efeito, na Idade Clássica afirma-se uma correlação entre mendicidade e miséria, 

fornecendo uma consistência econômica irredutível à pobreza; curiosamente essa consistência 

não só não pode ser evitada, como se torna, ela mesma, uma condição da riqueza. Nos termos 

de Foucault (1997), não se pode mais doravante simplesmente suprimir a pobreza, “esse lado 

pobre também é necessário porque torna possível a riqueza. Porque trabalha e pouco 

consome, a classe dos necessitados permite que uma nação se enriqueça” (FOUCAULT, 

1997, p. 405). A consistência econômica do pobre abre um caminho para a reabilitação moral 

do mesmo, separando o louco e o pobre, justamente, pelo critério da empregabilidade. 

 

O pobre é empregável, enquanto o louco não. Desse modo, assim como utilizar os 
pobres torna-se uma fonte de riqueza das nações, assim também o louco é aquele 
que é preciso separar para evitar toda confusão possível com o pobre. A percepção 
asilar pode então funcionar em pleno regime medical. Pautada nesse limiar de 
sujeitos indesejáveis, ela pode dar-se a missão de juntar prática de internamento e 
prática de cuidado [...] É abolida a separação social ratificada pelo hospital geral 
entre os inúteis, que incluem os pobres, os miseráveis, os vagabundos, os ociosos, os 
loucos, e os indivíduos úteis (LE BLANC, 2013, p. 175). 

 

Desse modo, a disciplinarização dos pobres no alvorecer da modernidade se orienta 

por um imperativo de trabalho e não por um princípio de cuidado ou cura. A pobreza deixa de 

ser “justificada pelo gesto de caridade que ela suscita” (LE BLANC, 2013, p. 176). Enquanto 

na Idade Média, Deus estava presente na miséria, na modernidade a pobreza se “vê esvaziada 

de todo estatuto ontológico privilegiado para aparecer como simples carência social”; ela 

deixa de ser uma figura da transcendência, caindo “na órbita do mundo social” assimilada a 

uma desordem. Como resultado a figura do pobre e da pobreza passa a atrair para si uma 

concepção moral que, ao invés de santifica-la, a torna alvo e objeto de condenação. Ela se 

torna uma autêntica figura da abjeção, pois como o louco, o pobre é uma figura das margens. 

Por isso, 

 

desde logo, a prática da história é aí afirmada por Foucault como a possibilidade de 
atravessar fronteiras que definem o pertencimento à nossa cultura. Atravessar 
fronteiras não significa evadir-se para um lugar outro [...]. A arqueologia pretende, 
em contrapartida, apreciar as qualificações culturais sob a luz das depreciações 
culturais e sociais com as quais se relacionam. [...]. Não somente o interior se 
constrói na rejeição do exterior, como também esse ato de rejeição jamais é apenas 
teórico, mas sempre igualmente cultural e social. O outro torna-se aquele que se vê 
colocado em posição de alteridade pela posição de exclusão que pesa sobre ele. Ele 
é, retomando uma expressão de Christine Delphy, alterizado, isto é, tornado 
dessemelhante pelo poder que o desqualifica ao trata-lo como sujeito separado (LE 
BLANC, 2013, p. 178). 
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Figuras como o “louco”, o “mendigo”, o “vagabundo”, o “pobre” são construídas e 

confinadas na diferença que as desqualifica. Essa diferença, no entanto, não se dá apenas no 

gesto teórico, sendo construída ao mesmo tempo por uma máquina de confinar que é a 

máquina antropológica, ou seja, esse dispositivo gigantesco, chamado humanismo, que 

consiste em produzir o “fora” por meio da “exclusão de um dentro” (AGAMBEN, 2013, p. 

64). Essa máquina funciona instituindo em seu centro uma zona de indiferença, na qual deve 

aparecer como uma espécie de elo perdido “sempre ausente porque já virtualmente presente”, 

a articulação entre o humano e o seu outro, entre o humano e o ainda não humano (o animal, a 

criança, o selvagem, o estrangeiro, o louco, o judeu, o negro, o índio, o pobre, etc.). Logo,  

 

como todo espaço de exceção, essa zona é, em verdade, perfeitamente vazia, e o 
verdadeiramente humano que deve surgir é apenas o lugar de uma decisão 
incessantemente atualizada na qual a separação e sua rearticulação são sempre 
deslocalizadas e adiadas novamente. Isso que deveria ser assim obtido não é 
semelhante nem a uma vida animal nem a uma vida humana, mas somente uma vida 
separada e excluída de si mesma – uma vida nua (AGAMBEN, 2013, p. 65). 

 

Daí que, nos termos desse trabalho, a figura do pobre se vincula não apenas a uma 

historia dos lugares sociais, ela aponta também as condições de possibilidade dos discursos e 

das práticas que distribuem toda uma arquitetura do que significa ser um ser humano, a partir 

do centro e da periferia como “lugares outorgados a uns e recusados a outros” (LE BLANC, 

2013, p. 180)7. A figura do pobre articula, simultaneamente, questões teológicas, ontológicas, 

econômicas, sociais, políticas e culturais. Contudo, na atualidade, a figura do pobre como 

problema para o pensamento tende a desaparecer, ou seja, tende a ser invisibilizada em 

detrimento de uma noção de pobreza apreendida como uma relação estrita de saber e de poder 

entre pobreza e população. Essa estranha permutação é demanda de “defesa da sociedade” 

que “se assenta sobre uma guerra social face a esses indivíduos supostamente perigosos” (p. 

184). Pois, esses indivíduos, os pobres, contribuem para esfacelar as fronteiras sociais 

instituídas, reclamando novos procedimentos de controle passiveis até de se fazerem passar 

“por procedimentos de cuidado social”, seguindo, nesse processo, uma “linha divisória 

novamente maior que é a da empregabilidade dos sujeitos considerados normais e da não 

empregabilidade dos sujeitos portadores de uma patologia social e/ou mental” (p. 185). 

                                                 
7 Assim, não é casual que o conceito de população venha se tornar um tema chave nos cursos de Foucault sobre a 
biopolítica. Mais especificamente nessa população indeterminada que é a “população pobre”, ele colocará em 
cena todo um ethos que ainda é o nosso. Um ethos que insiste em situar os pobres como sujeitos de “lugar 
nenhum”, pois é sua vida mesma de pobre que dá lugar econômico, social e cultural (LE BLANC, 2013, p. 181). 
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Em linhas gerais, são esses os traços iniciais que o nosso trabalho de pesquisa buscou 

problematizar tomando como eixo essa excêntrica e singular figura de pensamento: o pobre. 

Para além de todo pensar representativo, insistimos em um pensar figurado, cheio de recortes 

e colagens. Explico: a ideia de pensar o pobre como uma figura de pensamento nos veio a 

partir do contato com uma coletânea intitulada “Figuras de Foucault”. Os autores que 

compõem essa coletânea visam mostrar os efeitos que as várias figuras do filósofo francês 

produzem em áreas tão diversas das chamadas ciências humanas (RAGO; VEIGA-NETO, 

2006, p. 9). No entanto, o que verdadeiramente nos chamou a atenção foi uma pequena nota 

na contracapa do livro, a qual não contém uma sinopse da obra, mas uma espécie de definição 

dicionarizada do próprio verbete figura: um substantivo feminino derivado do latim. Algumas 

definições apresentadas nos soaram bastante incomuns como, por exemplo, a noção de figura 

como vulto, como imagem entrevista, como forma sem nitidez, ou figura como um ator que 

representa um ou mais personagens em uma peça. Mas nenhuma dessas definições nos 

pareceu mais extravagante como figura enquanto um substantivo masculino; sim, a figura 

como o figura! Nesse caso, a noção possui dois significados: diabo e demônio.  

Essas últimas definições foram intencionalmente mobilizadas pelos autores da 

coletânea com o efeito de apresentar Michel Foucault como esse figura. Essa estratégia foi 

vital no processo de delimitação do nosso próprio objeto de investigação. Pois ao nos 

aproximarmos do pobre, enquanto figura de pensamento, não pudemos deixar de considerar 

também essa dimensão diabólico-demoníaca que parece assombrar as relações entre os pobres 

e as ciências humanas. O pobre parece realmente figurar enquanto demônio do pensamento. O 

pobre nos olha e ao olhar-nos 

 

põe-nos em questão, tanto o que nós somos como todas essas imagens que 
construímos para classifica-los, para excluí-lo, para proteger-nos de sua presença 
incômoda, para enquadra-lo em nossas instituições, para submetê-lo as nossas 
práticas e, finalmente, para fazê-lo como nós, isto é, para reduzir o que pode ter de 
inquietante e ameaçador (LARROSA; LARA, 1998, p. 9). 

 

O pobre é, portanto, o figura que não dá ao pensamento a sensação de conforto e 

tranquilidade que normalmente esperamos. O pobre força-nos a pensar de outros modos. Com 

isso, essa/esse figura dota o pensamento de uma potência com todos os perigos e paixões que 

essa experiência implica. É dessa potência que se ocupou esse trabalho. Obviamente, o 

esforço não consistiu em domar esse pobre diabo, mas apreender como a reflexão educacional 

se aproxima dessa/desse figura. 
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1.1 Do estigma ao medo: a pobreza como questão social 

 

Como explicitamos, acima, a figura do pobre vem desaparecendo gradativamente, 

substituída por uma noção considerada mais concreta de pobreza. Mais exatamente, a figura 

do pobre tende a ser apreendida como uma relação entre pobreza e população, o que nos 

obriga a começar nossa reflexão em torno da figura do pobre pelas imagens da pobreza que 

tentam circunscreve-lo em nossas sociedades. Desse modo, é importante lembrar que com o 

advento dos processos de modernização, desencadeados pelas revoluções burguesa e 

industrial, a questão da pobreza adquiriu novas formas de visibilidade em um cenário 

complexo de confinamento e enquadramento de enormes contingentes populacionais.  

Como ressalta le Blanc (2013), a questão agora não é eliminar a pobreza e os pobres, 

mas converte-los em sujeitos sociais produtivos. Nessa direção, as doutrinas da razão de 

Estado contribuirão decisivamente para que a pobreza apareça como um dado real e 

incontestável: “afinal, sabemos muito bem que ela existe, que marca de forma indelével o 

espaço que nos cerca e fornece rica matéria-prima para nossas análises estatísticas” (NUNES, 

1990, p. 2). Nas sociedades modernas, não por acaso, a figura mais visível da pobreza é 

aquela que a coloca como uma questão social. Uma espécie de chaga, uma ferida nos 

interstícios da sociedade. Assim, a pobreza é apreendida pela grande maioria dos estudos que 

visam explicita-la como uma questão socialmente problematizada (REGO; PINZANI, 2013). 

A presença mesma da pobreza, no cenário urbano-industrial, produz certo 

constrangimento: a existência concreta dos pobres pode desvelar não tanto as disfunções da 

cidade moderna, mas seu funcionamento efetivo. De fato, foi em pleno apogeu do capitalismo 

industrial que a pobreza apareceu como uma questão social, evidenciando que a expansão da 

riqueza e a acumulação do capital trazem no seu bojo o acirramento da miséria, o 

empobrecimento generalizado da população e o aumento das desigualdades (TELLES, 2011). 

A pobreza deixa de ser percebida como uma consequência impensada ou imprevista da 

modernização, e passa a se apresentar como correlato da lógica mesma de apropriação e 

acumulação do capital: 

 

No século XIX já havia suficiente clareza, sobretudo por parte dos principais 
pensadores e homens políticos, de que a pobreza era a grande questão social a ser 
enfrentada e que seu aumento era proporcional ao aumento das riquezas das nações. 
Tomou-se consciência, portanto, de que a pobreza não se constituía um fato natural, 
obra do acaso ou da vontade divina. Corresponde ao estabelecimento da sociedade 
de “mercado autorregulado”, tão bem criticado pela obra clássica de Karl Polanyi, 
cuja leitura esclarece as origens da “catástrofe social” que varreu principalmente a 
Inglaterra, mas também outros países da Europa (TELLES, 2011, p. 34). 
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A pobreza se torna então um alvo privilegiado de disputa acerca dos processos de 

regulação social. Tanto na perspectiva de uma minoração dos efeitos perversos do 

capitalismo, através de reformas visando consolidar o Estado de Bem Estar capaz de garantir 

uma ordem social mais justa e igualitária, quanto na perspectiva de uma superação do 

capitalismo, mediante uma tomada radical do poder pelas classes subalternizadas há uma 

compreensão comum de que é preciso tomar medidas drásticas para limitar ou eliminar a 

pobreza propriamente dita. Em jogo estão as consequências indesejáveis que a presença 

desregulada dos pobres pode trazer para o conjunto da sociedade, como a expansão das 

favelas nos centros urbanos, o aumento do desemprego e o subemprego com suas implicações 

degradantes e, sobretudo, o crescimento significativo da criminalidade. Desse modo, a 

pobreza como problema social coloca em xeque o lugar (material e simbólico) do pobre nas 

cidades8. A pobreza emerge atrelada e pensada como um fenômeno urbano, 

 

não apenas porque a maioria dos pobres vive, hoje, nas cidades e zonas 
metropolitanas, mas porque a reprodução da pobreza é mediada pela reprodução do 
modo urbano das condições de vida, através da dinâmica do mercado de trabalho, da 
natureza do sistema de proteção social e do pacto de coesão social que é, na verdade, 
o que estrutura o conjunto de relações entre a sociedade civil, o Estado e o mercado 
(LAVINAS, 2002, p. 26). 

 

Na esteira dessa compreensão a falta de trabalho ou a insuficiência de renda se 

revelam como elementos chaves para delimitar o universo semântico da pobreza em chave 

social. A experiência da pobreza, nesse caso, é relacionada com uma multiplicidade de 

objetos que faltam ou são insuficientes. Em contraposição, ela poderia ser evitada ou 

prevenida com medidas que garantissem o acesso aos bens sociais.  

Na ordem do saber, configura-se uma “sociologia da pobreza”, cujo objeto é a pobreza 

como um fenômeno que não poderia ser definido como “um estado quantitativo em si 

mesmo” (SIMMEL, 1998, p. 96). As questões que se colocam são as seguintes: Como 

identificar os pobres? Quem são os pobres? Como medir a pobreza? E, por último, mas não 

menos importante: O que fazer para combater a pobreza? Os pobres são investigados como 

elementos de uma “população flutuante” (LAZZARATO, 2011, p. 11) identificada por meio 

dos critérios de renda, acesso aos bens e serviços e/ou das oportunidades de acesso à cultura. 

Esses critérios são transformados em índices para qualificar a pobreza e favorecer sua 

erradicação do tecido social.  

                                                 
8 A partir dessa percepção, linhas de pobreza são traçadas e, em muitos casos, essas linhas coincidem com faixas 
territoriais das cidades (LAVINAS, 2002). 
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Mas, pouco a pouco, a condição social da pobreza vai se tornando, também, um lócus 

de confinamento. Isso ocorre quando os contingentes populacionais considerados pobres são 

medidos e classificados em comparação com os demais membros da sociedade. Uma cisão 

entre pobres e não pobres vai demarcar a distância entre os integrados (ao sistema econômico, 

social, político, cultural, educacional) e os marginais, ou seja, aqueles que vivem nas margens 

das instituições sociais ou inseridos de forma precária (CERQUEIRA, 2010).  

O problema é que traçar os limites e as fronteiras dessa separação não se constitui em 

uma tarefa simples. Critérios como nível de renda e acesso a bens e serviços, por exemplo, 

não contam com definições unânimes entre os cientistas das Humanidades, podendo inclusive 

ser alterados em função de interesses específicos. A mera definição dos patamares de uma 

dada linha de pobreza, por exemplo, não significa que as condições de vida da população 

descrita e circunscrita por essa linha sejam substancialmente modificadas. 

O mesmo podendo ocorrer com os conceitos de exclusão e inclusão. Nesse aspecto, 

Giorgio Agamben em suas investigações recentes evidencia que o Estado de Exceção opera 

uma “inclusão excludente” como parte central dos mecanismos de governo (AGAMBEN, 

2002). Em outras palavras, os processos in/exclusão social funcionam também como um 

mecanismo complexo de governamento das fraturas sociais. Dentre outros, Alfredo Veiga-

Neto tem explorado essa dinâmica de “incluir para melhor excluir”, através das chamadas 

“políticas de inclusão dos anormais”, entre os quais estão os deficientes, os psicopatas, os 

estranhos, os GLS, etc. (VEIGA-NETO, 2001, p. 105)9. Segundo o autor, a grande questão 

mobilizada por esse tipo de política consiste em saber justamente o que fazer com esses 

anormais. Ele demonstra que o pouco prestígio da semântica do par normal/anormal desvela o 

próprio funcionamento de dispositivos que visam governar esses sujeitos: 

 

Além disso, a norma, ao mesmo tempo que permite tirar, da exterioridade selvagem, 
os perigosos, os desconhecidos, os bizarros – capturando-os e tornando-os 
inteligíveis, familiares, acessíveis, controláveis [ou seja, incluindo-os]–, ela permite  
enquadrá-los a uma distância segura a ponto que eles não se incorporem ao mesmo. 
Isso significa dizer que, ao fazer de um desconhecido um conhecido anormal, a 
norma faz desse anormal mais um caso seu. Dessa forma, também o anormal está na 
norma, está sob a norma, ao seu abrigo. O anormal é mais um caso, sempre previsto 
pela norma (VEIGA-NETO, 2001, p. 115. Colchetes meus). 

 

                                                 
9 Além disso, considerar que a semântica do par inclusão/exclusão social se baseia na “perda de identidade, 
falência dos laços comunitários e sociais, resultando numa retração das redes de sociabilidade, com quebra dos 
mecanismos de solidariedade e reciprocidade” (LAVINAS, 2002, p. 37), significa desconsiderar toda a dinâmica 
de solidariedade que circula entre os pobres, os laços de pertencimento com os territórios em que vivem e que 
fundam a dinâmica social (FREITAS, 2005; PAIVA; BURGOS, 2009; BARROS E SILVA, 2011). 
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Assim, a inclusão dos pobres, tão em voga na atualidade, visa garantir o controle sobre 

essa população, nunca podendo ser efetivamente estabelecida já que os pobres estarão 

marcados pela sua pobreza e poderão facilmente ser reconhecidos e, no limite, denunciados 

por ela. O pobre é incluído, mas como patinho feio (CERQUEIRA, 2010). 

Desse modo, como esclarece Paugam (1991), a pobreza não está completamente 

vinculada à situação de indivíduos ou grupos que carecem de bens materiais e simbólicos que 

garantam sua sobrevivência, mas é “um status social específico, inferior e desvalorizado, que 

marca profundamente a identidade daqueles que a vivenciam” (PAUGAM, 1991, p. 13). 

Disso decorre um foco exagerado na dimensão econômica, nos critérios de renda e nos 

métodos de mensuração da pobreza, o que contribui para negligenciar as relações de força que 

se operam concretamente na experiência dos pobres. A categoria que Paugam usa para 

descrever essas relações é a de “desqualificação social”. Essa noção indica que mais do que 

uma exclusão restrita no mercado de trabalho, ainda que geralmente esse âmbito e a 

consequente situação de dependência com relação às políticas assistenciais dos governos 

sejam a sua antessala, a pobreza está associada a um complexo jogo de valorização e/ou 

desvalorização de determinados modos de ser, de morar, de se relacionar, de viver: 

 

A desqualificação social é uma relação de interdependência entre os “pobres” e o 
resto da sociedade, que gera uma angústia coletiva, já que um número crescente de 
indivíduos é considerado como pertencente à categoria de “pobres” ou de 
“excluídos”. Muitos, cuja situação é instável, temem se tornar excluídos, pois as 
solidariedades familiares e as possibilidades de participação na economia informal, 
que permitem amortecer o efeito do desemprego nas regiões menos desenvolvidas – 
como o Sul da Europa – revelam-se mais fracas e desorganizadas. Nesse sentido, a 
dependência em relação às instituições sociais é muito mais evidente nas camadas 
mais numerosas da população (PAUGAM, 1999, p. 71). 

 

A pobreza como desqualificação social se constitui como um processo que, segundo 

Paugam, passa pela estigmatização dos assistidos pelo Estado, pela regulação desses 

assistidos, por um descrédito com relação a eles, culminando com a fixação dos pobres numa 

relação de total dependência do restante da sociedade. Portanto, a desqualificação social dos 

pobres se dá como uma espécie de aporia da qual eles já não podem mais sair, pois estão 

marcados por uma identidade que enfatiza sua dependência. 

Na mesma direção desse argumento, Robert Castel (1998) utiliza a expressão 

“desfiliação social” para se referir à situação dos pobres, afirmando que a pobreza seria uma 

condição de não participação na dinâmica socioeconômica vigente, a qual, por sua vez, 

produz um isolamento (ou desfiliação) dos indivíduos com relação a esse sistema do qual eles 

não fazem nem podem fazer parte.  
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A pobreza se caracterizaria, nesse caso, pelo não pertencimento de um amplo 

contingente de atores sociais, que não necessariamente compartilham as mesmas experiências, 

mas cuja integração socioeconômica é incerta e constantemente ameaçada, os quais são 

empurrados e seguem para a periferia. É o caso dos que estão 

 

à margem do trabalho e nas fronteiras das formas de troca socialmente consagradas 
– desempregados por períodos longos, moradores dos subúrbios pobres, 
beneficiados da renda mínima de inserção, vítimas das readaptações industriais, 
jovens à procura de emprego e que passam de estágio à estágio, de pequeno trabalho 
à ocupação provisória (CASTEL, 1998, p 23). 

 

Assim, a pobreza, para Castel, consiste na situação que marca aqueles que não têm um 

lugar social estável definido e a desfiliação se constitui nessa oscilação, diante da qual a 

sociedade não sabe ou não tem o que fazer, pautando sua reação numa insistente marcação 

desses indivíduos com a infâmia, a desgraça e a degradação social: 

 

O núcleo da questão social hoje seria pois, novamente, a existência de inúteis para o 
mundo, de supranumerários e em torno deles, de uma nebulosa de situações 
marcadas pela instabilidade e pela incerteza do amanhã que atestam o crescimento 
de uma vulnerabilidade de massa (CASTEL, 1998, p. 593). 

 

Enfim, a pobreza passa a ser vista socialmente como um estigma, fazendo do pobre 

um marginal, aquele cujos modos de vida são tomados como uma ameaça à coesão da própria 

sociedade. Por isso, ele atrai para si uma intensa carga de desqualificação social (PAUGAM, 

1991), alimentando os processos de desfiliação social (CASTEL, 1998). Um dos resultados 

dessa dinâmica é o desencadeamento de processos de rotulagem e de estigmatização: 

 

[assim] De alguma maneira, a categoria pobreza se constrói com base numa 
discriminação – não pertencer –, portanto num registro estigmatizante, em 
lugar de se forjar a partir da constatação da carência de renda e recursos que 
devem ser assegurados como direito cidadão (LAVINAS, 2002, p. 42). 

 

A sociologia americana descreveu exaustivamente esses processos de estigmatização, 

sobretudo nos trabalhos de Goffman (1988) e Becker (2008). Suas análises se concentraram, 

em grande medida, nos processos de degradação das identidades sociais a partir da percepção 

de que toda sociedade cria categorizações e, ao fazer isso, marca e manipula as “identidades 

sociais deterioradas” (a dos loucos, dos criminosos, das prostitutas, dos pobres, entre outros) 

com signos de “diferenciação negativa” (GOFFMAN, 1988, p. 13). 
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De fato, desde a Antiguidade grega, a palavra estigma se referia a uma marca que 

todos aqueles considerados indesejáveis recebiam para indicar sua negatividade. Teriam sua 

infâmia marcada no corpo, como uma indicação social da falta moral cometida. Esses sujeitos 

teriam seu reconhecimento social completamente vinculado à marca que recebeu em função 

do seu delito. A complexa trama de constituição da identidade é reduzida àquela marca, 

síntese de toda negatividade cometida, marca do que deve ser evitado e que suscita medo. 

Assim, Goffman vai utilizar este conceito para analisar o modo como construímos 

“uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ele representa, 

racionalizando, algumas vezes, uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as 

de classe social” (GOFFMAN, 1988, p. 15). Ou seja, o estigma é pensado como os traços que 

identificam aqueles que representam algum tipo de ameaça à sociedade, incitando medos e 

provocando reações baseadas numa apresentação das identidades sociais a partir de 

classificações que nem sempre correspondem à experiência que os indivíduos fazem de si 

mesmos e da sua condição, pois não se constituem a partir de uma aproximação desses 

indivíduos, mas de uma recomendação de distanciamento. 

 

Enquanto o estranho está a nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem um 
atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria em que 
pudesse ser incluído, sendo até de uma espécie menos desejável – num caso 
extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de 
considera-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e 
diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de 
descrédito é muito grande e algumas vezes ele também é considerado um defeito, 
uma fraqueza, uma desvantagem (GOFFMAN, 1988, p. 12). 

 

O estigma marca, enfim, a impossibilidade de um indivíduo ou grupo ser aceito e 

pertencer a uma dada sociedade em função do “reconhecimento depreciativo” que recebe dos 

demais (GOFFMAN, 1988, p. 13). A partir disso, o estigma: (a) explica a inferioridade de 

alguns indivíduos; (b) justifica a elaboração de mecanismos de controle do perigo que eles 

representam; e (c), no limite, indica a crença de que alguém com um estigma não é sequer 

verdadeiramente humano. A pobreza é, a partir desse ponto de vista, o estigma do pobre, seu 

primeiro e fatal delito. Como uma marca grafada não só no seu corpo, mas nos seus modos de 

ser, não poderá ser apagada e, ainda que a condição socioeconômica dos indivíduos descreva 

uma curva ascendente, dificilmente o pobre deixará de ser denunciado pela negatividade da 

sua situação. O processo de estigmatização marca uma separação entre os estabelecidos e os 

chamados “outsiders”, em função do modo como os modos de ser e de viver são percebidos 

por uma dada sociedade (BECKER, 2008). 
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A alcunha de outsider, ou seja, de indivíduo ou grupo que tem um comportamento 

desviante, não se refere a uma categorização que os próprios indivíduos ou grupos reclamam 

para si mesmos, mas ao modo como a criação de regras, leis, costumes e modos de ser 

considerados normais produzem uma negativização de todos aqueles que vivem segundo 

outros padrões: “quando uma regra é imposta, a pessoa que presumivelmente a infringiu pode 

ser vista como um tipo especial, alguém de quem não se espera viver de acordo com regras 

estipuladas pelo grupo. Essa pessoa é encarada como um outsider” (BECKER, 2008, p. 15). 

O processo de criação do outsider ocorre por meio da rotulação. Consequentemente, um 

mesmo comportamento pode ser considerado desviante ou não em função do indivíduo ou 

grupo que o pratique e que tenha a possibilidade de impor esse comportamento como regra. 

 

Quero dizer, isto sim, que grupos sociais criam desvio ao fazer as regras cuja 
infração constitui desvio, e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-los 
como outsiders. Desse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a 
pessoa comete, mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a 
um “infrator”. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com sucesso; o 
comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal (BECKER, 
2008, p. 22). 

 

Nesse sentido, se é verdadeira a percepção de Becker de que esse processo de 

rotulação pode não ser infalível e que “as pessoas podem ser rotuladas de desviantes sem ter 

de fato infringido uma regra (BECKER, 2008, p. 22), a questão que enxergamos com a nossa 

análise é que o pobre não é, do ponto de vista fático, o infrator de alguma regra. No entanto, 

sua condição de pobreza, apreendida como um fardo, é tomada como signo potencial de 

desvio, como uma espécie de tendência ou inclinação a determinados tipos de comportamento 

que podem ameaçar a ordem e a estabilidade social, suscitando medo.  

Aliás, o medo da pobreza e da insegurança e instabilidade que essa situação 

supostamente indica é um sentimento comum nas sociedades contemporâneas. Eliminar a 

pobreza e toda a tendência a comportamentos negativos que ela traz se tornou então uma das 

tarefas centrais da política e uma das principais demandas de defesa da sociedade. Aliás, vale 

ressaltar, que as vidas mesmas dos pobres são sempre marcadas pela cifra da insegurança: que 

eles próprios experimentam com relação a sua sobrevivência e que os demais enfrentam na 

experiência de medo que se tem dos pobres. Logo, não casualmente, a pobreza é apreendida 

como um problema de segurança pública, uma vez que as figuras do pobre excluído e do 

pobre perigoso se confundem no jogo sorrateiro entre estigmas e medos. Esses são os 

elementos que contribuirão para fazer da pobreza um espaço permanente de criminalização.  
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O vínculo entre a violência urbana com a pobreza contribui decisivamente nesse 

processo. Situação amplificada pelas mídias que tendem a veicular uma imagem do pobre 

como um bandido em potencial, fazendo retornar continuamente a associação entre as classes 

populares e as classes perigosas (LESBAUPIN, 2011, p. 240). Para Valladares (1991), a 

criminalização dos pobres tem duas faces: por um lado, uma concepção da pobreza como foco 

de toda sorte de desordem social e, por outro lado, a postulação de um mecanismo causal que 

atribui a origem dos problemas sociais à presença crescente dos pobres nas cidades.  

Esse tipo de argumento contribui para aprisionar os pobres a um imaginário da 

violência e o crime. Encerrados nas prisões da miséria (WACQUANT, 2001), eles aparecem 

ora como causas ora como vítimas dessa situação. De toda forma, a lida com os pobres e com 

a pobreza passa a ser um requisito necessário para a garantia da segurança da sociedade. 

Mais recentemente, esse imaginário impulsionou toda uma discursividade em torno da 

pobreza como uma questão social a partir do universo semântico da dependência, dos riscos e 

das vulnerabilidades. O problema é que essas noções mais do que descrever a condição do 

pobre, justificam qualquer intervenção que busque erradica-los da condição social da pobreza. 

Uma tarefa crescentemente atribuída e assumida pelo Estado.  

Assim, a associação entre pobreza, violência e criminalidade, levada a cabo por esse 

jogo de reconhecimento equívoco dos pobres a partir da estigmatização e do medo, contribuiu 

para suscitar uma reação política com relação à pobreza, em geral, e com relação ao cuidado 

da vida dos pobres, em particular. A pobreza pensada como questão social, gradativamente, 

incitará o Estado assumir um papel ativo no governo da vida dos pobres. 

 

1.2 Governamentalização do social: A pobreza como questão política 

 

A pobreza não suscita apenas reações sociais, mas também reações políticas. Como 

vimos acima, a politização da pobreza está ligada ao aparecimento da assistência social 

enquanto modo de regulação dos pobres. Mais ainda, a questão da pobreza é politizada pela 

assunção de um forte discurso de garantia da segurança da sociedade. Com isso, a definição 

do conceito social de pobreza, no âmbito das diferentes ciências humanas, passa a desdobrar 

um esforço para desenvolver ações políticas contra a pobreza. Assim, “ao reconhecer a 

pobreza como uma questão social, uma pressão é exercida sobre os governos e suas políticas 

para reconhecer esta questão e formular políticas” (ARROYO, 2013, p. 114). Como lembra 

Simmel (1998, p. 52), “a pobreza deve ser combatida em prol da prosperidade pública”. 
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Por isso, o combate político da pobreza constitui-se como uma tarefa, senão a 

principal tarefa do Estado ancorado na ideia de defesa social. O Estado moderno emerge 

como parte de uma estratégia mais ampla de regulação da vida das populações, visando 

administrar os problemas que essas vidas podem causar para os processos de acumulação do 

capital. Nesse contexto, a vida dos pobres constitui-se como um objeto privilegiado de 

atenção do Estado, devendo por isso mesmo ser assistido.  

O Estado deve garantir o policiamento constante dos efeitos indesejáveis da sua 

condição de pobreza: “a assistência aos pobres tem como principal função a manutenção do 

status quo social, constituindo uma perspectiva utilitária, no sentido de a sociedade assegurar 

sua autoproteção e sua autodefesa” (TELLES, 2011, p. 36). A questão é regular a circulação e 

o aparecimento dos pobres nas cidades. O diagnóstico político é incisivo: o pobre suscita 

medo. O argumento é bastante conhecido: “Metade da humanidade não come e a outra metade 

não dorme com medo da metade que não come” (CASTRO, 1980, p. 22).  

A reação que temos diante do pobre é a de um “pânico moral” (MISKOLCI, 2007) 

associado à presença incômoda dos pobres e que justifica toda sorte de ações políticas, pondo 

em circulação mecanismos de controle das populações consideradas potencialmente 

perigosas. De fato, quando Richard Miskolci retoma a noção de “pânico moral”, ele tem em 

vista uma análise dos temores sociais provocados e evocados como justificativas para diversas 

práticas de governo de populações específicas. Essas populações representariam, em algum 

nível, uma espécie de ameaça ao funcionamento tido como “normal” da sociedade, tornando-

se, com isso, passíveis de uma vigilância e de um controle incessante. O pânico moral seria 

 

O consenso, partilhado por um número substancial de membros de uma sociedade, 
de que determinada categoria de indivíduos ameaça a sociedade e a ordem moral. 
Portanto, esse número considerável de pessoas que se sentem ameaçadas tende a 
concordar que “algo deveria ser feito” a respeito desses indivíduos e seu 
comportamento. O algo a ser feito aponta para o fortalecimento do aparato de 
controle social, ou seja, novas leis ou até mesmo maior e mais intensa hostilidade e 
condenação pública a determinado estilo de vida (MISKOLCI, 2007, p. 112). 

 

Em suas pesquisas, Miskolci (2007) reconstitui especificamente os medos coletivos 

associados à rejeição social de lésbicas e gays, problematizando inclusive como as próprias 

ações afirmativas desses grupos são pautadas pelos mesmos temores, trazendo a tona modos 

de controle social que, no máximo, conseguem renegociar os padrões normativos relacionados 

às relações afetivas. Ele se questiona, por exemplo, se o casamento gay não seria “uma forma 

renovada de controle social resultante da culpabilização de gays e lésbicas pelas 

transformações sociais profundas pelas quais passamos nas últimas décadas?” (p. 110).  
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O pânico moral seria, desse modo, um mecanismo sorrateiro de domesticação dos 

modos de ser considerados dissonantes e que, talvez por isso mesmo, produzem medos e 

estimulam o recrudescimento dos controles sociais: 

 

Para além da retórica do renascimento dos valores morais do passado, o que se 
constata é a tendência contemporânea a pensar a sociedade como se estivesse sob 
ameaça constante. Vivemos em uma sociedade de risco, ou seja, marcada pela 
percepção de que a modernidade aumenta a exposição da coletividade a perigos. A 
gestão ou controle dos riscos torna-se o objetivo último da coletividade e leva à 
criação de novas formas de controle social. Disso resulta a percepção hegemônica de 
que a causa de certos problemas sociais estaria nos esforços insuficientes para 
controlar os “desviantes” e que a melhor solução estaria em ampliar esses esforços 
(MISKOLCI, 2007, p. 113). 

 

Em nosso caso, em que estamos nos referindo aos modos como os pobres são 

comumente associados à violência, a criminalidade e aos comportamentos desviantes, a ideia 

de pânico moral permite enxergar como esses medos são invocados para localizar as ações 

direcionadas aos pobres nas cifras da segurança, de modo que o próprio pobre passa a falar de 

si mesmo nesses termos, tendo medo de si mesmo e da sua condição. 

Ainda segundo Miskolci (2007), o pânico moral se configura como um mecanismo de 

resistência e controle das transformações sociais, evidenciando as ameaças que possíveis 

mudanças poderiam trazer para o funcionamento “normal” da sociedade. No que diz respeito 

às nossas relações com a pobreza e com os pobres, esse mecanismo funciona como um modo 

de manter a normalidade social através da garantia do status quo do próprio pobre, 

conservando sua posição de dependência e de inferioridade10.  

Assim, como lembra Giuseppe Cocco, “a pobreza e a miséria são toleráveis pelo 

poder. Mas o poder não pode tolerar que haja Estados incapazes de exercer seu papel de 

polícia contra os pobres” (COCCO, 2009, p. 53). É importante salientar que todo esse 

processo de visibilização do pobre como um criminoso em potencial ocorre ao mesmo tempo 

em que a política se torna uma obsessão constante com a chamada “segurança pública” ou 

“defesa social”, que, num aparente paradoxo, faz proliferar sentimentos difusos de 

insegurança e desconfiança como sua razão mesma de existir. De fato, a assistência social 

policialesca é um vetor organizador das ações do Estado neoliberal. Nesse modo de 

organização, a assistência é inseparável da penalidade: 

                                                 
10 Na atualidade, o medo dos pobres tende a ser infinito já que os pobres sempre carregam uma marca que 
aparece como justificativa para intervenções policiais junto a estas populações. Mesmo as intervenções de fundo 
mais social são levadas a cabo por entidades policiais, como é o caso das políticas de “pacificação” das favelas 
do Rio de Janeiro e dos “Centros Comunitários da Paz” no Recife, ações encabeçadas pelas secretarias de 
segurança municipal e de defesa social. 
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Por toda parte onde se adotaram as políticas neoliberais, veremos o crescimento da 
exclusão social e o aumento da política repressiva: para não interromper os ganhos 
extraordinários dos ricos com o atendimento prioritário aos interesses do capital 
financeiro, o Estado continuará dedicando o mínimo ao social e lidará com os 
setores empobrecidos e excluídos com a força policial. O discurso repressivo, da 
“tolerância zero”, do “confronto”, “custe o que custar”, “doa a quem doer”, se 
tornará dominante. Aliado à insegurança crescente, este discurso tenderá – com o 
incentivo da grande mídia – a ser facilmente aceito pela opinião pública 
(LESBAUPIN, 2011, p. 243). 

 

O que está em jogo nessa racionalidade de governo é a direção das condutas de 

segmentos populacionais específicos, através de um intenso processo de segregação e 

estigmatização daqueles que representam algum tipo de ameaça. Com isso, o Estado é 

convocado a lidar com os mais variados problemas, pondo gradualmente as relações de poder 

sob sua tutela e garantindo sua própria sobrevivência. A esse processo de captura de focos de 

ação por parte do Estado, Michel Foucault chamará de “governamentalização”, através da 

qual o Estado passa a ser tomado como o único ente capaz de operar modos de 

regulamentação do social (FOUCAULT, 2008). Desse modo, se hoje remetemos todas as 

relações de poder ao âmbito do Estado não é porque ele seja o foco de onde tais relações 

emanam ou porque ele seja a sua instância mais importante, mas simplesmente porque as 

relações de poder foram e estão sendo postas sob seu controle: 

 

Governamentalização do Estado que é um fenômeno particularmente tortuoso, pois, 
embora efetivamente os problemas da governamentalidade, as técnicas de governo 
tenham se tornado de fato o único intuito político e o único espaço real da luta e dos 
embates políticos, essa governamentalização do Estado foi, apesar de tudo, o 
fenômeno que permitiu ao Estado sobreviver. E é possível que, se o Estado existe tal 
como ele existe agora, seja precisamente graças a essa governamentalidade que é, ao 
mesmo tempo exterior e interior ao Estado, já que são as táticas de governo que, a 
cada instante, permitem definir o que deve ser do âmbito do Estado e o que não 
deve, o que é público e o que é privado, o que é estatal e o que é não-estatal 
(FOUCAULT, 2008, p. 145) 

 

Um dos principais efeitos é o apagamento das diferenças através do exaustivo controle 

da sua aparição, operacionalizando discursos e práticas de classificação, invisibilização e 

segregação. Na base dos processos político-sociais que legitimam a ação do Estado está a 

generalização do senso de insegurança que funciona como uma espécie de gatilho que vai 

desencadear as ações políticas (FOUCAULT, 2008, p. 143). No que diz respeito 

especificamente à pobreza, as ações políticas não visam acabar com ela ou reduzir 

efetivamente as desigualdades. Pois, como vimos, não se acredita que a pobreza possa ser, de 

fato, eliminada da dinâmica social e econômica mais ampla, pois 
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assim como é impossível acumular continuamente capital sem produzir lixo, é 
impossível faze-lo sem produzir pobreza. Daí o enorme esforço que os países 
capitalistas estão fazendo para encontrar meios “técnicos” de acomodar essa 
dificuldade antes que ela asfixie todo o planeta. Em vão. Até hoje o capitalismo não 
conseguiu saber onde colocar o lixo e nem resolver o problema da pobreza, hoje na 
cifra dos bilhões de pessoas (SAMPAIO, 2011, p. 90-91). 

 

Dessa ótica, trata-se para o Estado de aprender a lidar com esse “mal necessário”, 

encontrando um lugar seguro para confiná-la de modo que não ameace o funcionamento 

normal da lógica político-econômico-social que a produz. Daí porque as chamadas políticas 

de enfrentamento da pobreza não passam de um esforço para “governar as desigualdades” a 

partir da difusão do sentimento perene de insegurança (LAZZARATO, 2011). A pobreza 

como problema político será sempre caso de polícia11, e o principal efeito desse modo de lidar 

com a pobreza é a proliferação dos mecanismos de segregação e punição social, o que inclui 

desde incursões pacificadoras nas favelas até ações filantrópicas movidas por corações 

voluntariosos. As políticas direcionadas aos pobres carregam, simultaneamente, a dimensão 

da vigilância, do controle, da regulação, da regulamentação e da repressão.  

Nesse âmbito, a família pobre aparece como elemento central (SARTI, 2003; REGO; 

PINZANI, 2013). A dinâmica familiar dos pobres é reduzida “a um arranjo para a 

sobrevivência material” (SARTI, 2003, p. 40). Aliás, toda a vida do pobre é reduzida a sua 

sobrevivência. Com isso, as intervenções políticas junto às famílias pobres reatualizam o 

discurso médico-higienista-sanitarista. Isso porque a família do pobre é tomada como o 

núcleo de onde emanam todos os males sociais da pobreza, dentre os quais se destacam a 

violência, a doença, a imoralidade e a promiscuidade (SARTI, 2003, p. 42).  

Desse modo, as políticas públicas direcionadas aos pobres têm muito mais um caráter 

de moralização, normalização e correção moral do que propriamente a garantia ao acesso ou 

ao reconhecimento da cidadania. O pressuposto a que não se está disposto a abdicar é o de 

que os pobres representam um perigo para o funcionamento “normal” da sociedade. A gestão 

política desse perigo é trazida insistentemente como uma prerrogativa do Estado e as 

intervenções políticas junto aos pobres são inseparáveis de uma intensa carga discursiva e 

não-discursiva de criminalização da pobreza. 

                                                 
11 Em Michel Foucault, especificamente no curso intitulado “Segurança, território, população”, dado no Collège 
de France em 1978, a polícia é um dispositivo de regulamentação a serviço do Estado governamentalizado, não 
se reduzindo a instituição mais ou menos militarizada que conhecemos atualmente. Entre as funções da polícia 
estavam o controle do número de habitantes das cidades, o mapeamento das necessidades de cada região, o 
registro dos problemas de saúde mais recorrentes, o trabalho e a ociosidade dos homens, entre outras. A polícia 
é, em suma, o dispositivo de governo baseado na lógica de gestão das populações, observando suas regras de 
funcionamento próprias e regulamentando sua ocorrência e circulação nas cidades. Quando o Estado assume a 
tarefa de governar cada instância do social, sem deixar nada escapar, ou seja, quando ele se governamentaliza, a 
polícia é tomada como o dispositivo mais adequado (FOUCAULT, 2008). 
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Assim, como questão política, a pobreza é tomada como um potencial delito num jogo 

de visibilidade e invisibilidade que ao mesmo tempo em que dá a ver os fenômenos ligados a 

violência sofrida ou praticada pela população pobre, oculta os diversos problemas sociais que 

pesam sobre os sujeitos moradores das periferias. A violência e a criminalidade potencial dos 

pobres se tornam, pouco a pouco, os únicos regimes de visibilidade e dizibilidade possíveis 

para se referir à pobreza, baseando-se na ideia de que os pobres estariam dispostos a cometer 

todo tipo de delito pela sua sobrevivência.  

A pobreza é associada a essa disposição para o crime e, a partir da lógica de 

maximização dos lucros e minimização dos custos, o pobre é visto como aquele indivíduo 

sem nenhum escrúpulo, que age tão somente para garantir sua vida fácil.  

 

Intermezzo: O abandono da exceção, o pobre como homo sacer e a periferia como campo 

 

O Estado deve garantir e proteger a vida de todos os seus cidadãos. Essa ideia 

aparentemente banal é hoje carregada de consequências. Atualmente, tornou-se um lugar 

comum afirmar que cabe ao Estado combater a pobreza. Em uma direção oposta, autores 

como Michel Foucault e Giorgio Agamben se esforçaram para mostrar que a suposta garantia 

de proteção pelo Estado é inseparável do abandono e da produção de morte para contingentes 

populacionais cada vez maiores (FOUCAULT, 2008; AGAMBEN, 2010).  

Em meados da década de 1970, Foucault começou a operar um movimento de 

deslocamento na sua analítica do poder cujas consequências para o nosso tempo ainda não 

foram devidamente refletidas. No primeiro volume da sua “História da Sexualidade”, A 

Vontade de Saber, essa mudança de rumos nas suas investigações genealógicas aparece 

explicitamente na seguinte afirmação: “O homem, durante milênios, permaneceu o que era 

para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem 

moderno é um animal em cuja política sua vida de ser vivo está em questão” (FOUCAULT, 

1997. p. 134). Esse direcionamento de suas pesquisas em direção ao biopoder levou Foucault 

à percepção de que os Estados modernos introduziram maciçamente a vida das populações 

nos cálculos e mecanismos do poder (FOUCAULT, 1999; 2008). 

Na esteira dessas indicações, e levando em conta a correlata compreensão de Hannah 

Arendt sobre o totalitarismo como forma política de captura e eliminação da vida, Giorgio 

Agamben (2002) ampliou o diagnóstico foucaultiano de captura da vida pelos mecanismos de 

poder, desdobrando uma análise do que ele denomina poder soberano e vida nua.  
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Para Agamben, faltou a Arendt relacionar suas análises do totalitarismo com a questão 

da biopolítica, assim como faltou a Foucault estender as investigações sobre a tomada da vida 

pelo poder aos campos de concentração e extermínio que, na visão de Agamben, são os 

lugares paradigmáticos da biopolítica contemporânea. Com a série de investigações 

publicadas sobre a rubrica Homo Sacer, Agamben buscou dar conta dessa dupla lacuna.  

Como lembra Castro (2012, p. 59), o esforço de Agamben “implica, então, analisar a 

relação entre biopolítica e soberania” o qual, por sua vez, o levou a problematizar “o modo 

em que a vida nua está inscrita nos dispositivos do poder soberano”. De fato, o seu trabalho 

inicia com a distinção, no mundo grego clássico, de dois termos que se costumam traduzir 

simplesmente por vida. Para ele, 

 

os gregos não possuíam um termo único para exprimir o que nós queremos 
dizer com a palavra vida. Serviam-se de dois termos, semântica e 
morfologicamente distintos, ainda que reportáveis a um étimo comum: zoé, 
que exprimia o simples fato de viver comum a todos os seres vivos (animais, 
homens ou deuses) e bíos, que indicava a forma ou maneira de viver própria 
de um indivíduo ou de um grupo (AGAMBEN, 2002. p. 9). 

 

 Na Antiguidade, diz Agamben, os bíos e zoé permaneciam separados, ficando a zoé 

restrita ao mundo privado do oikos e o bíos constituindo a matéria própria da polis. Para o 

autor italiano, ao contrário, nossa modernidade se funda quando a vida biológica dos 

indivíduos (a zoé) é posta no centro da cena política. Com o ingresso da zoé na esfera política 

da polis, temos o que ele denomina de politização da vida nua, sem dúvida, “o evento 

decisivo da modernidade” na medida em que “assinala uma transformação radical das 

categorias político-filosóficas do pensamento clássico” (AGAMBEN, 2002. p. 12).  

Na análise desse fenômeno, Agamben suprime a restrição de Foucault que havia 

optado por analisar a biopolítica sem recorrer a um modelo jurídico-institucional de poder. 

Agamben, por sua vez, procura justamente “a zona de indiferenciação (ou ao menos o ponto 

de interseção) em que técnicas de individualização e procedimentos totalizantes se tocam” 

(AGAMBEN, 2002, p. 13), no antigo sistema de direito romano, desvelando um ponto cego 

nas pesquisas foucaultianas sobre o biopoder e a biopolítica.  

Nessa perspectiva, o fio de suas pesquisas seria colocado por ele nos seguintes termos: 

“Qual é a relação entre política e vida, se esta se apresenta como aquilo que deve ser incluído 

através de uma exclusão?” (AGAMEBEN, 2002, p. 15). Sua resposta é bastante direta e de 

alguma forma está contida na própria questão: a apropriação da vida pela política se constitui 

como a própria estrutura do poder pensado como soberania.  
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Diferentemente de Foucault, a biopolítica no projeto de Agamben é tão antiga quanto 

o poder soberano. Para o filosofo italiano, a política é, ela mesma, “o lugar em que o viver 

deve se transformar em viver bem, e aquilo que deve ser politizado fosse desde sempre a vida 

nua” (AGAMBEN, 2002, p. 15). Desse modo, haveria uma relação direta entre o modo 

ocidental de pensar a política e o esforço filosófico de definição do próprio homem como 

animal possuidor da linguagem.  

 

À pergunta: ‘de que modo o vivente possui a linguagem?’ corresponde àquela 
outra: ‘de que modo a vida nua habita a pólis?’ O vivente possui o lógos 
tolhendo e conservando a própria voz, assim como habita a pólis deixando 
excluir dela a própria vida nua. A política se apresenta então com a estrutura, 
em sentido próprio fundamental, da metafísica ocidental, enquanto ocupa o 
limiar em que se realiza a articulação entre o ser vivente e o logos. A 
“politização” na vida nua é a tarefa metafísica por excelência, na qual se 
decide da humanidade do vivente homem, e, assumindo esta tarefa, a 
modernidade não faz mais do que declarar a própria fidelidade à estrutura 
essencial da tradição metafísica (AGAMBEN, 2002, p. 16). 

 

Essa é uma posição chave. Na fratura biopolítica, afirma Agamben, é o próprio 

pertencimento à espécie humana que entra em jogo. O processo de inclusão-exclusão da vida 

nua no interior da política é analisado então por meio de uma figura obscura do direito 

romano: o homo sacer, aquele indivíduo que pode ser morto, mas não sacrificado. Ou seja, o 

homo sacer é o indivíduo cuja morte não se constituía em um crime, porem tampouco se 

enquadrava em um ritual jurídico-religioso próprio aos sacrifícios. 

 

Assim como, na exceção soberana, a lei se aplica de fato ao caso excepcional 
desaplicando-se, retirando-se deste, do mesmo modo o homo sacer pertence ao Deus 
na forma da insacrificabilidade e é incluído na comunidade na forma da 
matabilidade. A vida insacrificável e, todavia, matável é a vida sacra (AGAMBEN, 
2002, p. 90). 

 

Para Agamben (2002, p. 17), o traço moderno da biopolítica não está apenas na 

politização da vida nua, mas, sobretudo, no fato de o “estado de exceção”, que no mesmo 

movimento captura e exclui a vida dos indivíduos, ter se tornado a regra12. A atitude que 

caracteriza a ação soberana sobre a vida é a instituição do Estado de exceção, que consiste no 

procedimento legal paradoxal de suspensão da própria lei.  

                                                 
12 No trabalho intitulado Estado de Exceção, primeiro tomo do segundo volume da série Homo Sacer, Agamben 
sustenta a tese de que a história da instituição do Estado de exceção se confunde com o seu processo de 
autonomização no que diz respeito às situações de guerra que condicionavam sua declaração, ou seja, ele procura 
mostrar como um instrumento extraordinário de governo foi, aos poucos, se tornando a regra e se converteu no 
próprio paradigma de governo (AGAMBEN, 2004). 
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No regime de exceção, fato e direito se tornam indistinguíveis, tornando obsoleta a 

diferenciação entre bios e zoé. 

 

Tomar consciência dessa aporia não significa desvalorizar as conquistas e as 
dificuldades da democracia, mas tentar de uma vez por todas compreender porque, 
justamente no instante em que parecia haver definitivamente triunfado sobre seus 
adversários e atingido seu apogeu, ela se revelou inesperadamente incapaz de salvar 
de uma ruína sem precedentes aquela zoé a cuja liberação e felicidade havia 
dedicado todos os seus esforços (AGAMBEN, 2002, p. 17). 

 

Nesse sentido, fazer da vida o valor supremo da política é um movimento que se 

correlaciona com a tarefa metafísica de decidir sobre a humanidade do homem enquanto ser 

vivente. Essa configuração permite o traçado de uma espécie de limiar entre a vida protegida 

e aquela que deve ser exposta e abandonada à morte; a figura desse limiar é o homo sacer: 

 

Aquilo que é capturado no bando soberano é uma vida matável e insacrificável: o 
homo sacer. Se chamamos vida nua ou vida sacra a esta vida que constitui o 
conteúdo primeiro do poder soberano, dispomos ainda de um princípio de resposta 
para o quesito benjaminiano acerca da “origem do dogma da sacralidade da vida”. 
Sacra, isto é, matável e insacrificável, é originariamente a vida no bando soberano, e 
a produção da vida nua é, neste sentido, o préstimo original da soberania 
(AGAMBEN, 2002, p. 91). 

 

Ao caracterizar a repartição política da vida entre aquela que merece ser protegida e 

aquela que permanece abandonada, é possível inferir também das análises de Agamben, que, 

na modernidade, não há uma única figura do homo sacer: “Se hoje não existe mais uma figura 

predeterminável do homem sacro, é, talvez, porque somos todos virtualmente homines sacri” 

(AGAMBEN, 2002. p. 121). Desse modo, assim como, para o nazismo, os judeus 

constituíram um caso flagrante de vida nua, hoje em dia, os refugiados, os apátridas, os sem 

documentos legais, os imigrantes, os desempregados e, mais importante para nós, os pobres, 

os moradores das favelas aparecem como figuras sacras, figuras do abandono. Eis porque, 

  

o favelado em áreas de conflito pela conquista do poder soberano entre a 
polícia, o exército, as milícias secretas de extermínio e as facções inimigas 
do crime organizado [aparece também como figura do homo sacer, assim:] – 
como não perceber que nesse conflito absurdo o pobre é a figura da vida nua 
exposta à morte por todas aquelas forças? (DUARTE, 2010. p. 284-5). 

 

Desse modo, para Agamben (2002), “o projeto democrático-capitalista de eliminar as 

classes pobres, hoje em dia, não somente reproduz em seu próprio interior o povo dos 

excluídos, mas transforma em vida nua todas as populações do Terceiro Mundo” (p. 186).  
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Em uma entrevista concedida a Andrea Cortellessa, ele aponta como Foucault, no final 

da década de 1970, havia mostrado que a pobreza já era um problema de governo nos séculos 

XVII e XVIII. A pobreza tornara-se um problema político que os governantes se esforçam 

para conduzir e controlar, delineando nas suas margens o paradigma da segurança que instrui 

e legitima as ações do Estado. O pobre passa a encarnar, nesse contexto, o excesso de vida 

descartável, tornando infinita a tarefa de sua captura biopolítica.  

O caráter sacer do pobre radica na sua pobreza mesma. A pobreza enquanto essência 

inumana do pobre constitui seu principal e fatal delito, atestado muitas vezes pelo seu 

endereço, pelo seu local de nascimento. Assim, a vida dos pobres é produzida através de 

estigmas e criminalização, gerando “um duplo espaço de indistinção em que a autoridade 

(legal ou paralegal) produz continuamente a vida nua” (DUARTE, 2010, p. 284). 

 

1.3 Educação e normalização dos outros: a pobreza como questão moral 

 

A marca que permite identificar o pobre, e transformá-lo em homo sacer, é a própria 

pobreza: “o que há de mais terrível na pobreza é o fato de que são seres humanos que, por sua 

posição social, são pobres e apenas pobres” (SIMMEL, 1998, p. 101). Isso explica porque os 

pobres são definidos como “pessoas pouco inclinadas a se sujeitar a rotinas, a controles 

externos, a horários, a sua fixação em territórios determinados e esquadrinhados como 

requisitava a ordem civilizatória” (ADORNO, 1990, p. 11). Ou seja, os pobres seriam 

portadores não apenas de uma “natureza”, expressa no caráter sacer de suas vidas, eles 

carregariam também, como uma espécie de segunda natureza, essa ainda mais insidiosa que a 

primeira: os pobres seriam portadores de uma “cultura da pobreza”.  

De fato, a cultura da pobreza é o que tornaria os pobres passíveis de condenação. 

Dizendo de forma mais direta: a cultura da pobreza é o que legitima politica e socialmente a 

inumanidade do pobre; ela materializa sua condição como um ser da falta e da carência. Pois 

a característica que melhor especifica a condição do pobre é a negatividade. Os pobres são 

definidos “como o avesso do que deveria ser” (SARTI, 2003, p. 36).  

Isso significa dizer que apesar dos deslocamentos provocados pela separação entre 

loucos e pobres, no alvorecer da nossa modernidade, retirando esses últimos do universo 

moral próprio ao imaginário antigo e medieval, prevalece nas caracterizações sociais, 

econômicas ou políticas acerca dos pobres (denominados vadios, preguiçosos, 

desempregados, subempregados, inempregáveis, marginais, etc.) uma perspectiva 

moralizante da pobreza.  
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Tudo se passa como se aquela primeira diferenciação entre pobres úteis e pobres 

inúteis não pudesse ser efetivamente concretizada, desvelando o aspecto monstruoso da 

natureza mesma dos pobres: eles seriam pouco inclinados ao trabalho e resistentes à inserção 

em uma lógica social normal. Assim, a exclusão que o pobre sofre é tomada como sintoma de 

sua incapacidade, demérito e falta de vontade num mundo e num tempo que estariam cada vez 

mais oferecendo as oportunidades para sair desse infortúnio. E nessa mesma direção os pobres 

são individualmente culpabilizados por problemas sistêmicos diante dos quais muito pouco ou 

nada podemos fazer. Os casos de sucesso, tomados como excepcionais, são trazidos à tona 

para provar a culpa que os próprios pobres teriam por sua condição.  

Assim, “quando o pobre não é circunstanciado numa fórmula única, estanque, ele é 

uma criatura híbrida, o aceitável e o inaceitável, aquilo que todos sabem e não sabem 

exatamente o que é” (CERQUEIRA, 2010, p. 22). Por isso, até mesmo o “pobre bom” precisa 

ter medo de si mesmo e se esforçar para abandonar sua condição de pobreza. Haveria sempre 

um risco do “pobre bom” reincidir em sua natureza pobre. Ao esforçar-se para sair dessa 

condição, ele receberia o reconhecimento social e político: ainda é pobre, mas é trabalhador e 

cidadão. Coloca-se em curso, aqui, uma racionalidade que visa, ao mesmo tempo, salvar e 

amparar o “pobre bom” e vigiar e esquadrinhar o “pobre mau”, por ser este último portador de 

uma desmesura e de um perigo ameaçador ao funcionamento normal da sociedade. Enquanto 

disseminador de desordens e epidemias, o “pobre mau” representa sempre uma ameaça.  

A pobreza permanece, portanto, como uma questão moral, haja vista a tendência 

aparentemente incorrigível dos pobres a se deixarem seduzir por condutas desviantes. Essa 

incorrigibilidade dos pobres desdobra, paradoxalmente, inúmeros projetos de reforma social e 

política que passam necessariamente pela educação: 

 

Como a pobreza é reduzida a uma questão moral, os currículos são pensados 
e elaborados para civilizar e moralizar os pobres. Essa é uma visão que se 
perpetua nos currículos e na função desejada dos sistemas públicos 
destinados aos grupos populares. As campanhas que visam a mais educação, 
mais tempo ou a que toda a infância (pobre) vá a escola buscam tirar as 
crianças das ruas, da violência, das drogas, dos contextos imorais das favelas 
e dos valores primitivos de suas comunidades pobres, para socializa-los em 
valores de frequência, ordem e trabalho (ARROYO, 2013, p. 120). 

 

A pobreza como uma questão moral contribui para deflagrar um conjunto 

multifacetado de dispositivos disciplinares, visando normalizar a natureza rebelde e 

recalcitrante do pobre.  
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Esses dispositivos articulam diferentes campos de saber como a sociologia, a saúde, a 

psicologia, a criminologia, a ciência política e a própria pedagogia, ora aproximando-os, ora 

distanciando-os conforme as estratégias adotadas. 

Com a dessacralização da pobreza que pôs fim à Idade Clássica e o encerramento dos 

pobres no mundo da miséria, o pobre torna-se não apenas um problema de ordem pública, 

mas converte-se, sobretudo, em um problema pedagógico. Se outrora coube ao hospital geral 

encerrar “os vagabundos, os mendigos, as prostitutas, os sem-teto”, a nova “sensibilidade 

social” (GROS, 2012, p. 254) em relação ao mundo da miséria reconstruiu a figura do pobre 

como uma questão a ser resolvida moralmente em termos de escolarização obrigatória.  

Nesse sentido, há que se ficar atento à concomitância entre a identificação do homem 

como sujeito da Razão e a construção da educação escolar como dispositivo privilegiado de 

moralização e instrução, fundando os limites de nossa modernidade pedagógica 13. Uma vez 

que a pobreza passa a ser vista como uma espécie de mal a ser evitado (RINALDI, 1998, p. 

306), o campo pedagógico, em particular, mobiliza toda uma semântica moralista em torno do 

“dever ser” dos pobres. No Brasil, a operacionalização desses dispositivos pedagógico-

moralizantes se dá no controvertido processo de construção da democracia, que não cessou de 

confundir o público e o privado, enfocando os pobres e a pobreza a partir das lentes 

centralizadoras, clientelistas e patrimonialistas (BUFFA, 1979; CUNHA, 1991). 

Segundo esse ponto de vista, o próprio reconhecimento da educação como direito 

fundamental dos cidadãos esbarrava no fato desse status ser negado para a maioria da 

população do país, que tem sua cidadania deteriorada pelo modo como são reconhecidos 

socialmente. Assim, a oferta de educação aos pobres traz, na sua esteira, uma intensa carga de 

desqualificação moral dos mesmos, forjando um sistema de ensino pautado numa imensa 

desigualdade social e numa indiferença no que diz respeito aos modos de vida próprios dos 

pobres. A própria educação oferecida cotidianamente aos pobres carrega a marca da 

deterioração e do olhar degradante que lançamos a eles.  

Aliás, refletir os modos como uma determinada representação social hegemônica se 

refere a um fenômeno específico é uma característica marcante na elaboração das políticas 

públicas brasileiras ao longo de nosso tortuoso processo de modernização: 

 

                                                 
13 Nesse momento, o pobre e a pobreza tornam-se uma figura do “avesso da modernidade” filosófica, 
evidenciando seus limites mais explícitos, os quais consistem justamente naqueles que refletem sobre a 
humanidade do homem enquanto ser racional, fundado na experiência do cogito. Na figura do pobre 
encontramos o “outro” da modernidade pedagógica, que será mantido sempre sob uma vigilância constante por 
representar uma ameaça ao funcionamento normal da sociedade (LARROSA; LARA, 1998). 
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os processos que engendram a construção e a reconstrução do referencial 
normativo de uma política pública subjaz um conjunto de elementos que se 
articulam às especificidades da realidade social que têm curso. A 
estruturação destes elementos, neste contexto, baseia-se nas representações 
sociais que predominam nesta realidade, integrando seu universo cultural e 
simbólico e, portanto, o sistema de significações que lhe é próprio. Tais 
representações fornecem os valores, normas e símbolos que regem as 
relações sociais, fazendo-se presentes nas práticas cotidianas dos indivíduos 
e dos grupos e, por conseguinte, no sistema de dominação peculiar àquela 
realidade. desta maneira, guardam intrínseca relação com o modo pelo qual 
se articulam os interesses sociais e, portanto, com o padrão que se configura 
numa política (AZEVEDO, 1994, p. 6). 

 

Assim, é a partir de um campo de problematização que toma a pobreza 

simultaneamente como lócus de confinamento dos pobres e experiência incômoda a ser 

eliminada que a educação é convocada a lidar com os processos educativos dos pobres.  

Como a pobreza é pensada como uma grande questão política e social da 

modernidade, a educação é pensada como solução para os diversos problemas da pobreza. 

Mais ainda, a educação é apresentada como a solução mais apropriada, “encarnando um papel 

redentorista e messiânico” (CUNHA, 1991, p. 37). Mas essa solução é pensada em termos 

moralistas e moralizantes, atribuindo a pobreza a alguma falta moral dos pobres e partindo, 

desse modo, de uma negativização apriorística da experiência da pobreza. 

Nessa direção, quanto maior o empobrecimento das populações, quanto mais se 

amplia o contingente dos pobres em função mesmo do avanço da episteme moderna maior 

também o processo de desqualificação moralista da pobreza: 

 

Em outras palavras, os pobres foram pensados como se sua identidade social fosse 
ou devesse ser construída exclusivamente a partir de sua determinação de classe, ou, 
de um outro ponto de vista, como se suas ações fossem ou devessem ser motivadas 
pelo interesse em satisfazer suas necessidades materiais, uma vez que eles foram 
definidos por essa carência básica (SARTI, 2003, p. 39). 

 

Portanto, ainda que a posição de classe e a carência material e simbólica não 

constituam os únicos referenciais “a partir do qual operam e constroem sua explicação do 

mundo e do lugar que nele ocupam” (SARTI, 2003, p. 39), a semântica moralista do “dever 

ser” o que ainda não é e que talvez jamais possa ser sustenta nosso modo de nos relacionar 

com a pobreza. Consequentemente, adota-se uma postura de afastamento com relação à 

pobreza, que, “por fugir ao padrão, apresenta-se como uma ameaça ao esquema classificatório 

de nossa estrutura social. Por não representar os valores ideais do padrão social passa a ser 

vista como algo a ser evitado” (RINALDI, 1998, p. 306). 
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Como a educação pode ajudar a reduzir a pobreza? Como a educação pode retirar os 

pobres da alienação política, econômica e social em que vivem? Essas e outras questões 

expressam de forma aguda a nova relação que se estabelece entre a educação e a pobreza 

(IVO, 2010, p. 9). Educar os pobres passa a significar, nesse contexto, corrigir um problema 

incorrigível, dotando os sujeitos dos predicados necessários para sua inclusão no jogo 

político-econômico que os produziu nessa imagem negativa. Mais enfaticamente, caberá à 

educação criar as condições para os que pobres possam sair, eles mesmos, da pobreza, mas a 

partir da inserção dos mesmos no jogo que os inclui nessa categoria. 

Desse modo, pensada a partir desse referencial moralista que insere a todos nós nessa 

aporia, as experiências formativas dos pobres estão linearmente associadas a uma busca 

constante por retirar o pobre da sua pobreza, levá-lo a deixar de ser pobre, permitir que ele 

escape dessa condição. A educação funcionaria como um instrumento para a libertação do 

pobre dessa condição social incômoda que a pobreza representa para a sociedade como um 

todo. No limite, a educação vai assumir o papel de “humanizar os pobres”, ou seja, inseri-los 

no ideal prevalente de cultura e de civilização.  

A educação funcionará, nesse sentido, ora como um instrumento de conscientização, 

ora como meio para a libertação da sua condição social incômoda14. Nesse contexto, o maior 

infortúnio da pobreza consistiria no fato dessa condição impedir o desenvolvimento da 

própria educação, o que confirma a colocação do pobre no centro de uma aporia, segundo a 

qual sua condição, que impede e dificulta a educação, só seria alterada pela própria educação.  

Ao atrelar a educação do pobre à responsabilidade de cada um que, por ventura, se 

encontre nessa condição, tal perspectiva cinde e separa, no interior da própria pobreza, 

aqueles que merecem e aqueles que não merecem uma educação com o mínimo de qualidade, 

sem abandonar em nenhum dos lados, contudo, a desqualificação a que os pobres estão 

sujeitos. A visão negativizada dos pobres e da pobreza que a associa linearmente com o 

infortúnio e a desgraça torna quase impossível a criação de linhas de fuga para os problemas 

que são enfrentados nesse âmbito (CERQUEIRA, 2010, p. 20).  

 

Massacrado, o pobre é incapaz, grotesco, burro, abjeto, ocupando um lugar de 
subtração e exibindo sempre alguma forma de apagamento de si. Por isso, ao 
conjunto da plebe nomeia-se “povo”, título que prima pela mesma indiferenciação 
atribuída às “classes populares”. Ambas são formas que sugerem uma adequação 
[moral] da política à pobreza. O que importa é ocultar essa massa disforme, essa 
gente tão igual, tão semelhante a si mesma, a ponto de caber no rótulo mais 
ordinário (CERQUEIRA, 2010, p. 22-23. Colchetes nossos). 

                                                 
14 Educar significa, conforme trocadilho utilizado por organizações filantrópicas que atuam em comunidades 
pobres, se não retirar os sujeitos da periferia, ao menos retirar a periferia dos sujeitos. 
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Desse modo, a fratura no interior da pobreza, por um lado, e essa indiferenciação 

massificadora, por outro, desvelam um caráter metafísico nas categorias que movem nossas 

teorias e nossas práticas pedagógicas. Em nosso próprio modo de dizer: o distanciamento 

entre educação e pobreza é operado em um plano ontológico. As clivagens provocadas pela 

relação educação-pobreza evidencia que os pobres e a pobreza estão no centro de uma 

problematização que não se reduz a questões meramente políticas, econômicas ou sociais, 

pondo em cena a própria humanidade do homem. Em outros termos, o pobre aparece aqui 

como uma figura-limite entre o homem e o não-homem, entre a vida que merece ser vivida e 

aquela que pode ser descartada e abandonada a sua própria sorte. Por essa razão, 

 

não é fácil superar, no pensamento educativo, os dualismos entre subumanos 
e humanos. Mais difícil ainda é deixar de alçar a parte da humanidade vista 
como humanos ao papel de protótipo universal ao qual os currículos terão 
que levar os grupos pensados subumanos. Sem a superação dessa polaridade, 
os projetos curriculares continuarão legitimando a produção dos diferentes 
em inferiores. Pensados pobres por serem inferiores em humanidade, 
racionalidade e moralidade (ARROYO, 2013, p. 119). 

 

A pedagogia da pobreza desvela a pobreza de nossas pedagogias, quase sempre, 

atreladas à maquinaria antropológica moderna com seu processo infinito de produção das 

múltiplas desigualdades, violências e subalternização. Dessa ótica, a tematização pedagógica 

da pobreza indica que é preciso mover uma interrogação capaz de ir na “direção contrária às 

investigações cuja regra geral é descrever, informar ou denunciar as faces do seu infortúnio” 

(CERQUEIRA, 2010, p. 20), desvelando, desde a pobreza mesma, outros modos de vida 

excluídos e desqualificados pelas lentes onto-antropo-pedagógicas da modernidade.  

A pobreza apreendida ontologicamente pode contribuir para superar os olhares 

negativizados e negativizadores que cerceiam os pobres em nossa cultura em função do 

“enquadramento dos pobres em modelos morais de toda ordem [que] ocultam formas 

singulares de vida e expressam práticas de sujeição que capturam formas de existir e de 

pensar” (CERQUEIRA, 2010, p. 26). Nessa direção, após uma breve parada para sinalizar os 

gestos metodológicos de nossa investigação, tentaremos avançar em outra percepção da 

pobreza; percepção que a libere dos condicionamentos e linearidades das questões sociais, 

políticas e econômicas. Nossa aposta consiste em pensar a pobreza a partir da potência dos 

seus modos de vida. Um caminho que, segundo Agamben, pode se revelar fundamental em 

um contexto onde o controle da vida do outros, de todos os outros, se tornou um problema 

político fundamental. 
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PRIMEIRO LIMIAR: 

OS GESTOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

Antes de prosseguir, sinto ser necessário refletir ainda que brevemente acerca da 

metodologia mobilizada durante o trabalho de pesquisa que confluiu na presente dissertação. 

Isso é importante, pois, segundo Agamben (2009, p. 7), “quem está familiarizado com a 

prática da investigação em ciências humanas sabe que, contrariamente à opinião comum, a 

reflexão sobre o método muitas vezes não precede, mas vem depois da prática”. Para esse 

autor, o método visa, antes de tudo, construir uma “familiaridade com a investigação”, o que 

venho buscando adquirir desde as experiências da iniciação científica. Talvez, essa seja uma 

busca infinda, já que não existe um método que seja válido para todos os contextos. 

O método diz sempre respeito aos modos como um pesquisador se aproxima de 

determinado problema que lhe afeta pessoalmente (AGAMBEN, 2009). Nesse sentido, posso 

dizer com toda a segurança que, ao longo desse percurso, tenho encontrado amigos e colegas 

para compartir, nos termos de Agamben, alguns fragmentos de “pensamentos últimos ou 

penúltimos”. Esses amigos e colegas estiveram presentes, sobretudo, no último ano de 

atividades junto ao grupo de pesquisa ao qual essa pesquisa se encontra vinculada. Agradecê-

los, contudo, no meio do trabalho não é considerado um gesto apropriado segundo as normas 

técnicas de formatação dos trabalhos científicos. Não obstante é esse primeiro gesto que 

preciso fazer agora antes de continuar com a escritura. A esses amigos, minha gratidão! 

Foi no repouso alcançado na companhia desses amigos que me pus a escrever, a 

exercitar a experiência mesma da escritura, ou, mais precisamente, a dissertar para cultivar o 

gesto/gosto de desertar, que, a meu ver, significa a um só tempo recusar certo tipo de jogo 

com as palavras: o jogo de uma ciência dogmática que fixa a priori as normas, as condições 

de possibilidade, os paradigmas e os estatutos do saber, impedindo articular, muitas vezes, no 

texto as nossas próprias zonas de não conhecimento. Na companhia daqueles amigos, aprendi 

que toda escritura aponta a experiência do deserto, espaço aberto no qual podemos correr 

livremente, até nos perdermos, atrás da imensa torrente de imagens que surgem no ato da 

escrita. Ao longo do curso de mestrado em educação, fui assaltado por imagens desérticas, 

imagens feitas de areia, miragens onírico-delirantes, que talvez rapidamente se desvaneçam 

com o soprar dos ventos, como a imagem do sujeito cuja morte iminente, marcada por um 
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beijo das ondas do mar, Foucault anunciou nas palavras finais em As palavras e as coisas 

(FOUCAULT, 2007). 

O resultado é que tive uma dissertação. Entretanto, a metáfora cabível não é a da 

paternidade, do parto, da filiação, mas a da paixão. Escrever essa dissertação foi como a 

experiência de escrita passiva (AGAMBEN, 1990). A dissertação veio até mim enquanto eu 

mesmo padecia de deserção, vivia a paixão de desertar/dissertar, e essa experiência-escritura 

se apresentou como uma cura possível, como um modo de cuidar dessa paixão desértica.  

Sem a escritura desse trabalho, o deserto, a dissertação, seria apenas o ambiente 

inóspito em que sequer uma única vida poderia vir a ser. Assim, não busquei em momento 

algum demonstrar fidelidade ao pensamento de Agamben. O esforço foi muito mais usá-lo em 

função do problema que me propus no início do trabalho, usos em que talvez o próprio 

Agamben não se reconheça. Como resultado, sinto que também não fui fiel nem mesmo ao 

meu próprio pensamento, arriscando-me em outros modos de pensar. De toda forma, 

Agamben foi e ainda é uma inspiração, já que na escritura o autor aparece como um gesto e, 

como tal, é levado a falar, inspirado, influenciado por seus fantasmas.  

Esse tipo de afirmação, talvez, conspire para retirar toda a sobriedade necessária na 

estruturação de um trabalho científico, como é e deve ser uma dissertação, mas é o que me 

joga na potência pobre da escrita. Assim, como Cervantes denunciado pelo seu Dom Quixote: 

 

Então tenho de dizer – disse Dom Quixote – que o autor de minha história 
não foi um sábio, mas algum camponês ignorante, que às cegas e sem 
nenhum critério se pôs a escrevê-la, saia o que sair como fazia Orbaneja, o 
pintor de Úbeda, que respondeu quando lhe perguntaram o que pintava: “O 
que sair” (CERVANTES, 2012, 376). 

 

Esse foi o preço pago por toda essa deserção, ou, para brincar um pouco com as 

palavras, pela “desertação de mestrado”. Um preço singularmente alto: os cientistas do 

deserto certamente me escorraçarão; os religiosos, espiritualistas e humanistas me 

excomungarão e direcionarão suas mais bravias maldições ou seu mais frio e cortante 

desprezo. Estive e estarei sozinho nesse deserto? A resposta consistiu, no meu caso, em ouvir 

o sussurro dos necromantes que frequentam o deserto do dissertar a experiência da escritura. 

Eles me dizem que escrevemos para ocupar esse lugar marginal que a própria necromancia 

ocupa no universo já marginal da magia quando contraposta ao lugar real do método e do 

discurso científico com todas as suas fórmulas de purificação das paixões que nos movem na 

pesquisa. Talvez essa advertência esteja sendo feita muito tardiamente, quando o “desavisado 

leitor” (CERVANTES, 2012, p. 37) já avançou um bocado na errância (para não dizer no 
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erro) da leitura deste trabalho. Mas há ainda tempo para me abandonar, para não seguir nesse 

jogo. Para quem optar por seguir, explico agora como se deu o percurso da investigação. 

 

A investigação bibliográfica como problematização de uma experiência de pensamento 

 

Os deslocamentos teóricos que propomos, desde a apresentação do nosso projeto de 

pesquisa até a escritura final da dissertação, fez necessária a criação de uma abordagem 

metodológica coerente com a singularidade da perspectiva aberta por Giorgio Agamben. 

Nossa pretensão nunca foi apresentar uma teoria universalizante ou edificante sobre o pobre 

ou sobre o sujeito da educação. Por isso, a abordagem metodológica que adotamos ancora-se 

no que Foucault (1997) denominou, sem muitas pretensões, de problematização.  

Problematização, nesse caso, implica assumir uma postura, um ethos próprio ao ato de 

pesquisar, tendo em vista a desnaturalização das experiências que se investiga no âmbito dos 

nossos sistemas de pensamento. Trata-se de “liberar o pensamento daquilo que ele pensa 

silenciosamente, e permitir-lhe pensar diferentemente” (FOUCAULT, 1997, p. 16). Nesse 

sentido, Foucault descreveu o seu trabalho como uma história das problematizações.  

 

Não creio, por exemplo, que exista nenhuma “política” que possa, diante da 
loucura ou da doença mental, deter a solução justa e definitiva. Mas penso 
que, na loucura, na alienação, nas perturbações do comportamento, há razões 
para questionar a política: e a essas questões a política deve responder, 
porém ela jamais as responderá totalmente. Da mesma forma, em relação ao 
crime e à punição: seria errôneo, naturalmente, imaginar que a política nada 
tem a ver com a prevenção do crime e com seu castigo, portanto ela nada 
teria a ver com um certo número de elemento que modificam sua forma, seu 
sentido, sua frequência, mas também seria totalmente falso pensar que existe 
uma fórmula política capaz de resolver a questão do crime e terminar com 
ele. O mesmo para a sexualidade: ela não deixa de ter relação com 
estruturas, exigências, leis, regulamentações políticas que têm para ela uma 
importância capital: no entanto, não se pode esperar da política formas nas 
quais a sexualidade deixaria de ser problemática. (...) É preciso elaborar os 
problemas que experiências desse tipo colocam para a política 
(FOUCAULT, 2006, p. 228). 

 

Mais amplamente, segundo Freitas (2010, p. 56), problematizar consiste em tomar 

distância das “clássicas divisões que separam os sujeitos dos objetos, o corpo da alma, o eu do 

mundo e a natureza da cultura”, as quais, por sua vez geram uma cisão entre os modos de 

investigar e as maneiras de viver. Nessa mesma direção, Revel (2011, p. 124) que, para 

Foucault, lembra que o “exercício crítico do pensamento se opõe à ideia de uma pesquisa 

metódica da ‘solução’: a tarefa da filosofia [e também da pesquisa] não é resolver – inclusive 
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substituindo uma solução por outra – mas ‘problematizar’”, ou seja, redescobrir os problemas. 

Desse modo, o esforço de problematização não se confunde de maneira nenhuma com um 

antirreformismo conformista ou um pessimismo relativista inconsequente. 

O propósito da problematização consiste, antes, em observar o quanto de sombra se 

produz pelo ato mesmo de ver, e como opera o poder na produção dos regimes de verdade que 

nos fazem tomar algo visto como algo verdadeiro. Em nosso caso específico, a 

problematização consistiu em observar como a experiência de ser pobre coloca o próprio 

sujeito da educação em questão, dando a ver os modos canônicos de pensar e formar o sujeito 

na atualidade, contribuindo para desnaturalizar, nesse percurso, os signos de negatividade que 

cercam a pobreza e os pobres. Esse propósito nos colocou diante de algumas dificuldades.  

A primeira delas diz respeito ao fato de boa parte dos manuais de pesquisa trazer a 

investigação bibliográfica como sendo uma fase inicial da pesquisa, confundindo-a com a 

revisão da literatura e atribuindo a ela um caráter secundário (KÖCHE, 1997; MARCONI; 

LAKATOS, 1991, 1992; MACEDO, 1994; SALVADOR, 1976). Poucos manuais 

reconhecem a importância que pesquisas bibliográficas, fundamentalmente teóricas, têm por 

si mesmas. Além disso, no campo da educação, a investigação teórica tem pouquíssimo 

espaço, denotando o quanto o trabalho da teoria é considerado um trabalho menor e, muitas 

vezes, mais fácil, como se as questões empíricas tivessem maior relevância para os problemas 

práticos que assolam o campo educativo. Por essas razões nos valemos do argumento de 

Martin Heidegger (2005) de que ainda não pensamos: 

 

O mais grave é que nós ainda não pensamos; ainda não, apesar de que a 
situação do mundo continuamente dá mais o que pensar. Esse processo antes 
parece exigir que o homem aja e, na verdade, sem demora, em vez de falar 
em conferências e congressos e de movimentar-se na mera imaginação sobre 
o que deveria ser e como deveria ser feito. Assim, haveria falta de ação e de 
modo algum do pensar (HEIDEGGER, 2005. p. 126). 

 

Nessa perspectiva, assumimos que o “objeto” da investigação bibliográfica é o próprio 

pensamento, no sentido de que seu propósito não consiste em fundamentar uma explicação, 

mas realizar uma experiência de pensar apreendida como um exercício. Esse exercício 

envolve a totalidade do pesquisador, transfigurando-o, nesse percurso. Com isso, quero dizer 

 

que há “experiência de pensamento” quando o fato de pensar isso ou aquilo, 
de efetuar dentro de nós mesmos determinada operação mental, de nos dar 
determinada representação, transforma o modo de ser do sujeito pensante, 
levando-o a proceder na sua vida a mudanças de comportamentos ou de 
hábitos. Não se trata de pensar para conhecer melhor, mas para produzir 
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efeitos na sua própria vida e no seu comportamento. Fala-se em “experiência 
de pensamento” quando aquele que pensa é modificado, transformado no seu 
ser pelo que ele está pensando (GROS, 2010. p. 177). 

 

Assim, as “questões de método” não dizem respeito a aspectos meramente técnicos, 

apesar de não considerarmos as técnicas utilizadas como neutras ou secundárias. A 

abordagem metodológica é aquilo que performatiza a forma de olhar do pesquisador. 

(AGAMBEN, 2009). É desse modo que os “dados” adquirem sentido, pois não são 

“coletados”, mas produzidos pela leitura do pesquisador no contato sensível com o mundo 

aberto pelas obras selecionadas. Nesse processo, o pesquisador, como o escrivão Bartleby, 

desaparece no próprio gesto de apreender os seus “dados”.  

 

O ponto em que uma vida foi jogada na obra. Jogada, não expressa; jogada, 
não realizada. Por isso, o autor nada pode fazer além de continuar, na obra, 
não realizado e não dito. Ele é o ilegível que torna possível a leitura, o vazio 
lendário de que procedem a escritura e o discurso. O gesto do autor é 
atestado na obra a que também dá vida, como uma presença incongruente e 
estranha (AGAMBEN, 2007, p. 61). 

 

O trabalho da pesquisa é, pois, um jogo. Um jogo arriscado na medida em que envolve 

a luminosidade da razão, mas inclui também as nossas posições políticas e éticas, expectativas 

e paixões. Ou seja, trata-se de um jogo, de um jogar-se em que o autor entra por inteiro, 

guiado tanto pelos seus luminosos e iluminadores pensamentos quanto por suas zonas 

obscuras de ignorância e de não pensado. Assim, não foi possível seguir “um roteiro de 

metodologia” rigidamente estruturado, mas, pouco a pouco, construímos o nosso passo a 

passo, a partir dos elementos de nossa questão (o pobre, a pobreza, o sujeito, a educação).  

 

Leitura, fichamento e escritura como gestos 

 

Nesse percurso, nossa caixa de ferramentas situou-se no terreno das pesquisas 

bibliográficas, compreendidas como um esforço “provisório, histórico, inacabado, 

responsável por um processo contínuo de atualização, correção, aprofundamento, ampliação” 

(LIMA, 2004, p. 40) dos modos de pensar um determinado tema ou questão. O trabalho de 

análise ancorou-se em gestos metódicos e sensíveis no debruçar-se sobre os textos, através de 

leituras sistemáticas e fichamentos do material bibliográfico selecionado. Não houve, nesse 

sentido, nenhuma grande “inovação” nos procedimentos da investigação. Mas como Michel 

Foucault (2010, p. 289), assumimos, sem grandes dificuldades, que nossos procedimentos 
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foram muito corriqueiros e até mesmo banais: leituras nem sempre obedecendo a uma 

sistemática rigorosa, fichamento dos trechos que mais nos faziam pensar, escritura inspirada 

pelas leituras, fichamentos e participação nos encontros do grupo de pesquisa.  

A questão é que, assumindo esses procedimentos como modos de acessar e realizar 

uma experiência de pensamento, eles adquiriram também alguns sentidos/sabores singulares. 

Toda a atividade de investigação acabou sendo vivida como um gesto, ou seja, como algo que 

abre a esfera do ethos no ato mesmo de pesquisa, pondo em jogo nossa subjetividade. Por 

isso, espero encontrar leitores bondosos e pacientes, uma vez que tentei me situar em uma 

posição média entre ciência e poesia, “dado que não só na ciência, mas também na poesia e no 

pensamento se preparam experimentos” (AGAMBEN, 1990, p. 33). 

Nessa direção, o material bibliográfico foi organizado com vistas a dar conta do 

problema e dos objetivos que nos propomos no começo da investigação. O percurso foi 

estabelecido da seguinte maneira: em primeiro lugar, apresentamos uma breve abordagem 

histórica das figuras da pobreza em nossos jogos do pensamento, questionando os regimes de 

verdade que os alimentam; em seguida buscamos afrontar esses regimes de verdade, 

apresentando a pobreza como uma figura originária do humano. Nesse momento, Heidegger 

foi uma espécie de intercessor para daí alcançarmos a interpretação de Agamben acerca da 

noção de potência e suas implicações para o sujeito da educação 15.  

Trabalhamos especificamente com os “textos da juventude” de Heidegger, sobretudo 

os livros “Ontologia (Hermenêutica da facticidade)”, “Interpretações fenomenológicas sobre 

Aristóteles” e “Fenomenologia da vida religiosa” (HEIDEGGER, 2005; 2006; 2008; 2010) e 

o pequeno ensaio “Die Armut” (“A pobreza”), de 1946 16.  

Em seguida, para extrair implicações educacionais da noção de potência, desenvolvida 

por Agamben, nos aproximamos de alguns trabalhos do pensador italiano. Seguimos a 

indicação de Castro (2012) de que a temática da potência se configuraria como um fio que 

perpassa todos os seus trabalhos, desde os primeiros livros na década de 1970 até seus 

trabalhos sobre o “Homo Sacer”. No entanto, não visamos reconstruir integralmente esse fio. 

Por isso, selecionamos os seguintes trabalhos: “O que resta de Auschwitz” e “O reino e a 

glória”, da série Homo Sacer (AGAMBEN, 2005; 2011); as coletâneas de artigos e ensaios 

“Meios sem fins”, “O aberto”, “Profanações”, “A potência do pensamento”, “Nudez”, e “Ideia 

                                                 
15 O pensamento heideggeriano é uma chave importante para compreender a temática da potência em Agamben. 
16 Destacamos também o trabalho de Michel Haar intitulado “Heidegger e a essência do homem”, talvez o único 
trabalho que parte da pobreza do homem como experiência fundamental do pensamento de Heidegger. 
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da prosa” (AGAMBEN, 2001; 2006; 2007; 2008; 2010; 2012); e o livro “A comunidade que 

vem” 17.  

Esse foi o corpus básico que utilizamos na pesquisa. Outros trabalhos foram utilizados 

como contrapontos e estão listados nas referências ao final dessa dissertação.  

O tratamento analítico do material se deu através de leituras e fichamentos, seguindo 

estritamente as indicações de Severino (2011). Segundo esse autor, o trabalho de ler e tomar 

notas é uma prática essencial para os pesquisadores, uma vez que a documentação não se 

constitui apenas como uma anotação das ideias dos autores, mas como uma verdadeira 

aproximação do pensamento do pesquisador com o do autor em questão. Sobre isso, o próprio 

Agamben caçoa: trata-se, sem dúvida, de “longas horas de vagabundagem entre os livros” 

(AGAMBEN, 2012, p. 53), perseguindo incessantemente a promessa que uma frase, um 

fragmento, uma palavra traz de que nos levará ao fim que teima em não chegar. Esta será 

esquecida tão logo o aceno de outra nos faça novamente acreditar estar no caminho.  

 

Estudo e espanto (studiare e stupire) são, pois, aparentados nesse sentido: 
aquele que estuda encontra-se no estado de quem recebeu um choque e fica 
estupefato diante daquilo que o tocou, incapaz tanto de levar as coisas até o 
fim como de se libertar delas. Aquele que estuda fica, portanto, sempre um 
pouco estúpido, atarantado. [...] o estudo é essencialmente sofrimento e 
paixão, por outro lado, a herança messiânica que ele traz consigo incita-o 
incessantemente a prosseguir e concluir. Essa festina lente, essa alternância 
de estupefação e de lucidez, de descoberta e de perda, de paixão e de ação 
constitui o ritmo do estudo (AGAMBEN, 2012, p. 53-54). 

 

O estudo dos textos não é apenas saber, é também e principalmente privação do saber 

próprio, suspensão de toda a garantia do saber para perseguir outro saberes (im)possíveis. E 

isso não para nos apropriar deles, para qualifica-los e hierarquiza-los ou para os pôr à prova, 

mas para, quixotescamente, arriscar-nos a nós mesmos naquelas imagens que perseguimos. O 

estudo dos textos, indicados acima, mobilizou esse tenso jogo. 

 

Meu problema era de fazer eu mesmo, e de convidar os outros a fazerem 
comigo, através de um conteúdo histórico determinado, uma experiência do 
que somos, do que é não apenas nosso passado, mas também nosso presente, 
uma experiência de nossa modernidade de tal forma que saíssemos 
transformados. O que significa que, ao final do livro, pudéssemos 
estabelecer relações novas com o que está em questão (FOUCAULT, 2010, 
p. 292). 

 
                                                 
17 Além disso, é preciso destacar os comentários do supracitado Edgardo Castro em sua “Introdução a Giorgio 
Agamben: uma arqueologia da potência” (CASTRO, 2012) e os de Bazzanela e Assmann em “A vida como 
potência a partir de Nietzsche e Agamben” (BAZZANELA; ASSMANN, 2013). 
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Além disso, a análise dos textos se moveu ou tentou mover uma experiência de 

escritura. A escritura foi o modo que escolhi para “estudar” as obras, um processo arrastado, 

com lapsos de silêncio e surtos de inspiração nas horas mais improváveis. A escritura não foi 

tomada como uma técnica, como uma transposição das ideias.  

O que chamamos escritura foi um modo de escrever não normativo (que descreve o 

que ou como as coisas deveriam ser) nem representacional (que descreve o que ou como as 

coisas são). Na escritura, um autor se produz e se dissolve ao se aventurar no mundo próprio 

das palavras (BARTHES, 2004; PERRONE-MOISÉS, 2012), com seus esquecimentos, 

remissões, idas e vindas e repetições, elementos tão corriqueiros durante a realização de uma 

pesquisa. O nosso “método de análise” consistiu nesse combate com a escritura.  

Segundo Agamben, nada se assemelha mais a esse jogo com as palavras, no qual a 

escritura aparece junto com o estudo, do que a potência (AGAMBEN, 2012, p. 54). Por essa 

razão, escrever este texto que o leitor tem em mãos agora não foi uma experiência fácil e 

simples. Não foram raros os momentos em que, relendo o trabalho, me perguntei tomado de 

estranhamento: fui eu mesmo que escrevi isto? A resposta não podia ser totalmente positiva, 

sob o risco de estar assumindo a escrita como técnica, como externalização dos pensamentos. 

Mas ela também não podia ser totalmente negativa, sob o risco de estar transferindo para um 

outro sujeito, metafísico-transcendental, a autoria do meu trabalho. 

No conjunto, a abordagem e os procedimentos metodológicos se constituíram, para 

mim, em um confronto pessoal e direto com a experiência mesma de escrever. Uma 

experiência difícil já que em nenhum outro momento da minha trajetória formativa eu havia 

me disposto a escrever trabalhos com mais de vinte e cinco páginas. A ousadia maior, 

contudo, se refere à experiência de me colocar em jogo nessa experiência-escritura. O leve e 

delicado, quase imperceptível, intervalo entre inspiração e expiração, entre potência e ato, o 

que resta desses processos, foi o espaço em que pude aparecer como autor deste trabalho. 

Espero que os restos ou os rastros dessa experiência possam ser percebidas pelo leitor. 
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CAPÍTULO 2 

POR UMA OUTRA FIGURA DO HUMANO: 

DO HOMEM POBRE À POBREZA DO HOMEM 

 

 

O esforço analítico, nesse momento, consiste em colocar em questão as figuras 

apresentadas anteriormente, ultrapassando os regimes de verdade que constroem a pobreza 

estritamente no registro econômico-social-político, haja vista que essas dimensões acabam por 

legitimar uma concepção do pobre como o desafortunado, o desvalido, o carente.  

Esses regimes de verdade articulam a figura do pobre como o outro da modernidade 

filosófica e pedagógica. Em termos biopolíticos, isso contribui para alimentar o desejo de 

“superação da pobreza”, seja eliminando os pobres, seja colocando-os sob vigilância no seu 

devido lugar. O contexto em que esse desejo se inscreve pode ser apreendido pelo que 

Foucault (2008) denominou de “governo dos vivos”, ou seja, a multiplicação de dispositivos 

que visam capturar e administrar o homem.  

Por essa razão, precisamos compreender a natureza e o funcionamento concreto dos 

mecanismos de poder que capturam os viventes, fazendo multiplicar as formas de 

assujeitamento, ou melhor, ampliando vertiginosamente o horizonte daqueles que são 

pensados como não-sujeitos, como não-humanos, como sujeitos que têm sua humanidade 

simplesmente negada pelos aparatos do poder. Nossa percepção é que o tratamento discursivo 

e não discursivo endereçado aos pobres é parte intrínseca da normatividade biopolítica. 

Como ressalta Giorgio Agamben os dispositivos biopolíticos de produção do sujeito 

têm “a sua raiz no mesmo processo de ‘hominização’ que tornou ‘humanos’ os animais que 

classificamos sob a rubrica homo sapiens” (AGAMBEN, 2009, p. 43). Agamben analisa esses 

dispositivos através do funcionamento do que ele denomina de máquina antropológica. Trata-

se de um dispositivo que produz o humano e separa, no homem, a humanidade da não 

humanidade. O homem, para Agamben, 

 

é o lugar – e, ao mesmo tempo, o resultado – de divisões e cesuras incessantes. 
Trabalhar sobre estas divisões, perguntar-se de que modo – no homem – o homem 
foi separado do não-homem é mais urgente que tomar posição acerca das grandes 
questões, acerca dos denominados valores e direitos humanos (AGAMBEN, 2006, 
p. 35). 
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Um das categorias em que, ironicamente, Agamben classifica a máquina antropológica 

é humanismo (AGAMBEN, 2006, p. 63). O humanismo é um dispositivo que verifica, no 

Homo, a ausência de uma natureza própria, mantendo-o suspenso entre uma natureza celeste e 

uma terrena, entre o animal e o humano – e, assim, seu ser sempre menos e mais que si 

mesmo. Para Agamben (2013, p. 35), isso se torna evidente no “manifesto do humanismo”, a 

oração de Pico de Mirandola acerca da dignidade humana. A tese central da oração é que o 

homem, encontrando-se plasmado quando os modelos da criação estavam todos exauridos não 

pode ter nem arquétipo, nem lugar próprio, nem classe específica. Assim, porque a sua 

criação se deu sem um modelo definido, o homem não possui sequer uma face e deve 

aprender a modelá-la. Nessa definição do humano, por meio de uma “ausência de rosto”, 

funciona a máquina antropológica do Humanismo. A descoberta humanística do homem é a 

descoberta de seu faltar a si mesmo, de sua irremediável ausência de classe. 

A figura do homem desdobrada pelo Humanismo, da qual nossas teorias filosóficas e 

pedagógicas ainda são devedoras, ancora-se em um desmembramento, uma dissociação da 

ideia de pessoa humana. Essa cisão da pessoa humana em sujeito e seus atributos, fixados 

como material (natural) biológico e a serem fixados como material (espiritual) social ou 

cultural, gesta a figura arquetípica da modernidade: o homem como um modelo, como um 

artefato a ser produzido pelo próprio homem. O Humanismo põe em cena, portanto, uma 

sacralização do próprio homem, repondo em outras bases a questão “O que é o homem?”. 

Giorgio Agamben, em um movimento teórico ousado, vai refletir os momentos-chave 

que permitiram às nossas sociedades responder essa questão, através de uma arqueologia dos 

conceitos de vida, humanidade e animalidade na tradição científica e filosófica ocidental. No 

centro das análises de Agamben está a defesa de que o humano embora sempre tenha sido 

pensado como uma misteriosa conjunção de um corpo natural vivente e uma dimensão 

sobrenatural, social, ou divina, deveríamos começar a (re)problematizar o humano como 

resultado da separação prática e política de humanidade e animalidade.  

Com esse gesto, Agamben eleva o debate sobre a humanidade do homem, ou seja, 

sobre a sua essência, para o âmbito daquilo que Martin Heidegger descreveu como as 

características humanas abertas ao mundo. Com isso, ele mostrará que o intervalo vazio entre 

homem e animal, entre humano e não humano permite, simultaneamente, vislumbrar o 

funcionamento da máquina antropológica e abrir caminhos para que se instaure uma reflexão 

filosófica e política (e diremos: pedagógica) acerca do que concebemos como sujeito humano.  
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Sendo mais incisivos, o gesto assumido por Agamben, que, a um só tempo, profana o 

Humanismo e nos oferece uma compreensão da máquina antropológica, possibilita, em um 

mesmo movimento, desnaturalizar os signos (negativos) vigentes da pobreza e dos pobres e 

problematizar a pobreza e os pobres como signos (positivos) de uma figura radical (originária) 

do ser (sujeito) humano, cujas implicações para a educação não podem subestimadas.  

A pobreza deixa de ser uma condição (um fardo) dos pobres para se tornar o espaço 

(abertura) fundamental da condição humana. Assim, se é verdade que toda a carga de 

opressão que pesa sobre os pobres só se exibe em sua arbitrariedade quando a vida como um 

todo é pensada a partir desse jogo que move a máquina antropológica (CERQUEIRA, 2010), 

nossa análise precisou se iniciar por uma discussão sobre essa aparelhagem que se deu como 

tarefa o esquadrinhamento da vida humana, o que nos levou até as bases do pensamento de 

Agamben e nos permitiu, com isso, vislumbrar uma figura outra da pobreza. 

 

2.1 A dupla negatividade fundamental do humano: a máquina antropológica 

 

Curiosamente, mas com certeza não casualmente, a “obra”, se assim podemos chamar 

a coletânea em que Agamben discute as questões que anunciamos acima e pretendemos 

abordar mais de perto agora intitula-se “O Aberto”, originalmente lançada em 200218. O 

pequeno livro é composto por artigos e ensaios curtos e diretos, escritos por Agamben durante 

a década de1990, período em que ele esteve dedicado a refletir sobre a noção de vida, suas 

formas e seus usos, como elemento central da filosofia que vem, em paralelo ao 

desenvolvimento da série Homo Sacer, cujo primeiro volume forma se aproxima bastante das 

problemáticas abordadas em “O Aberto”. 

De fato, segundo Edgardo Castro, “do conceito de vida e de sua problemática 

[Agamben] ocupou-se em todos os seus trabalhos” (CASTRO, 2012, p. 136), mas em “O 

Aberto” o autor italiano buscou mapear alguns dos momentos fundamentais do aparecimento 

e da operacionalização dos conceitos de vida, de humanidade e de animalidade na tradição 

filosófico-científica do Ocidente. Por esse motivo, o subtítulo do livro é, justamente, “O 

homem e o animal” (AGAMBEN, 2006) e, como fio condutor do material reunido nele, 

Agamben abordará o mysterium disiunctionis, a misteriosa e incessante separação prática e 

política de humanidade e animalidade que resultou na figura que temos hoje do humano.  

                                                 
18 A edição que utilizamos na nossa análise é a argentina, lançada em 2006. 
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A própria ideia de vida humana foi forjada no interior dessa maquinaria que tinha 

como função separar a vida humana da não humana, produzindo um reconhecimento do 

homem no interior mesmo desse afastamento. A partir dessa perspectiva, Agamben realizará 

uma leitura muito particular de vários autores muito caros a nossa tradição filosófica, leitura 

esta que muitas vezes virou do avesso e transfigurou rostos conhecidos, como é o caso 

marcante de Aristóteles. Em certo sentido, todo o desdobramento dos trabalhos de Agamben é 

marcado por seu modo próprio de ler a filosofia aristotélica. 

Para Agamben, desde a Antiguidade, a vida do homem foi objeto de divisões e 

articulações incessantes, as quais tiveram como intenção e efeito a produção do próprio 

homem, mas nunca houve, e uma cuidadosa genealogia do conceito o provará, um esforço 

explícito para definir a noção de vida enquanto tal (AGAMBEN, 2006, p. 31). Foi assim que, 

desde Aristóteles, dois grandes momentos se combinaram para construir a imagem que hoje 

temos do homem: por um lado, o isolamento da vida vegetativa; por outro lado, a criação de 

fronteiras entre a vida humana e a vida animal, ainda que estas não sejam totalmente claras. 

O que chamamos homem não seria uma substância ou uma espécie definida com 

clareza, mas um campo de tensões em que ele só pode existir se transcender e superar o 

animal que o sustenta e dá forma (AGAMBEN, 2006, p. 28). A operar essas tensões 

constituintes do humano está, segundo Agamben, a máquina antropológica, um emaranhado 

de dispositivos discursivos e não discursivos que, seja em suas variantes modernas ou antigas, 

produzem uma diferenciação entre o homem e o não homem, elevando o humano em 

detrimento do não humano e deslocando este último para fora do que se toma como as 

características abertas do mundo. 

A máquina antropológica é o que torna possível a decisão que “separa e volta a 

articular incessantemente o animal e o humano e, assim, gera essa vida que não é nem 

humana nem animal, mas só vida nua” (CASTRO, 2012, p. 141), uma vida sobre cujo destino 

se pode decidir a partir de uma estratégia (bio)política. Esse processo de divisão e articulação 

do indefinido que é a vida humana encontra na leitura que Agamben realiza nos textos de 

Aristóteles um momento crucial.  

Para o pensador italiano, podemos extrair do “De Anima”, a ideia de que viver se diz 

de muitas maneiras e, por esse motivo, não caberia uma definição da vida efetivamente 

humana, mas uma decomposição e hierarquização dos viventes que, por sua vez, tende ao 

infinito. Essa (in)definição de Aristóteles para a noção de vida permite articular uma série de 

distintas faculdades e propriedades através do isolamento do que o filósofo grego chamou de 

vida nutritiva, o modo pelo qual a vida pertence aos viventes. 
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A biologia moderna, mais tarde, retomará esse isolamento da vida vegetativa efetuado 

pelo filósofo grego e defenderá que nos organismos superiores (o dos homens, sobretudo) 

convivem, sem nunca coincidir, dois animais: um cuja vida é apenas repetição de funções 

privadas de qualquer consciência e outro que se relaciona conscientemente com um mundo 

exterior. Essa separação tem o efeito de fundamentar a decisão sobre o início e o fim da vida 

propriamente humana, alimentando, ainda hoje, discussões sobre o aborto, a eutanásia e o 

transplante de órgãos, por exemplo 19.  

 

A divisão da vida em vegetal e de relação, orgânica e animal, animal e 
humana passa, sobretudo, pelo interior do vivente homem como uma 
fronteira móvel; e sem esta íntima cesura, provavelmente talvez não seja 
possível a decisão mesma sobre o que é humano e o que não é. Só é possível 
opor o homem aos outros viventes e, ao mesmo tempo, organizar a complexa 
– e nem sempre edificante – economia das relações entre os homens e os 
animais, porque algo como uma vida animal foi separada no interior do 
homem, porque a distância e a proximidade com o animal foram medidas e 
reconhecidas sobretudo no mais íntimo e próximo (AGAMBEN, 2006, p. 
35).  
 

Isso implica que toda questão do homem e do humanismo – e, portanto, toda tarefa 

pedagógica de humanização assumida pela modernidade – possa ser pensada de outros 

modos, já que essa cesura entre vida humana e vida não-humana, longe de se configurar como 

um dado natural, acontece no interior do próprio homem como uma fronteira móvel, ou seja, 

como decisão (bio)política incessantemente atualizada. Essa questão pode aparecer para nós 

com mais clareza quando colocarmos a questão do humanismo como inseparável do processo 

de politização da vida: 

 

Qual o critério para se realizar isso? O fato de todos serem essencialmente 
humanos? Para quem? Os nazistas definiam os humanos deixando de fora os 
judeus, negros e homossexuais, da mesma forma, os estadunidenses, 
deixando de fora os muçulmanos árabes (basta lembrarmos de Guantánamo 
e da “guerra ao terror”), e ainda a elite brasileira deixando de fora os 
“favelados” da periferia (isso não é visível no sucesso do filme “Tropa de 
Elite” de João Padilha?). O problema, portanto, está na ausência do 
reconhecimento dos direitos humanos ou na separação que fundamenta a sua 
própria luta? (MARQUES, 2011, p. 31). 

 

Para Agamben, seria preciso pensar o homem não como a articulação entre uma 

dimensão humana e animal, um corpo e uma alma, mas pensa-lo a partir dos mecanismos 

políticos que buscam separar, no homem, a vida propriamente humana daquela animal. 

                                                 
19 Também em função disso, a partir do século XVII, o Estado transformará a política num cuidado incessante da 
vida humana como patrimônio biológico da nação. 



57 
 

Em Agamben, “homem” não define uma substância, mas funciona como uma máquina 

que busca produzir o reconhecimento do humano através do afastamento do não-humano: “O 

político, como obra do homem como homem, se extrai do vivente por meio da exclusão de 

uma parte de sua atividade vital como impolítica” (AGAMBEN, 2008, p. 381).  

Essa máquina funciona, por um lado, como um “experimento cognitivo” concernente a 

produção e definição de uma natureza humana e, por outro lado, como a decisão política 

acerca da vida que [não] merece viver. Assim, a máquina antropológica produz um 

isolamento e controle incessantes da parte animal da natureza duplamente qualificada do 

homem, visando a leva-lo a agir de determinado modo, em determinada direção, a realização 

de uma determinada “obra do homem” (AGAMBEN, 2008, p. 375).  

Então o funcionamento da máquina antropológica opera, segundo a leitura que 

Agamben faz de Aristóteles, a definição de um ergon, de uma tarefa propriamente humana, 

que caracterize o ser-em-ato do homem. Essa obra do homem, Aristóteles e seus 

comentadores cristãos a localizarão na esfera da vida desse animal dotado de logos que é o 

humano. Para essa tradição, a obra do homem é o ser em obra da alma segundo o logos. 

 

Na Idade Moderna, a política ocidental foi pensada consequentemente com 
assunção coletiva de uma tarefa histórica (de uma “obra”) por parte de um 
povo ou de uma nação. Esta tarefa política coincidia com uma tarefa 
metafísica, quer dizer, com a realização do homem como ser vivente racional 
(AGAMBEN, 2008, p. 381). 

 

Produzindo o homem, a máquina antropológica produz, para os povos, sua história e 

seu destino. O que se colocou em jogo, com isso, foi uma atitude extrema: na modernidade 

biopolítica, assumiu-se como tarefa a manutenção da própria vida biológica dos povos, sua 

vida nua. 

 

E quando, desde o final da Primeira Guerra Mundial, o paradigma da obra 
entra em crise e para os Estados-Nação europeus começa a ser evidente que 
não há mais tarefas históricas possíveis, uma reformulação do legado 
biopolítico da filosofia política clássica se converte no resultado extremo da 
política ocidental. Na impossibilidade de definir uma nova “obra do 
homem”, se trata agora de assumir a vida biológica mesma como última e 
decisiva tarefa histórica (AGAMBEN, 2008, p. 382).  

 

Quais as consequências de pensarmos o humano a partir de sua estrutura biológica, de 

inscrevermos o sentido e a finalidade da vida humana na estrutura biológica do animal 

racional?  
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Segundo Agamben, parece estar distante o momento em que poderemos escapar dessa 

aporia, pois mesmo as perspectivas mais críticas do funcionamento dessa máquina busca 

definir essa tarefa do homem que, ao mesmo tempo em que levaria o homem a realização de 

sua obra propriamente humana, o separaria constantemente do não-humano, ou seja, o 

afastaria da vida que não merece viver. 

No segundo volume da série Homo Sacer, Agamben invoca os campos de 

concentração e extermínio da Segunda Guerra Mundial como uma das tentativas mais 

extremas e monstruosas de operacionalizar essa fratura do humano, mas, ao mesmo tempo, 

demonstra que em nossa contemporaneidade, em que a exceção se tornou regra e todos somos 

homines sacri, procedimentos aparentemente muito mais inocentes operam essa gestão 

integral da vida nua do homem como única tarefa histórica possível. Cuidado esse que é 

inseparável de um descarte da vida desqualificada de populações inteiras: “Genoma, 

economia global, ideologia humanitária são as três faces solidárias deste processo em que a 

humanidade pós-histórica parece assumir sua fisiologia como último e impolítico mandato” 

(AGAMBEN, 2008, p. 141). 

Esse matiz crítico do pensamento de Agamben nos permite lançar um olhar menos 

entusiasmado para aposta moderna no progresso técnico-científico como chave para a 

reflexão em torno da vida humana. Muito pelo contrário, através dele é possível desvelar os 

efeitos paralisantes, estagnadores, devastadores e mortíferos que o cerco científico da vida 

humana provocou na própria vida. O esquadrinhamento da vida pela ciência e pela política, 

embasadas pelo pensamento metafísico, vem acarretando na desqualificação da própria vida 

sempre que esta não se adéqua aos modelos pré-estabelecidos pela racionalidade hegemônica. 

Assim, o norte estratégico das constantes articulações e cisões que se operam na 

(in)definição da humanidade do homem é a busca pela possibilidade de realização de uma 

obra especificamente humana, de um sentido e de uma finalidade última para a experiência do 

ser humano no mundo, em meio a multiplicidade de experiências dos demais seres e entidades 

desse mesmo mundo. 

 

Em nenhum outro momento da civilização ocidental, o sentido atribuído à 
vida tenha sido requisitado tão intensamente, como o lócus de possíveis 
realizações existenciais, da busca da felicidade, do bem viver, do prazer, do 
bem estar, da segurança, de garantias de direitos. (...) e, em contrapartida se 
tenha banalizado, controlado, violentado e reduzido à vida a sua condição 
meramente biológica como em nossos dias (BAZZANELA; ASSMANN, 
2013, p. 16). 
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Com essa discussão em torno da noção de vida humana, levada a cabo através do 

conceito de máquina antropológica, Agamben desvelou a ausência de uma natureza humana 

como dado natural e fez aparecer o homem como o lugar de uma decisão política 

constantemente atualizada e que tem em sua base a definição de uma obra do homem. Essa 

decisão não é nem casual nem necessária, mas política, atualizada constantemente em função 

da estratégia adotada. O centro da máquina é vazio (AGAMBEN, 2011), ocupado por figuras 

móveis, frutos de uma decisão política sobre a vida que merece ocupar esse centro e qual 

ficará na periferia. 

A busca por essa obra do homem, esse constante pensar o homem a partir da 

realização de uma obra ou tarefa especificamente humana, se configura como um esforço para 

definir o que é mais próprio do ser humano. Assim, quando Agamben sugere que o centro da 

máquina antropológica é vazio e inoperoso, ele está se referindo a uma vida humana sem o 

próprio, ou seja, uma vida cujos sentidos e finalidade não podem ser definidos de antemão, 

pois não são determinadas e inscritas a priori, não sendo necessários, mas históricos. Para ele, 

o homem não é definido pela sua obra, mas pela potência de ser e de não ser. Não somos 

homens em ato, mas em potência, e ainda que passemos da potência ao ato, é a primeira que 

nos torna o que somos. 

 

É precisamente esta ambivalência específica de toda a potência, que é 
sempre potência de ser e de não ser, de fazer e de não fazer, que define em 
primeiro lugar a potência humana. O homem é, por conseguinte, o ser vivo 
que, existindo sob o modo da potência, pode tanto uma coisa como o seu 
contrário, trate-se de fazer ou de não fazer. O que o expõe, mais do que 
qualquer outro ser vivo, ao risco do erro, mas, simultaneamente, lhe permite 
acumular e possuir livremente as suas capacidades, transforma-las em 
“faculdades”. Uma vez que é não só a medida do que cada um pode fazer, 
mas também e antes do mais a capacidade de se manter em relação com a 
sua possibilidade de o não fazer, o que define o estatuto da sua ação. 
Enquanto o fogo só pode queimar e os outros seres vivos podem somente a 
sua potência específica, podem somente este ou aquele comportamento 
inscrito na sua vocação biológica, o homem é o animal que pode a sua 
própria impotência (AGAMBEN, 2010, p. 58) 

 

Nossa perspectiva é que, com o avançar do nosso trabalho, consigamos demonstrar 

que é na figura do pobre que se encontra desvelada a captura da nossa potência, de modo que 

é nessa figura que podemos vislumbrar modos de resistir a essa captura; é, pois, nessas outras 

figuras da pobreza que encontramos desvelada essa vida do homem como potência de ser e 

não ser. E é nessa vida sem uma definição a priori de sua obra, nessa vida que se realiza em 

potência, que outros modos concretos de viver podem ser vislumbrados.  
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Assim, a pobreza se configuraria como uma figura limite do humano, pois ao mesmo 

tempo em que se busca dar o reconhecimento de humanidade aos pobres, suas vidas ou serão 

governadas, como uma humanidade vigiada, assistida, segurada, ou serão descartadas, 

abandonadas a própria sorte, a própria morte. 

Nossa aposta é que nesse limiar, outros modos de vida podem ser encontrados e, com 

eles, outros sentidos para os processos formativos na contemporaneidade. Ou seja, não 

partimos de uma negativização a priori da experiência formativa dos pobres, mas uma 

abertura para a potência de pensamento que podemos encontrar nesse estreito limiar entre 

humanidade e pobreza 20. O que buscamos deixar claro até aqui foi o caráter ontológico das 

nossas categorias políticas e pedagógicas, que não podem de maneira nenhuma ser tomadas 

como neutras ou como meras ferramentas, já que emergem a partir da relação que 

estabelecemos com o que denominamos humano. Diante disso, a tarefa política e pedagógica 

não é a de fazer essa maquinaria funcionar de maneira mais inclusiva ou mais “humana”. É 

preciso compreender seu funcionamento e, em seguida, detê-lo destituindo e tornando 

inoperantes todas as obras assumidas como propriamente humanas. 

 

Intermezzo: A diferença ontológica e o habitar ético originário 

 

A tematização de Agamben acerca da máquina antropológica tem como pano de fundo 

a perspectiva adotada por Martin Heidegger quando este propôs que é preciso pensar a vida 

do homem para além do registro do “animal racional”, ou seja, abandonando a perspectiva 

metafísica, que considera que o homem é a conjunção entre um corpo e uma alma ou um 

animal dotado de razão. Agamben ouviu Heidegger diretamente e assume que foi 

profundamente afetado por essa relação (AGAMBEN, 2006). De fato, é Heidegger quem 

primeiro atribui ao pensamento a embaraçosa tarefa de mudar a essência do homem, 

evidenciando que o homem-sujeito não é um dado da natureza. Em direção contrária, a 

tradição antropológica, ao colocar a espécie homo como figura central de onde emana o 

sentido do mundo, não nos faz pensar o homem, mas nos faz adormecer numa certeza inquieta 

a respeito de nós mesmos. Esta certeza, nós vimos com Agamben, não se configura como um 

dado meramente epistemológico, mas se desvela no funcionamento de uma maquinaria 

política que busca elevar o homem à realização de sua obra (AGAMBEN, 2008). 

                                                 
20 Porém, a própria noção de máquina antropológica, em Agamben, não é um conceito fechado e definitivo, mas 
uma “noção metodológica” (NOGUERA, 2009), através da qual o autor analisa o funcionamento ontológico-
político do nosso modo de pensar o humano, dividindo, no interior dessa humanidade, as vidas propriamente 
humanas e, consequentemente, como resto, as vidas que são passíveis de serem descartadas. 
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“Não pensamos ainda”: eis a fórmula recorrente com que Heidegger se refere em 

vários momentos ao modo como exercitamos o pensamento na contemporaneidade. Isso 

porque o pensar metafísico característico do ocidente se configura como uma afirmação 

constante do mesmo, por um lado, e como uma vingança diante daquilo que nos escapa, por 

outro (HEIDEGGER, 2005). Na fórmula do cogito cartesiano, que sintetiza esse modo de 

pensar metafísico, está contida essa perspectiva, a qual, por sua vez, reflete-se na cesura do 

humano que caracteriza a máquina antropológica. 

Está em jogo algo como nomear, controlar, vigiar, eliminar (ou, numa única palavra, 

pensar) o outro, a diferença, o não-humano para obtermos cada vez mais certeza sobre nós 

mesmos. Não pensamos ainda porque, diante daquilo que nos escapa e por isso mesmo nos 

daria o que pensar, nossa atitude foi e continua sendo a de uma “vingança” (HEIDEGGER, 

2005, p. 169): penso, ou seja, classifico, defino, enquadro, represento, persigo, julgo, me 

vingo do outro, do diferente, do não-humano, do que me inquieta e desloca, logo existo, 

obtenho mais certeza sobre minha própria existência, “humana” porque racional. 

Assim, definido como o animal racional, “o homem se eleva acima do animal por 

meio da razão, mas de tal modo que deve constantemente olhar o animal de cima, domina-lo, 

saber lidar com ele” (HEIDEGGER, 2005, p 158). Recorrendo a leitura agambeniana de 

Heidegger, o que podemos entrever é que a própria definição metafísica do homem como 

animal racional não resultou de um esforço para definir a essência do homem, mas de um 

movimento político de fratura do homem com relação ao não-homem. O ser simplesmente 

vivo do não-homem, sua “vida nua”, também não se configura como um dado natural, mas 

como uma (des)qualificação de certos modos de viver. 

 

Se nomearmos o que é relativo ao animal de sensível e, se concebermos a 
razão como o não sensível e supra-sensível, então o homem, o animal 
rationale, aparece como o ser sensível-supra-sensível. Se nomearmos, 
conforme a tradição, o sensível de físico, então a razão, o supra-sensível, 
mostra-se como aquilo que vai para além do sensível, para além do físico. 
Para além significa em grego meta\; meta\ ta\ fisika\ para mais além do 
físico, sensível; o supra-sensível em seu para mais além do físico é o 
metafísico. À medida que representado como o animal rationale, o homem é 
o físico na ultrapassagem do físico; numa palavra: na essência do homem 
como animal rationale reúne-se o para além do físico com o não-físico e o 
suprafísico: o homem é, assim, o próprio meta-físico (HEIDEGGER, 2005, 
p. 158). 

 

O ponto de partida de Heidegger, portanto, consiste em abandonar a metafísica, ou 

seja, abandonar a definição do homem como animal racional.  
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E não simplesmente porque ele acreditaria que essa representação do homem como um 

composto de corpo e alma, de uma metade animal e outra propriamente humana seja falsa, 

mas porque ela perde de vista o traço essencial do homem: “Reencontrar o elementar do 

homem é reencontrar o que o torna possível aquém da própria biologia, o a partir de que ele é. 

Ser no seu elemento é ser si-mesmo” (HAAR, 1990, p. 94).  

O homem não é algo como um organismo dotado de alma, a conjunção de duas 

naturezas distintas e conflitantes (uma animal e outra propriamente humana), mas, segundo 

Heidegger, ele é ek-sistência, ou seja, abertura, relação com o ser (HEIDEGGER, 2006). 

Assim, nos trabalhos que precedem o clássico “Ser e Tempo” ou, como os 

especialistas colocam, nos trabalhos de juventude de Heidegger, a questão do pertencimento 

do homem à natureza ou da existência de uma dimensão natural ou animal no homem dão 

lugar à questão da facticidade enquanto modo de acesso do homem à vida.  

A questão da facticidade, com efeito, representa a via através da qual é possível e 

necessário, para ele, responder a pergunta sobre o ser21. Para Heidegger, a vida fática é o 

ponto de partida, ou seja, o desde onde se filosofa, e não seu objeto no sentido de a filosofia 

ser um modo de pensar sobre a vida. Assim, com o conceito de facticidade, Heidegger pode 

falar da imediatidade de uma vida sem captura-la em dispositivos que a regulariam.  

Aliás, é essa perspectiva de partir da facticidade da vida e não se distanciar dela em 

suas reflexões que faz com que o pensador alemão recorra às situações mais corriqueiras 

como mote das suas análises. A vida fática é a vida enquanto aquilo que, nas experiências 

concretas, precede a toda captura, a toda teorização, a toda objetificação, a toda vingança. A 

facticidade é o modo como o homem faz a experiência mais fundamental da vida. 

Vida fática será, portanto, expressão-guia de Heidegger a partir de 1919 e, ao mesmo 

tempo, o divisor de águas que distanciará o seu pensamento do de Husserl. Se a vida humana 

não pode ser apreendida pelos modelos teóricos, nem por uma fenomenologia eidética ou 

mesmo descritiva, qual seria, então, o caminho de acesso até ela? Heidegger acredita ter 

encontrado esse acesso à vida com o seu tema da facticidade, uma vez que pode conciliar 

tanto a proximidade com a vida real, histórica, e ao mesmo tempo seguir um caminho 

filosófico rigoroso, pois a vida fática “se refere à existência concreta de cada qual, tal como 

ela acontece cotidiana, imediata e pré-teoricamente” (EVANGELISTA, 2008, p. 2). 

                                                 
21 Jean Grodin (1996), a propósito das preleções proferidas por Heidegger em 1923 e agrupadas no livro 
“Ontologia: Hermenêutica da Facticidade”, observa que o pensador alemão introduz imediatamente o seu 
conceito de Dasein com a finalidade de explicar a facticidade. 
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Com a noção de facticidade, Heidegger quer desvelar que o factual, o real e efetivo da 

vida são mascarados pelo conhecimento teórico (HEIDEGGER, 2012). Tais atributos da vida 

só aparecerão, segundo ele, quando o factum da facticidade for interpretado como o caráter 

básico de ser da vida, como a “experiência da vida na sua irredutibilidade radical, e, portanto, 

na sua resistência a deixar-se apreender de maneira definitiva no seio de um sistema 

especulativo de conceptualização” (BARASH, 1995, p. 108). É preciso que fique claro que 

 

A experiência da vida fática não é apenas um modo diferente de se referir ao 
sujeito, à alma, aos atos psíquicos, à consciência, à subjetividade ou ao ego. 
Todos esses conceitos tomam aquele que experiência a significatividade do 
mundo como um objeto separado isolado, forçando a investigação à questão 
da possibilidade de acesso à realidade. (...) Quando Paulo escreve sobre suas 
tribulações, sua missão ou sua conversão, por exemplo, não há um “sujeito” 
que entra em contato com esses acontecimentos. Esses acontecimentos são o 
apóstolo, são seu si mesmo (EVANGELISTA, 2008, p. 35). 

 

O que Heidegger quer evitar com o conceito de facticidade é retomar os pressupostos e 

pré-conceitos que expressões como “homem” e “sujeito” evocam, pois “o conceito de 

homem, em qualquer das concepções categoriais legadas pela tradição, impede inicialmente 

de ver aquilo que se deve ter em vista enquanto facticidade” (HEIDEGGER, 2012, p. 34). O 

Dasein heideggeriano, cuja vida tem a forma da facticidade, é algo ontologicamente distinto 

do homem-sujeito da tradição ocidental. E aqui Heidegger começa a acenar com suas 

reflexões sobre um conceito originário de vida, empreendidas através da noção de facticidade, 

enquanto uma nova ontologia, ou seja, como interpretação da vida concreta.  

Assim, faz pouco tempo que se tornou conhecimento difundido que o processo que 

culmina com a publicação de “Ser e Tempo” em 1929, inicia com a colocação da questão 

sobre a vida fática a partir da Lebensphilosophie de Dilthey, Bergson e dos filósofos da 

existência de uma maneira mais geral. O que também não é arbitrário, já que é amplamente 

conhecida a preocupação de Heideger em vincular toda filosofia ao caráter do vivido, 

defendendo que o pensamento filosófico só faz sentido se estiver próximo e derivar da 

vivência pessoal. Essa não é uma mera indicação metodológica, mas um alerta sobre o fato de 

a filosofia ter na vida seu mundo próprio (e não sua objetualidade). Isso fica claro quando ele 

descreve: 

 

A experiência fática da vida é qualquer coisa totalmente peculiar. Ela torna 
possível nela mesma o caminho para a filosofia, uma vez que nela se realiza 
também a virada que conduz à filosofia. Essa dificuldade é compreendida 
através da característica provisória do fenômeno da experiência fática da 
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vida. A experiência da vida é mais do que a mera experiência de tomada de 
conhecimento. Ela significa a plena colocação ativa e passiva do homem no 
mundo: vemos a experiência fática da vida apenas segundo a direção do 
comportamento que experimenta (HEIDEGGER, 2010, p. 15-16). 

 

Com o conceito de facticidade, ou de vida fática, Heidegger põe a questão do ser do 

homem em sua originariedade (HEIDEGGER, 2011). O que interessa para nós agora é a 

percepção de que, numa análise da vida fática, nesse modo de análise ontológica, que parte do 

ser enquanto facticidade, esses 

 

nexos categoriais estão vivos na vida própria concreta, e não são meramente 
arbitrariedades constatáveis e sem importância, como quando digo: ‘aquela 
coisa ali é vermelha’. Compreender que estão vivas na facticidade, mas isso 
quer dizer: encerram em si possibilidades fáticas, jamais (e graças a Deus 
jamais) podem ser liberadas dessas; que é, portanto, uma interpretação 
filosófica que viu um ponto principal na filosofia, a facticidade, na medida 
em que ela é autêntica, fática, e de tal modo que ela, enquanto fático 
filosófica, de forma radical, provê de antemão possibilidades de decisão, e 
com isso dá previamente a si mesma. Mas ela só pode tal coisa quando está 
aí – na forma de seu Dasein (HEIDEGGER, 2011, p. 113). 

 

Com a colocação da questão da facticidade da vida, Heidegger está inaugurando suas 

reflexões sobre o Dasein, uma vez que ele mesmo compreende que o “aí” do ser-aí é a própria 

vida e que, portanto, “ser” é “Ser na e através da vida” (HEIDEGGER, 2011, p. 98). Assim, 

na verdade, ele nunca esteve distante do problema do ser, mas nesse período do seu 

pensamento, ele estava buscando pensar “o ser da vida como sua ‘facticidade’” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 128). 

 

Eu experimento a mim mesmo na experiência fática da vida ou como 
conjunto de vivência, ou como conglomerado de atos, não como qualquer 
coisa de eu-objeto em sentido determinado, mas naquilo que faço, no que me 
acompanha e sucede, no que me faz padecer, em meus estados de depressão 
elevação, entre outros. Eu mesmo, em momento algum, experimento meu eu 
em separado, mas já sou e estou sempre preso ao mundo circundante. Esse 
autoexperimentar-se [Sich-Selbst-Erfahren] não é uma “reflexão” teórica, 
não é uma “percepção interior” entre outras, mas experiência do mundo 
próprio, porque o experimentar mesmo possui um caráter mundano; possui a 
tonalidade significativa, de tal forma que, de fato, a experiência do mundo 
próprio em si, faticamente falando, não é mais retirada do mundo 
circundante (HEIDEGGER, 2010, p. 17-18). 

 

Nesse sentido, a explicitação da categoria “mundo” se impõe como uma das primeiras 

tarefas da reflexão sobre o caráter fático da vida.  
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Em nossa percepção, para Heidegger, expor o termo mundo como categoria 

fundamental da vida em sua facticidade tem pelo menos dois grandes efeitos. Em primeiro 

lugar, a explicitação dessa categoria coloca a diferença entre humanidade e animalidade em 

uma dimensão ontológica. A diferença entre seres humanos e animais não estaria no fato de o 

humano ter o adicional da ratio em sua constituição e ser, por isso, um animal racional. 

Em Heidegger, a diferença entre humanos e animais é essencial e diz respeito, entre 

outros aspectos, ao fato de o homem ser formador de mundo, o fato de a vida do homem se 

processar num mundo e o mundo ser o lugar onde a vida se sustenta: estar no mundo e estar 

na vida seriam expressões sinônimas uma vez que “no fenômeno da vida, mundo é a categoria 

fundamental do sentido de conteúdo” (HEIDEGGER, 2011, p. 99). 

Por outro lado, na investigação filosófica, a categoria mundo, exatamente em 

consequência de definir o sentido de conteúdo da vida, tem um significado privilegiado, já 

que a filosofia, segundo Heidegger, parte da vida em direção a ela mesma e nela permanece.  

 

A experiência da vida é mais do que a mera experiência de tomada de 
conhecimento. Ela significa a plena colocação ativa e passiva do homem no 
mundo: vemos a experiência fática da vida apenas segundo a direção do 
comportamento que experimenta. Assim, definimos o que é experimentado – 
o vivido – enquanto “mundo”, não como “objeto”. “Mundo” é algo no qual 
se pode viver (num objeto não é possível viver) (HEIDEGGER, 2010, p. 16). 

 

Seja em seu caráter circundante, compartilhado ou próprio, tal como Heidegger busca 

diferenciar os modos de experienciar o mundo, ele contém vida e a filosofia está 

completamente enraizada no mundo, na vida. Desse modo, se consideramos o caráter fático 

da vida, a filosofia nunca se refere a um mero conhecer objetivo, pois o próprio mundo é 

experimentado em sua significância, a qual também não deve ser identificada com a 

atribuição de valores, mas ao modo como nos colocamos diante da vida e a experimentamos, 

nos relacionamos com ela. Para Heidegger, esse caráter relacional da vida, o modo como 

experimentamos o mundo, tem a forma do cuidado (HEIDEGGER, 2011, p. 104).  

Em outro lugar, ele complementa: “O modo próprio de ser num mundo é um cuidado. 

[...] A vida se deixa atingir ou fala consigo mesma mundanamente no e pelo cuidado” 

(HEIDEGGER, 2012, p. 107). Nessa direção, se pensamos a vida em sua facticidade a partir 

do seu conteúdo enquanto mundo, determinado categorialmente como significância, o 

cuidado se apresenta como uma espécie de “inquietação”, de “ocupação”, como um estar 

ocupado numa relação com um mundo, a qual não pode ser interpretada como um ato de 

consciência: “O cuidado cuida de si mesmo” (HEIDEGGER, 2012, p. 108). 
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Nos termos de Heidegger, a vida como cuidado se apresenta em variados modos de 

relações e de aproximações trazidos pelas experiências e pelos encontros que o seu caráter de 

facticidade carrega. No caráter fático da vida, segundo Heidegger, o mundo é sempre e a cada 

vez experimentado como cuidado. Esse “cuidado inquieto” não se refere a uma imposição 

moralista, mas a uma exigência da própria vida fática, uma vez que “no sentido relacional 

mais amplo, viver é: cuidar pelo ‘pão de cada dia’” (HEIDEGGER, 2011, p. 103).  

A indigência, a pobreza, entendida como propensão ao que Heidegger chama de 

derribamento e ruinância, é o como fundamental da vida fática. A facticidade expressa, 

portanto, a originalidade do caráter ontológico do ser-aí. 

 
Facticidade é a designação para o caráter ontológico de ‘nosso’ ser aí 
‘próprio’. Mais especificamente, a expressão significa: esse ser-aí em cada 
ocasião (fenômeno da ‘ocasionalidade’; cf. demorar-se, não ter pressa, ser-
aí-junto-a, ser-aí), na medida em que é ‘aí’ em seu caráter ontológico no 
tocante ao seu ser. Ser-aí no tocante a seu ser significa: não e nunca 
primordialmente enquanto objetualidade da intuição e da determinação 
intuitiva, da mera aquisição e posse de conhecimentos, mas ser-aí está aí 
para si mesmo no como de seu ser mais próprio. O como do ser abre e 
delimita o ‘aí’ possível em cada ocasião. Ser – transitivo: ser a vida fática! O 
ser mesmo nunca é uma possível objetualidade de um ter, na medida em que 
o ser de si mesmo lhe importa (HEIDEGGER, 2012, p. 13). 

 

Uma ontologia não seria, portanto, a teoria ou doutrina das condições, da 

objetualidade, dos meios, da comunicação e da aplicação prática da interpretação, mas uma 

autointerpretação da facticidade. O “tema” dessa hermenêutica é o ser-aí em sua facticidade 

(em seu caráter ontológico enquanto possibilidade [ou potência] de ser [e de não ser]), a fim 

de configurar uma atenção a si mesmo bem enraizada: “Esta possibilidade de ser é uma 

possibilidade de ser concreta, que varia faticamente segundo a situação à qual é dirigido o 

questionar hermenêutico em cada ocasião” (HEIDEGGER, 2012, p. 23). Ou seja, em 

Heidegger, “Ser-aí é ser em um mundo” (HEIDEGGER, 2012, p. 85).  

Consequentemente, a vida humana se define em sua facticidade na medida em que o 

“ser homem” é uma possibilidade de ser e não uma posição pré-definida: “Indigência é o 

como-fundamental, ao modo de relação e de execução, do sentido de ser da vida” 

(HEIDEGGER, 2012, p. 103). Na verdade, ser homem guarda essa abertura da indigência, 

essa abertura do cuidado que a experiência da facticidade traz como seu correlato. Ou seja, 

nas palavras de Haar: “Ora, o que a metafísica esquece, de modo crescente, é a pobreza do 

homem” (HAAR, 1990, p. 96). A analítica heideggeriana da facticidade nos conduz à figura 

de um homem despossuído, desapropriado de uma essência fixa e regular.  
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Não somos livres, a liberdade possui-nos. Não nos enganamos, é o ente que, 
dissimulando um outro ente, nos desvia, ou antes, é o ser que se recusa. Não 
nos lembramos, é o ser que nos fala directamente do seu recolhimento. Não 
somos nós quem, por vontade própria, produz obras de arte, é a verdade que 
se põe em acção. Não somos nós quem decide da presença ou ausência de 
Deus, é o destino do ser. Não é o homem quem decide do rosto da verdade 
que lhe é concedida como acessível, descoberta. Ora, este rosto é, em cada 
momento, epocal (HAAR, 1990, p. 26). 

 

Segundo Haar, essa expressão “não somos nós que...” é a fórmula fundamental da 

pobreza do homem em Heidegger. Pois em Heidegger o homem é Dasein, ou seja, o ente 

cujos modos de ser estão em jogo no seu próprio ser, em sua facticidade. Em última instância, 

o homem depende da vida, que, em sua facticidade, escapa a toda determinação.  

A pobreza do homem, contudo, não é vazia, mas abundante e generosa, pois no 

homem dá-se ser e, portanto, apenas o homem pode inclusive não ser (HAAR, 1990, p. 27), o 

que há de especial no homem é exatamente a possibilidade de (não-)ser, de ser sua própria 

impotência. A facticidade da experiência humana de ser no mundo diz respeito ao fato de ele, 

simultaneamente, poder ser e poder-não-ser. 

 

2.2 A consumação da metafísica do sujeito e a pobreza ontologicamente reconfigurada 

 

O homem é, portanto, essencial e fundamentalmente pobre. Mas, nas palavras de 

Michel Haar (1990, p. 94), “O homem tornou-se demasiado penetrado da certeza de si, 

demasiado ilusoriamente mestre e possuidor do universo”.  

 

Pois a história do homem dos gregos até nós é a história da auto-posição 
sempre mais firme e autônoma da essência humana. Para o sofista 
Protágoras, o homem é, por certo, a “medida de todas as coisas”, mas ele 
obedece à lei de uma sophia que lhe prescreve as estritas fronteiras do seu 
reino e do seu saber. O homem cartesiano, kantiano, delimita e assume a 
finitude de uma vontade do conhecimento, todavia infinita no seu princípio. 
O homem das ciências humanas, cedendo à vontade da vontade, explora o 
seu próprio chão, reparte-se em sectores objectiváveis e mensuráveis, 
projecta-se o grande filme inacabado do seu activismo ilimitado. A história 
do homem é a de uma emancipação absoluta. De que se libertou ele? Ele 
libertou-se de toda a relação a um Outro diferente dele, quer fosse Deus, a 
natureza ou o ser. Tornou-se a relação total, o puro meio, o único objecto, o 
único estudo do único sujeito: ele próprio. O homem alimenta-se e haure-se 
nesta imensa tautologia, com a qual ele se contenta todavia; pois que se ele 
não excluiu dele próprio a angústia e a morte, ele lisonjeia-se de as ter 
desembaraçado da sua carga arcaica, metafísica e de as ter reduzido a 
questões psicológicas ou medicinais, quer dizer, técnicas. As questões 
técnicas não são questões, mas problemas claros, solúveis ou pelo menos 
desprovidos de enigma (HAAR, 1990, p. 95). 
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A longa citação desvela o caráter antropocêntrico, antropomórfico, ou, em uma 

palavra, humanista, das categorias com que abordamos a relação do humano com os demais 

seres e com tudo o que existe. O esforço constante do homem consiste justamente em se 

colocar cada vez mais acima ou numa distância cada vez mais segura de tudo o que possa 

ameaçar sua soberania. Mas o próprio esforço desvela a caducidade desse tipo de pensamento, 

pois “o homem não possui em si mesmo as suas propriedades e os seus poderes; ele não se dá 

o ser nem a relação com o ser” (HAAR, 1990, p. 94). Ou seja, o homem não ocupa o centro 

do mundo e seu esforço por se colocar aí tem se mostrado um fracasso trágico. 

O homem é pobre de um si mesmo autônomo e independente e o seu próprio “ser-no-

mundo” está sempre em questão no seu movimento de ser. E, ainda segundo Haar, “estar em 

questão” significa que o humano é como uma possibilidade, como potência (HAAR, 1990, p. 

94). Pobreza e potência estão intimamente ligados, no ser mesmo do homem, pois apenas o 

homem ek-siste, ou seja, pode se abrir em uma relação consigo mesmo e com o mundo. 

Mas, antes disso, é preciso ouvir o que Heideger tem a dizer sobre a pobreza e lembrar 

da ideia de “pobreza de mundo” que caracteriza, segundo o pensador alemão, a existência dos 

animais, e a comparação desta com o “sem mundo” da pedra e com a riqueza dos humanos, 

que seriam “formadores de mundo”. Diferentemente do que vinha fazendo nos seus trabalhos 

anteriores, em seus “Conceitos Fundamentais da Metafísica: mundo, finitude, e solidão” 

Heidegger busca percorrer “o caminho de uma consideração comparativa” (HEIDEGGER, 

2006, p. 206). A recorrência a esse artifício é deveras estranha: a ideia é que a comparação 

entre os mundos desses três entes (a pedra, os animais, os humanos) faça emergir as 

diferenças e, com isso, o que nós chamamos propriamente de mundo. O que seria essa 

pobreza de mundo? Segundo Reis,  

 

A análise da noção de pobreza estabelece inicialmente a insuficiência de dois 
âmbitos de predicados: a quantidade e a relação de posse. Ser pobre não 
significa apenas o menos ou menor, por oposição ao ser rico, o mais ou 
maior. De outro lado, pobreza não é apenas a relação de posse, seja em 
termos absolutos, o ter pouco ou não ter nada, seja em termos relacionais o 
ter menos. Portanto, para formular o conceito de pobreza não é suficiente 
considerar a relação de posse e as medições comparativas e quantitativas 
(REIS, 2011, p. 109). 

 

De fato, é o próprio Heidegger que esclarece: 

 

Pobre de mundo – pobreza diferente de riqueza; pobreza – o menos ante o 
mais. O animal é pobre de mundo. Ele tem menos. Menos o que? Algo que 
lhe é acessível, algo com o que ele pode lidar enquanto animal, pelo que ele 
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pode ser afetado enquanto animal, com o que ele pode se encontrar em 
ligação enquanto um vivente. Menos em comparação com o mais, em 
comparação com a riqueza, da qual dispõem as relações do ser-aí humano 
(HEIDEGGER, 2006, p. 224). 

 

Essa comparação quantitativa se mostra, porém, incapaz de refletir sobre as diferenças 

essenciais entre os mundos do animal e dos humanos, pois em muitas capacidades em que os 

humanos possuem limitações bastante acentuadas, alguns animais apresentam muito mais 

capacidade: é o caso, por exemplo, da visão de algumas aves e do olfato dos cachorros. Como 

definir, então, quem seria o mais pobre e quem seria o mais rico? Por esse motivo, “torna-se 

evidente que, desde o princípio, o discurso da pobreza de mundo e da formação de mundo não 

deve ser tomado no sentido de uma ordem de valores depreciativa” (HEIDEGGER, 2006, p. 

225). Qual seria, então, o sentido desse modo de comparar que o próprio Heidegger começou 

utilizando? 

Heidegger explicita o uso dessa estratégia ao definir o mundo como o que é acessível 

(HEIDEGGER, 2006), o que implica que não se deve evidenciar o mais e o menos, mas a 

privação do acesso ao mundo que os animais são dotados. O animal seria, então, privado de 

mundo. Para Heidegger, tanto “sem mundo” quanto “pobre de mundo” indicam o não ter 

mundo, mas só o animal possui uma privação, pois a pedra, por não poder acessar o mundo de 

maneira nenhuma, não pode também ser privado dele (HEIDEGGER, 2006). Portanto, o 

animal é pobre de mundo porque seu acesso ao mundo é limitado, menos amplo em 

penetração, menos abrangente. Mas, ainda assim, o animal é capaz de acessar o mundo. 

Assim, a pobreza de mundo do animal se refere a essa limitação no seu acesso ao que 

pode lidar enquanto animal. Nos “Conceitos Fundamentais da Metafísica” a pobreza é, 

portanto, privação de mundo, ou seja, “não-ter no poder-ter” (HEIDEGGER, 2006, p. 242), 

traço fundamental da relação dos animais com o mundo que o circunda e que lhe é acessível, 

mas de maneira limitada.  

Mas e se falarmos da pobreza enquanto experiência fundamentalmente humana? E 

como essa pobreza do homem se relaciona com a riqueza que o caracteriza como formador de 

mundo? É em um texto, curto e enigmático, de 1945, que Heidegger discorre diretamente 

sobre a pobreza do homem. Em Heidegger, o Dasein humano é um poder-ser e sua identidade 

própria é constituída por possibilidades fáticas. Essas possibilidades existenciais têm no 

cuidado a fonte de sua ética. Desse modo, nos lembra Reis (2011), “toda determinação 

pessoal repousa em possibilidades que não são projetadas e a identidade singular é sempre 

afortunada, pois é um dom que pode ser perdido” (REIS, 2011, p. 106).  
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Na esfera da cotidianidade ter ou não ter recursos é o aspecto mais importante para 

definir a identidade de uma pessoa. Nesse âmbito, a pobreza entendida como o não ter 

recursos impede o alcance das condições necessárias para uma identidade afortunada. Daí 

considerarmos que a pobreza seria o maior impedimento para realização de uma obra do 

homem, ou, na linguagem de Heidegger, para a realização do seu destino. Para André Duarte,  

 

[...] Heidegger [ao contrário] pensa a riqueza e a pobreza muito além do seu 
“significado corriqueiro”, ôntico, em vista do qual ambas se distinguem em 
função de sua dependência para com algo outro, o necessário. Nessa 
perspectiva, o ser pobre ou o ser rico permanecem relacionados com a posse 
ou com o estar desapossado do que é necessário, ou seja, as coisas ou objetos 
do mundo sem os quais não se pode viver. Por certo, tal definição não é 
incorreta, mas, para Heidegger, ela não alcança pensar o ser pobre ou rico 
em sua essência (DUARTE, 2009, p. 16). 

 

Assim, a questão da pobreza enquanto traço da vida humana em meio à facticidade de 

ser não deve apreendida a partir das noções metafísicas que visam descrever as condições 

para a realização de uma obra (destino metafísico) do homem, nem a partir das determinações 

econômicas que visam descrever as condições para a qualificação ou inserção social ou 

política do homem em uma dada ordem, a partir do acesso a determinados bens culturais, 

como a educação. Em Heidegger, a pobreza envolve uma noção originária de privação 

(HEIDEGGER, 2006, p. 38). A privação consiste, nesse caso, em ficar de fora daquilo que 

poderia e deveria ser o caso, ou, em uma palavra, a privação é a própria exceção 22. 

A privação aponta um traço fundamentalmente humano, que põe seu próprio ser em 

jogo nos processos de subjetivação, através dessa experiência de pobreza. A pobreza 

ontologicamente reconfigurada envolve uma espécie de afinamento com o que falta, um 

sentir-se pobre (HEIDEGGER, 2006). 

 

Este modo próprio de ser pobre, no sentido da existência do homem, também 
é em verdade uma privação, e é preciso que o seja. No entanto, isto tem de se 
dar de tal modo que a partir da privação seja criada uma força peculiar de 
transparência e liberdade para o ser-aí. Ser pobre no sentido do sentir-se 
pobre não é uma mera indiferença ante a posse, mas é justamente aquele 
proeminente ter como se não tivéssemos (HEIDEGGER, 2004, p. 8). 

 

                                                 
22 Na leitura de Agamben, a privação é capturada pelos dispositivos de governo. Nesse caso, a privação constitui 
um modo estratégico de administração das condições de sobrevivência, dos seus mínimos como chamam os 
economistas, quais os bens mínimos necessários para garantir a dignidade humana e legitimar sua inclusão em 
uma dada ordem jurídico-democrática? A privação é uma regulação da experiência do que chamamos 
(in)tolerável, um critério chave no funcionamento dos governos. No limite, a tarefa biopolítica, por excelência, 
consiste justamente em capturar o pobre em sua própria privação. 
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A pobreza não está aqui em oposição ao ter; não está em questão uma atitude ascética 

em relação ao ter algo. A pobreza a que Heidegger se refere dota o homem de uma força, de 

uma potência. Nela se desvela o homem como habitante do reino do possível (REIS, 2011). A 

vida do homem, sua pobreza, consiste em um enraizamento “no solo fecundo das 

possibilidades” (REIS, 2011, p. 113). Pensada nesses termos, a experiência da pobreza inverte 

toda a lógica da necessidade que legitima a figura do pobre como desvalido e carente, 

esvaziando-a de seu sentido negativizado.  

 

A meditação heideggeriana sobre a pobreza e a necessidade é também 
paradoxal, na medida em que não deixa de referir, direta ou indiretamente, a 
catástrofe e a necessidade imediatamente reconhecíveis por todos, ao mesmo 
tempo em que delas se distancia para melhor compreende-las na 
proximidade de sua essência (DUARTE, 2009, p. 22). 

 

O mote de sua reflexão é um poema de Holderlin. Diz Holderlin: “Concentra-se-nos 

tudo no espiritual, ficamos pobres para chegarmos a ser ricos” (HOLDERLIN, apud 

HEIDEGGER, 2004, p. 1). A exegese heideggeriana desse poema procede por passos bastante 

precisos. Primeiramente, ele reflete sobre o sentido do “nos” no dito do poeta, o qual estava, 

segundo Heidegger, ao que se “pensa no encoberto que acontece na história ocidental”, ao que 

não se deixa “conjecturar a partir dos dados históricos constatáveis” (HEIDEGGER, 2004, p. 

3). Em outros termos, Heidegger não acredita que Holderlin tenha escrito esse pequeno trecho 

pensando no seu tempo histórico específico. Para ele, a expressão só poderá ser devidamente 

apreendida se compreendermos corretamente o sentido do “espiritual” a que o poeta se refere. 

Espiritual, em uma perspectiva pós-metafísica, configura-se como a “sublime relação” do 

homem com aquilo que o rodeia, além da relação sujeito-objeto: 

 

A relação sublime em que o homem se encontra é a relação do Ser ao 
homem, de tal modo que o próprio Ser é a relação que liga a si a essência do 
homem, como aquela essência que está nessa relação e, estando aí, a guarda 
e habita. No aberto desta relação do Ser com a essência do homem, 
experimentamos o “espírito” – é ele que reina a partir do Ser e, 
presumivelmente, para o ser (HEIDEGGER, 2004, p. 5). 

 

A primeira frase de Holderlin nos diz, portanto, segundo Heidegger, que a essência do 

homem deve ser pensada a partir da relação com o Ser. Ora, isso implica que as expressões 

pobreza e riqueza que aparecem em seguida não devem ser pensadas a partir da relação de 

posse, de um ter, mas de um “ser pobre”: “Ser de uma tal forma que não estejamos privados 
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de nada que não seja o não-necessário. Estar privado de verdade quer dizer: não poder ser sem 

o não-necessário e, assim, pertencer apenas ao não-necessário” (HEIDEGGER, 2004, p. 6). 

O não-necessário designa o que provém daquilo que é livre, de modo que ser pobre 

quererá dizer habitar o reino da liberdade, ou seja, das possibilidades ou da potência, sem que 

essa liberdade se configure ela mesma como uma posse: “Se a essência do homem, em 

sentido próprio, assenta na relação do Ser que libera com o próprio homem, quer dizer, se a 

essência do humano está privada do não-necessário, então o homem tornou-se, em sentido 

próprio, pobre” (HEIDEGGER, 2004, p. 7). O ser rico, portanto, não decorreria da percepção 

de ser pobre, mas a pobreza é em si mesma uma riqueza uma vez que toda necessidade, ou 

pelo menos toda negativização da necessidade, já foi superada na própria pobreza do homem, 

que é “a alegria enlutada por nunca ser suficientemente pobre. Neste tranquilo desassosego 

consiste a sua serenidade, que está habituada a superar tudo o que é relativo à necessidade” 

(HEIDEGGER, 2004, p. 7). Na pobreza não carecemos de nada. 

Prostrado em sua pobreza, o homem habita o reino da pura potência e se encontra 

aberto, portanto, à superabundância do ser. Habitar o reino da potência consiste, segundo 

expressão de Reis (2011), sair do âmbito do querer como manifestação exclusiva de uma 

suposta autonomia do sujeito. Assim, a fórmula da potência de Bartleby, seu enlutado 

“preferiria não”, consiste também na “fórmula da pobreza”. Aprender a habitar a pobreza é a 

tarefa urgente de uma formação humana que almeje escapar das determinações biopolíticas. 

 

Mas o que também podemos escutar de Heidegger é a advertência de que um 
pensamento que exclua a ligação interna entre necessidade e liberdade põe a 
perder não apenas o fenômeno da pobreza: põe a perder o laço mortal pelo 
qual se aprende a morar no mundo (REIS, 2010, p. 125). 

 

Assim, pensar e habitar a pobreza como potência consiste em perceber que pobres 

somos todos, os humanos. A potência humana da pobreza está no fato de que o homem é o 

ente que mantém uma relação aberta com a sua própria potência. Que potência é essa que tem 

na pobreza do homem sua forma mais explícita? Que pobreza é essa que é em si mesma uma 

potência? É o que buscaremos responder, no próximo capítulo, a partir da curiosa ontologia 

da potência desenvolvida e articulada nos trabalhos de Giorgio Agamben. 
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CAPÍTULO III 

A FRATURA ORIGINÁRIA DO/NO HUMANO E A POBREZA COMO 

POTÊNCIA DA EDUCAÇÃO QUE VEM 

 

 

Uma síntese do percurso trilhado até aqui talvez seja necessária para uma apreensão 

decisiva da pobreza ontologicamente reconfigurada. Pelo exposto, a operação do biopoder 

consiste em capturar essa privação que é a pobreza do homem. O biopoder visa conformar o 

homem em seu ser mesmo, seja definindo-o de determinada maneira, seja regulamentando sua 

ação. Nos dois casos, trata-se de separar o homem de sua potência, cindindo-o daquilo que ele 

pode fazer e, mais fortemente, daquilo que ele “pode-não” fazer (AGAMBEN, 2010, p. 58).  

A máquina antropológica do Humanismo governa os homens no mesmo movimento 

em que diz o que eles são e o que eles não são, separando-os do que ameaça essa certeza 

sobre si mesmo. A forma efetiva dessa separação é a assunção de uma obra, de uma tarefa, de 

um destino específico (metafísico ou naturalista) para o homem (AGAMBEN, 2008). A 

definição dessa tarefa cabe à própria máquina antropológica e aos seus dispositivos, que, em 

nosso tempo se encarrega cada vez mais da conservação do corpo biológico dos humanos. 

Esse cuidado com a vida dos “cidadãos”, assumido pelos Estados nacionais, é inseparável do 

abandono e da eliminação maciça de contingentes cada vez maiores daqueles que não vivem 

segundo aquela tarefa assumida. Em uma perspectiva oposta, Agamben defende que o homem 

é argos, um ser que não possui uma obra-tarefa própria; o homem é “privado de uma natureza 

e de uma vocação específica” (AGAMBEN, 2008, p. 377), ou seja, o homem é essencial e 

fundamentalmente inoperosidade (AGAMBEN, 2008, p. 375). Essa noção emerge da leitura 

muito particular que ele realiza de alguns textos de Aristóteles sobre a potência e o ato. 

Sua leitura é singular porque ele assume que, de fato, é possível ler em Aristóteles 

uma concepção de política como a assunção de uma tarefa histórica, de uma obra do homem e 

essa leitura foi a que efetivamente dominou a filosofia política ocidental (AGAMBEN, 2008, 

p. 382). Isso porque, para Aristóteles (e, consequentemente, para toda a tradição de 

pensamento que surgiu como sua herança) o ponto fundamental de uma ontologia está na 

passagem da potência ao ato, da imobilidade para o movimento. Essa passagem definiria o 

que algo, de fato, é. E em Aristóteles o que define o ser em ato do homem é justamente a 

racionalidade, esse acréscimo na natureza animal que levaria o homem à sua salvação. 
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A obra do homem, segundo Aristóteles, consistiria exatamente na vida segundo o 

logos (AGAMBEN, 2008). Mas há outra possibilidade de leitura de Aristóteles, diz Agamben, 

que passa pela análise de Averróis à República, de Platão, e pela Monarquia de Dante 

(AGAMBEN, 2008, p. 382).  

Sem dúvida, estamos falando de uma tradição menor, mas, segundo essa leitura, a vida 

a partir da racionalidade, a assunção da racionalidade como obra do homem, como aquilo que, 

no homem, permite a passagem da potência ao ato, aquilo que retira o homem de sua 

imobilidade, não pode ser pensada como o traço mais característico dos humanos, haja vista 

que eles compartilham esse traço com outras categorias de seres (como os anjos e as bestas).  

Mais ainda, o homem não deve ser pensado a partir da passagem da potência ao ato, 

ou seja, a partir de sua obra ou operosidade, mas exatamente pela sua permanência na 

potência, sua inoperosidade: “enquanto a inteligência dos anjos está perpetuamente em ato 

sem descontinuidade e a dos animais está inscrita naturalmente em cada indivíduo, o 

pensamento humano se expõe constitutivamente à possibilidade da própria falta e 

inoperância” (AGAMBEN, 2008, p. 385). Ou seja, o que define o homem segundo essa 

leitura é seu caráter potencial e descontínuo. 

 

A política é o que corresponde à inoperosidade essencial dos homens, ao ser 
radicalmente sem obra das comunidades humanas. Há política porque o 
homem é um ser argós, que não é definido por nenhuma operação própria; 
quer dizer: um ser de pura potência, que nenhuma identidade e nenhuma 
vocação podem esgotar (este é o sentido político autêntico do averroísmo, 
que liga a vocação política do homem ao intelecto em potência). De que 
maneira esta argía, estas essenciais inoperosidade e potência poderiam ser 
assumidas sem converter-se em uma tarefa histórica; de que maneira a 
política poderia ser nada mais que a exposição da ausência de obra do 
homem e quase de sua indiferença criadora ante toda tarefa e somente neste 
sentido estar integralmente consignada a felicidade: eis aqui, para além do 
domínio planetário da oikonomía da vida nua, o que constitui o tema da 
política que vem (AGAMBEN, 2008, p. 343). 

 

Assim, o conceito de inoperosidade aberto pela ontologia da potência apresenta uma 

visão radical da formação do humano com implicações para nossa compreensão do sentido da 

educação. A formação humana se constituiria como uma exposição a esta inoperosidade que 

expressa nosso modo de ser mais fundamental. Uma vez que os seres humanos não possuem 

uma obra ou tarefa específica, novas possibilidades de ser o seu próprio si mesmo se 

apresentam. O ser humano, ser pobre de obra, emerge como potência pura de ser e de não-ser, 

ou seja, de ser diferente do que se é.  
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Como consequência, uma noção de formação humana reconfigurada por essa ideia de 

pobreza implica que o humano deva manter-se na potência, ou seja, manter-se numa relação 

tal com a sua própria potência que a passagem ao ato não elimine a potência em si mesma, 

mas a conserve como potência de não, como possibilidade aberta de sermos diferentes do que 

somos. Não casualmente, Edgardo Castro (2012), filósofo e pesquisador argentino que 

escreveu uma “Introdução a Giorgio Agamben”, defende que a temática da potência define 

uma linha que perpassa todo o trajeto do pensamento de Agamben, desde “O homem sem 

conteúdo”, primeiro livro do pensador italiano, de 1970, até os trabalhos atuais, quando suas 

pesquisas sobre o “homo sacer” tem conduzido seu pensamento para o tema da potência de 

maneira mais explícita e direta.  

 

De fato, retomando algumas observações de Aristóteles e das interpretações 
medievais sobre o tema, Agamben se centrará na noção da impotência, 
entendida não como incapacidade, mas como a capacidade para a potência 
de não passar ao ato, a saber, como potência-de-não. Essa mesma questão 
conduzirá Agamben, a partir da obra de Enzo Melandri, também a uma 
reformulação da arqueologia foucaultiana, para fazer dela seu método de 
trabalho. Portanto, quisemos intitular este trabalho “uma arqueologia da 
potência” (CASTRO, 2012, p. 10). 

 

Edgardo Castro também lembra que, na segunda metade da década de 1980, Agamben 

proferiu algumas conferências sobre o tema da potência e publicou com Gilles Deleuze, em 

1989, um trabalho sobre a figura de Bartleby, personagem de Melville cujo “I would prefer 

not to” é tomado pelo pensador italiano como a fórmula da potência e da criação. Desse 

modo, a emergência do tema da potência em Agamben ocorre a partir de um conjunto de 

trabalhos que varrem boa parte da nossa tradição de pensamento (CASTRO, 2012, p. 9). 

Assim, tomando como verdadeira a aposta de Edgardo Castro de que o tema da 

potência é um fio que descreve a trajetória dos trabalhos de Agamben, seguiremos algumas 

faces dessa temática sem, contudo, reconstruir integralmente a questão, o que, aliás, já foi 

realizado pelo trabalho de Edgardo Castro. Nosso propósito, mais circunscrito, consiste em 

usar a noção de potência para, com ela, ressignificar o sujeito da educação e os seus processos 

formativos desde a figura originária do pobre.  

 

3.1 Ter uma privação e o (não-)exercício da potência 

 

A temática da potência em Agamben está longe de se mostrar completamente acabada. 

Aliás, é um tema que vai e volta ao longo de sua obra publicada até o momento.  
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Talvez seja nesse sentido que Edgardo Castro insista que o fio que perpassa os 

trabalhos de Agamben seja justamente o tema da potência (CASTRO, 2012). Esse tema 

funciona como a lente por meio da qual Agamben critica e aponta novos caminhos possíveis 

para o pensamento e a ação política na contemporaneidade; ele seria como uma espécie de 

chave para destravar a inércia do pensamento em que aparentemente estamos presos.  

Em vários de seus textos, Giorgio Agamben parte da percepção de que há uma “face 

obscura” no tema da potência, admitindo que os poderes que se definem ironicamente como 

democráticos visam separar os homens “não só e não tanto daquilo que podem fazer, mas 

antes do mais e as mais das vezes daquilo que podem não fazer” (AGAMBEN, 2010, p. 58).  

O poder, diz Agamben, visa uma captura da potência. Esse sequestro da potencia pelos 

biopoderes alimenta uma sensação difusa de que estamos de “mãos atadas”, ou seja, de que 

não podemos fazer nada para mudar substancialmente as condições de nossas próprias vidas. 

Mas, paradoxalmente, esses mesmos poderes ao separar os homens do que eles podem-não 

fazer, atira-os no irresponsável “pode-se tudo”, admitindo como possibilidade real atrocidades 

cada vez maiores contra determinados grupos sociais e disseminando a violência nas relações: 

 

Separado da sua impotência, privado da experiência do que pode não fazer, 
o homem de hoje crê-se capaz de tudo e repete seu jovial “não há problema” 
e o seu irresponsável “pode fazer-se”, precisamente quando deveria antes 
dar-se conta de ser entregue numa medida inaudita a forças e processos 
sobre os quais perdeu qualquer controle. Tornou-se cego não às suas 
capacidades, não ao que pode fazer, mas ao que não pode ou pode não fazer 
(AGAMBEN, 2010, p. 58. Grifos nossos). 

 

Na leitura que Agamben realiza do texto aristotélico, toda potência, todo poder fazer, é 

inseparável da impotência, do poder-não fazer, poder não pôr em ato a potência própria: “O 

homem é, por conseguinte, o ser vivo que, existindo sob o modo da potência, pode tanto uma 

coisa como o seu contrário, trate-se de fazer ou de não fazer” (AGAMBEN, 2010, p. 58).  

Com isso, Agamben (2008, p. 292) expõe o ser humano a uma vida errática, uma vida 

que carrega em sua facticidade a abertura para fazer-se, desfazer-se e refazer-se, mas 

igualmente a abertura para não fazer-se, não desfazer-se e não refazer-se: “a grandeza – mas 

também a miséria – da potência humana é que ela é, também e antes de tudo, potência de não 

passar ao ato, potência para as trevas”. Para ele, potência e impotência são inseparáveis, uma 

não decorre da outra, elas coexistem: “toda potência é impotência do mesmo e com respeito 

ao mesmo do que é potência” (AGAMBEN, 2007, p. 61). 
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Toda essa estranha figura da potência decorre de uma releitura de Aristóteles, como 

vimos reiteradamente enfatizando acima. De fato, para o estagirita, a potência em seu sentido 

propriamente humano diz respeito a disponibilidade de uma privação (héxis), pois o homem, 

cuja vida se diz de várias formas e cujo ser não se realiza a partir da definição de uma obra, 

possui capacidades, ou seja, não experimenta sua potência apenas na passagem ao ato, mas 

também e principalmente como potência pura, como possibilidade de não passar ao ato 

(AGAMBEN, 2008, p. 286). Para Agamben, a potência humana pode ser definida pela 

possibilidade do seu não exercício, como essa disponibilidade de não passar ao ato.  

Ter uma capacidade, nesse sentido, não significa o apropriar-se de algo por um sujeito, 

mas propriamente dispor-se a uma privação: 

 

O arquiteto é potente na medida em que pode não-construir e o citarista é tal 
porque, ao contrário de quem é chamado potente somente em sentido 
genérico e que simplesmente não pode tocar a cítara, pode não-tocar a cítara. 
(...) Está em questão, assim, o modo de ser da potência, que existe na forma 
da héxis [privação], do senhorio sobre uma privação. Há uma forma, uma 
presença do que não está em ato e esta presença privativa é a potência 
(AGAMBEN, 2008, p. 289. Itálicos do autor).  

 

De fato, na leitura de Agamben, há que se reter a expressão “experiência da potência”, 

pois não se trata de pensar o que leva o homem à passagem da potência ao ato, mas a 

possibilidade de manter-se na potência, “uma vez que é não só a medida do que cada um pode 

fazer, mas também e antes do mais a capacidade de se manter em relação com a sua 

possibilidade de o não fazer, o que define o estatuto da sua acção” (AGAMBEN, 2010, p. 58). 

 Nessa direção, o que define o estatuto da ação humana é o ter uma privação, ou seja, 

a possibilidade de, passando ao ato, não abandonar a relação com a potência pura: 

 

Se uma potência de não ser pertence de forma original a toda potência, será 
verdadeiramente potente somente quem, no momento de passar ao ato, não 
anulará simplesmente a própria potência de não, nem a deixará para trás 
em relação ao ato, mas a fará passar integralmente no ato como tal, ou seja, 
poderá não-não passar ao ato (AGAMBEN, 2008, p. 297-298. Itálicos do 
autor). 

 

A privação, a possibilidade de manter-se na potência, projeta e mantém o homem em 

um estado de pobreza originária. Como a passagem ao ato não anula nem esgota a potência, 

os sentidos da vida humana não são definidos por uma propriedade (como, por exemplo, a 

razão) que atualizada definiria o ser do homem nessa passagem (AGAMBEN, 1993, p.23).  
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Ao contrário, o homem seria pobre de uma essência, ou, dito de outra forma, o 

essencial no homem não é o que ele possui como propriedade, mas a impropriedade de sua 

potência. O homem não possui a potência (como uma propriedade substituta da racionalidade) 

nem a controla através de uma vontade soberana, escolhendo passar ou não passar ao ato. 

 

Isto não significa, todavia, que o homem não seja nem deva ser alguma 
coisa, que ele seja simplesmente entregue ao nada e possa, portanto, decidir 
ser ou não ser à sua vontade, atribuir a si ou não atribuir este ou aquele 
destino (niilismo e decisionismo encontram-se neste ponto). Há, de facto, 
algo que o homem é e tem de ser, mas este algo não é uma essência, não é 
propriamente uma coisa: é o simples facto da sua própria existência como 
possibilidade ou potência. Mas é justamente por isso que tudo se complica, 
que a ética se torna efectiva (AGAMBEN, 1993, p. 38. Itálicos do autor). 

 

Com esse argumento, Agamben delineia uma ética da potência dos pobres. Essa ética 

não visa nomear uma vocação histórico-espiritual, nem postular o exercício de uma vontade 

soberana que o homem deveria realizar. O que pode, então, essa ética? Agamben é direto em 

sua resposta: essa ética permite ao homem sentir-se “em dívida” (AGAMBEN, 1993, p. 39). 

Contudo, esse estado de endividamento não deve ser confundido como o resultado de uma 

transação mercantil, de uma operação de compra e venda, mas diz respeito ao efeito de um 

dom, de uma dádiva que atravessa o humano no estar suspenso em sua própria potência.  

A pobreza pensada como potência se mostra abertamente na figura daquele que dá. E 

dá não porque possui, porque seja proprietário, mas porque é atravessado pelo endividamento 

e, com isso, não pode não passar ao ato. 

 

Uma vez que o ser mais próprio do homem é o de ser a sua própria 
possibilidade ou potência, então, e apenas por isso (na medida em que o seu 
ser mais próprio, sendo potência, num certo sentido falta-lhe, pode não ser, é 
pois privado de fundo e não está desde sempre na posse do ser), ele está e 
sente-se em dívida. O homem, sendo potência de ser e de não ser, está desde 
sempre em dívida, tem desde logo uma má consciência antes de ter cometido 
algum acto passível de culpa (AGAMBEN, 1993, p. 38-39). 

 

Isso significa que a passagem da potência ao ato não é propriamente uma atividade, 

mas uma passividade, um padecimento, no sentido de uma “capacidade de nos mantermos 

numa relação harmoniosa com aquilo que nos escapa” (AGAMBEN, 2010, p. 132). Ou seja, a 

possibilidade de não perdermos a relação com a potência, ainda que tenhamos passado ao ato, 

é o que possibilita ao “pobre humano” o encontro com outros modos de ser.  
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Desse modo, a potência desvela “nada menos que a mística como fundamento secreto 

de todo nosso saber e de todo nosso atuar” (AGAMBEN, 2008, p. 292). A potência de não 

 

Significa [...] mantermo-nos numa relação justa com uma ignorância, deixar 
que um desconhecimento guie e acompanhe os nossos gestos, que um 
mutismo responda limpidamente pelas nossas palavras. Ou, para usarmos um 
vocabulário caído em desuso, que aquilo que nos é mais íntimo e melhor 
alimenta tenha a forma não da ciência e do dogma, mas da graça e do 
testemunho (AGAMBEN, 2010, p. 132). 

 

No sentido de explicitar esse argumento, encontramos em “Profanações”, um livro 

cujo título invoca a “tarefa política da geração que vem” (AGAMBEN, 2007, p. 79), a 

referência de Agamben a figura do Genius, o deus latino ao qual todo homem é confiado no 

momento em que nasce e que personifica aquilo que em nós não nos pertence, aquilo que nos 

supera e nos excede 23. A figura específica do Genius desvela a condição de abandono ao ser 

que o humano experimenta, e por isso ser si mesmo se apresenta como uma possibilidade do 

próprio excesso de ser. Esse excesso de ser em nós simboliza nossa própria pobreza de ser. 

Somos, desde sempre, abandonados ao Genius, obrigados a viver na intimidade desse ser 

estranho: “Genius é a nossa vida, enquanto não nos pertence” (AGAMBEN, 2007, p. 17). 

Assim, Genius é uma figura da pobreza do homem como potência, desvelando que nossa vida 

não é uma propriedade, mas algo que nos escapa e nos atravessa: 

 

Esse deus muito íntimo e pessoal é também o que há de mais impessoal em 
nós, a personalização do que, em nós, nos supera e nos excede. “Genius é a 
nossa vida, enquanto não foi por nós originada, mas nos deu origem”. Se ele 
parece identificar-se conosco, é só para desvelar-se, logo depois, como algo 
mais do que nós mesmos, para nos mostrar que nós mesmos somos mais e 
menos do que nós mesmos. Compreender a concepção de homem implícita 
em Genius equivale a compreender que o homem não é apenas Eu e 
consciência individual, mas que, desde o nascimento até a morte, ele convive 
com um elemento impessoal e pré-individual (AGAMBEN, 2007, p. 16) 

 

Assim, ao distanciar-se e esquecer-se do seu Genius, ao ser separado de sua potência, 

o homem perde algo essencial: perde justamente a capacidade de diferir com relação a si, 

fixando-se numa arrogante pretensão de bastar-se a si mesmo:  

 

                                                 
23 Aliás, esta coletânea de ensaios é permeada por diversas figuras que indicam as frestas de 
descontinuidade que constituem o humano como potência: a figura do jogo; as figuras da magia e da 
felicidade; a figura do ajudante; a figura do ser especial; a figura de dom Quixote. 
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Daqui o confundir-se definitivo, no nosso tempo, das profissões e das 
vocações, das identidades profissionais e dos papeis sociais, sendo cada um 
destes encarnado por um personagem cuja arrogância é inversamente 
proporcional à provisoriedade e à incerteza do seu papel em cena 
(AGAMBEN, 2010, 58-59).  

 

Nessas circunstâncias, segundo Agamben, o encontro com a pobreza de nossa potência 

é algo terrível, nos colocando em situação de pânico ao percebermos que algo nos excede e 

supera sob todos os aspectos (AGAMBEN, 2007, p. 18). A figura do Genius mostra que a 

passagem da potência ao ato não se processa por um ato de vontade de um sujeito, mas 

consiste num arrebatamento do sujeito. O (não-) exercício da potência tem, pois, a forma da 

paixão e do dom. Permanecer na potência significa, nesse sentido, permanecer na pobreza. 

Assim, a vida humana é pensada como uma potência que excede a si mesma, suas 

formas e suas realizações (AGAMBEN, 2008, p. 418), uma vez que o homem não dispõe de 

si como uma propriedade, a vida humana é uma vida sem o próprio; é uma vida através da 

qual aquilo que somos se manifesta como uma possibilidade, como uma graça, como potência 

de ser e de não ser. “O que significa dizer que aquilo que se define como vida é apenas uma 

parte da multiplicidade de possibilidades que a vida contém em si potencialmente. Se a vida é 

potência que se atualiza em ato, ela é também potência de não realização, de privação” 

(BAZZANELA; ASSMANN, 2013, p. 85). Ainda em “Profanações”, compreendemos que 

Agamben ilustra a potência, enquanto impropriedade fundamental do humano com relação a 

si mesmo, a partir das figuras da magia e da felicidade. Para ele, 

 

Magia significa, precisamente, que ninguém pode ser digno da felicidade, 
que, conforme os antigos sabiam, a felicidade à medida do homem é sempre 
hybris, é sempre prepotência e excesso. Mas se alguém conseguir dobrar a 
sorte com o engano, se a felicidade depender não do que ele é, mas de uma 
noz encantada ou de um “abre-te-sésamo”, então, e só então, pode 
considerar-se bem-aventurado (AGAMBEN, 2007, p. 23). 

 

Isso significa que a felicidade não está na dependência de um sujeito, mas de algo que 

o excede. A felicidade não é sequer uma recompensa dada ao sujeito por uma boa ação, mas 

pode chegar até ele por pura magia quando esse sujeito se põe em jogo numa experiência que 

o escapa (AGAMBEN, 2007, p. 24). Assim, a única possibilidade de felicidade para os 

humanos é abandonar-se a potência própria, arriscando-se nesse jogo mágico de ser e de não 

ser. Nesse jogo, o homem ao agir (trate-se de fazer ou não fazer) arrisca tudo, principalmente 

aquilo que não tem, ou seja, a sua potência.  
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O esforço da biopolítica de capturar a vida do homem e transporta-la para uma esfera 

separada, tornando o homem “homo sacer”, é um intervalo no jogo, uma suspensão do seu 

caráter mágico pela busca de uma certeza que visa nos tranquilizar frente a qualquer zona 

obscura. O passo inicial no destravamento dessa maquinaria consiste, segundo Agamben, em 

profanar o homem, devolve-lo ao seu livre uso, libera-lo de toda a propriedade que o fixe 

(AGAMBEN, 2007, p. 65). Pois nenhuma captura poderá ser definitiva e a vida humana 

conservará sua pobreza, sua possibilidade de exceder suas formas e variar com relação a si 

mesma. A vida é, desde sempre, forma-de-vida (AGAMBEN, 2001), uma vida que resiste a 

ser separada de sua forma, que em seu modo de viver põe em jogo o próprio fato de viver e 

arrisca, desse modo, sua própria felicidade ou infelicidade: 

 

Os comportamentos e as formas do viver humano não são prescritos em 
nenhum caso por uma vocação biológica específica nem impostos por uma 
ou outra necessidade; mas, ainda que sejam habituais, repetidos e 
socialmente obrigatórios, conservam em todo momento o caráter de uma 
possibilidade, quer dizer, põem sempre em jogo o viver mesmo. Por esta 
razão – ou seja, uma vez que é um ser de potência, que pode fazer e não 
fazer, triunfar ou fracassar, perder-se ou encontrar-se – o homem é o único 
ser em cuja vida sempre está em jogo a felicidade, cuja vida está 
irremediável e dolorosamente destinada a felicidade (AGAMBEN, 2001, p. 
14). 

 

Assim, a “impropriedade”, que expomos como o nosso ser próprio, é “a nossa segunda 

e mais feliz natureza” (AGAMBEN, 1993, p. 30), nosso ser-assim, “irreparável, mas nem por 

isso necessário; assim, mas nem por isso contingente” (p. 86). Irreparável é o ser pobre, o ser 

qualquer, o ser cujo si mesmo não é uma propriedade, mas uma potência de ser e de não ser. 

Nesse ponto, a pobreza do homem aparece como aquilo que o torna amável, espaço 

em que ele pode viver sem escoltas que garantam, por um lado, que ele será para sempre o 

mesmo, e que buscam, por outro lado, força-lo, através de uma ortopedia moral, a ser o que 

não é, mas deveria ser: “a indiferença em relação às propriedades é o que individua e 

dissemina as singularidades” (AGAMBEN, 1993, p. 23). Essa presença amável nos impede de 

nos fecharmos e fixarmos numa subjetividade, colocando-nos diante da abertura da potência: 

 

Frente a Genius, não há grandes homens; todos são igualmente pequenos. Alguns, 
porém, são suficientemente inconscientes a ponto de se deixarem abalar e atravessar 
por ele até que caiam aos pedaços. Outros, mais sérios, mas menos felizes, rejeitam 
personificar o impessoal, emprestar os próprios lábios a uma voz que não lhes 
pertence. Há uma ética das relações com Genius que define a classe de cada ser 
(AGAMBEN, 2007, p.. 19). 
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Nossa potência não está na certeza que somos capazes de cultivar e manter acerca de 

nós mesmos, mas na possibilidade de nos colocarmos em jogo ou em movimentos de dança, 

na qual somos inteiramente os gestos que realizamos. Trata-se da possibilidade de sermos sem 

criarmos uma identificação total conosco mesmos. Trata-se de experimentar (Agamben diria, 

usar) a nós mesmos no próprio movimento da potência de nossa pobreza de ser. 

 

3.2 O sujeito da educação como potência 

 

Nesse momento da argumentação, o sujeito moderno é posto em questão: “Que a héxis 

[privação] de uma potência não possa ser, por sua vez, possuída, significa a impossibilidade 

de um sujeito no sentido moderno, quer dizer, de uma consciência autorreflexiva como centro 

de imputação de faculdades e hábitos” (AGAMBEN, 2008, p. 295). A própria liberdade não 

pode ser pensada, em Agamben, como um direito ou uma propriedade do sujeito.  

Para Agamben, a discussão sobre o sujeito se reduziu a um debate sobre sua inclusão 

ou exclusão. Isso significa, para ele, que a tematização da experiência subjetiva se tornou algo 

meramente calculável, uma decisão urgente sobre os modos de governar a subjetividade, não 

suscitando nunca o que pensar ou viver. A própria resistência política se reduziu à fascista 

demanda por sermos todos governados sem deixar brechas para a contingência de 

experiências em que a própria identidade do sujeito é posta em questão: 

 

A isto acresce o prazer, ágil e quase insolente, de sermos reconhecidos por 
uma máquina, sem o fardo das implicações afectivas que são inseparáveis do 
reconhecimento operado por um outro ser humano. Quanto mais o cidadão 
metropolitano perdeu a intimidade com os outros, quanto mais se tornou 
incapaz de olhar seus semelhantes nos olhos, mais consoladora se torna a 
intimidade com o dispositivo, que aprendeu a perscrutar-lhe tão 
profundamente a retina; quanto mais se desprendeu de qualquer identidade e 
qualquer pertença real, mais gratificante se torna para ele ser reconhecido 
pela Grande Máquina, nas suas infinitas e minuciosas variantes, da barreira 
giratória do acesso ao metrô à caixa multibanco, da telecâmara que o observa 
benévola enquanto entra no banco ou anda pela rua, ao dispositivo que lhe 
abre a porta da garagem, e ao futuro cartão de identidade obrigatório que o 
reconhecerá, sempre e em qualquer parte, inexoravelmente como aquele que 
é. Existo se a Máquina me reconhece ou, pelo menos, me vê; estou vivo se a 
Máquina, que não conhece sono e vigília, mas se mantém eternamente 
desperta, garante que estou vivo; não estou esquecido se a Grande Máquina 
registra os meus dados numéricos ou digitais (AGAMBEN, 2010, p. 69). 
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A experiência do terror vivido pelos judeus em Auschwitz durante a segunda guerra 

mundial é o mais escandaloso acontecimento da perspectiva de apropriação da subjetividade 

em nome da realização de uma suposta natureza humana universal.  

A formação humana depois de Auschwitz ou, para usar uma expressão do próprio 

Giorgio Agamben, no que resta de Auschwitz (AGAMBEN, 2008a), envergonha e enrubesce 

pela proximidade que tem com os modos que conduzimos a formação em sociedades ditas 

democráticas, passará não por uma afirmação do que somos, mas por uma recusa obstinada à 

imputação dessa natureza que, à luz da racionalidade, não cessou de produzir o terror e a 

morte. “Preferiria não participar desse jogo”, diz em tom de luto o sujeito humano que se 

mantém na potência de sua pobreza, na possibilidade de ser diferente do que tem sido. 

O sujeito não é, pois, o resultado direto de uma subjetivação, mas, passa igualmente 

por uma dessubjetivação; o sujeito é um resto entre esses dois processos. O essencial de uma 

ética do sujeito é a possibilidade deste se colocar neste umbral entre subjetivação e 

dessubjetivação. Agamben pensa, então, o sujeito de outros modos. Mais uma vez, é a 

Aristóteles que ele recorre, mesmo admitindo ser impossível encontrar uma teoria do sujeito 

entre os gregos antigos. De toda forma, Agamben extrai uma reflexão da subjetividade a partir 

da noção de potência aristotélica, mais especificamente da expressão “ter uma faculdade”.  

Na Grécia arcaica, a inteligência, a racionalidade, a sensibilidade não eram concebidas 

como predicados de um sujeito e uma faculdade, mas “o modo em que certa atividade é 

separada de si mesma e atribuída a um sujeito, o modo em que um vivente ‘tem’ sua práxis 

vital” (AGAMBEN, 2008, p. 287). Assim, faculdade é o nome atribuído a in-existência da 

sensação, ao fato de a sensação existir apenas em potência. Não se trata de um atributo do 

sujeito, mas uma disposição dessa potência ao não passar ao ato, a disponibilidade da própria 

privação. O sujeito “tem” uma privação na forma de uma pathos: “a potência não passa ao ato 

sofrendo uma destruição ou uma alteração; sua paschein, sua passividade consiste em uma 

conservação e em um aperfeiçoamento” (AGAMBEN, 2008, p. 298). Mais ainda: 

 

Algo como uma “faculdade” de sentir se distingue do sentir em ato para que 
este possa ser referido propriamente a um sujeito. Nesse sentido, a doutrina 
aristotélica da potência contém uma arqueologia da subjetividade; é o modo 
em que o problema do sujeito se anuncia a um pensamento que todavia não 
contém esta noção. Héxis, hábito, faculdade é o nome que Aristóteles dá a 
in-existência da sensação (e das outras “faculdades”) em um vivente. O que 
é assim “tido” não é uma simples ausência, senão que tem bem mais a forma 
de uma privação, quer dizer, de algo que atesta a presença do que falta ao 
ato. Ter uma potência, ter uma faculdade significa: ter uma privação. Por 
isso a sensação não se sente a si mesma, como o combustível não se queima 
por si mesmo (AGAMBEN, 2008, p. 288). 
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O sujeito deixa de ser apreendido como uma substância proprietária de atributos e 

faculdades, sendo percebido como uma espécie de privação sentida/sofrida desses atributos. 

Não há uma substância sujeito que possa ser proprietária de atributos e faculdades, mas 

unicamente a privação desses atributos, a existência de um sujeito não como essência, mas 

como potência. Logo, para um sujeito ter uma faculdade, ter uma privação, ter uma potência, 

significa deixar-se conduzir em tal ou tal atividade pela magia, pelo jogo, pela dança. 

 

Há uma expressão latina que exprime maravilhosamente a relação secreta 
que cada um deve saber cultivar com o próprio Eu: indulgere Genio. É 
preciso ser condescendente com Genius e abandonar-se a ele; a Genius 
devemos conceder tudo o que nos pede, pois sua exigência é nossa 
exigência; sua felicidade, nossa felicidade. Mesmo que suas – nossas! – 
pretensões possam parecer inaceitáveis e caprichosas, convém aceita-las sem 
discussão. Se para escrever, tendes – tem! – necessidade do papel 
amarelinho, da caneta especial, se precisamos exatamente da luz fraca que 
desce da esquerda, é inútil dizer que qualquer caneta cumpre sua tarefa, que 
qualquer papel e qualquer luz são bons. Se não vale a pena viver sem a 
camisa de linho celeste (mas, por favor, não a branca com o colarinho de 
funcionário!), se não parece possível continuar vivendo sem os cigarros 
compridos envoltos em papel preto, de nada serve ficar repetindo que são 
simples manias, que seria hora de criar juízo (AGAMBEN, 2007, p. 16). 

 

É no jogo com essa potência de ser e de não ser que um sujeito não cessa de aparecer e 

desaparecer, que o sujeito, “numa forma de esoterismo especial e alegre, assiste sorrindo ao 

próprio desmantelamento” (AGAMBEN, 2007, p. 17). Esse jogo da potência consigo mesma 

é o que pode constituir a (possível) experiência de ser sujeito. Na leitura que Agamben, o 

sujeito é o modo de ser daquilo que não tem uma substância própria; como a imagem de um 

espelho que não existem como substância em um lugar específico, o sujeito “é gerado a cada 

instante de acordo com o movimento ou a presença de quem a contempla” (p. 51). O sujeito 

se confunde com seu próprio aparecer, emergindo nos seus usos, nos seus gestos.  

Com essa ideia de uso ou de gesto, Agamben visa não uma nova fundamentação, o 

que ele busca mais propriamente é uma profanação do sujeito moderno. Profanar, em seus 

termos, significa devolver ao livre uso dos homens aquilo que havia sido colocado numa 

esfera separada. De fato, a substancialização do sujeito, ao mesmo tempo em que o afirma 

reiteradamente, o captura em uma metanarrativa edificante.  

Como resultado, o sujeito é apresentado como uma figura intocável por supostamente 

auto evidente e auto certificada pelo seu “penso, logo existo”. Profanar esse sujeito 

substancial é a tarefa que resta à formação humana. 
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Por fazer a defesa de que a essência da natureza humana é racional, as 
teorias éticas desconsideram os elementos contingentes, contextuais, bem 
como aqueles relativos à sensibilidade e aos sentimentos. Isso conduz à 
estruturação racional da educação e a uma ênfase apenas no 
desenvolvimento cognitivo como base para o julgamento moral. Existe uma 
ampla variedade de modos de vida para nos sentirmos tranquilos com uma 
definição de essência de natureza humana, da qual fosse possível deduzir um 
modo de vida ideal (HERMANN, 2005, p. 102). 

  

A formação humana não inaugura uma nova teoria ou constrói novos princípios e 

métodos para conduzir os homens; a formação humana, como gesto de profanação, põe em 

cena todo um campo de tensões entre subjetivação e dessubjetivação, apreendendo os restos 

desse processo. Nessa compreensão da formação humana, não há protagonistas privilegiados, 

nem o educador, nem o aluno, nem o saber, nem o método são os atores do espaço dramático 

em que se desenrola a formação humana.  

Na verdade, a formação humana é o que abre o espaço em que esses elementos não 

cessam de (des)aparecer, pois o que está em jogo não é a identificação de um sujeito para, em 

seguida, levá-lo de um estado x a um estado y (conduzi-lo da infância a vida adulta, por 

exemplo). A formação “é apenas jogada, nunca possuída, nunca representada, nunca dita – 

por isso ela é o lugar possível, mas vazio, de uma ética, de uma forma-de-vida” (AGAMBEN, 

2007, p. 60). Assim, as ideias canônicas que sustentamos acerca da formação humana perdem 

completamente sua força, pois essas insistem criar modelos ideais e projetar caminhos para 

enquadrar os indivíduos, desconsiderando aquilo que escapa à universalização.  

A formação humana inspirada na ontologia da potência de Agamben aposta na 

possibilidade de um livre aparecimento das singularidades. De uma singularidade qualquer, 

que não reivindica uma identidade e se manifesta no seu próprio aparecer (AGAMBEN, 1993, 

p. 67). Apreendido como uma singularidade qualquer, o sujeito da educação só pode ser uma 

prática, um gesto, uma experiência possível.  

Desse modo, um sujeito se dá nos limites do seu aparecer, podendo o próprio sujeito 

assistir seu desvanecimento, testemunhar seu ocaso. Ou seja, um sujeito pode usar sua 

subjetivação sem se identificar inteiramente consigo mesmo, de modo que possa deixar que 

uma dessubjetivação lhe atravesse e o torne diferente do que é. O sentido da formação desse 

sujeito não é, pois, a construção de uma identidade. A formação se passa, justamente, como o 

esforço para não coincidirmos inteiramente conosco mesmos (AGAMBEN, 2010, p. 63); ela é 

uma força intensiva de ruptura identitária, uma zona de não conhecimento. Formar(-se) 

significa pôr-se em jogo, apreendendo o sujeito como o resto de uma gesto de profanação.  
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A formação humana é o gesto que permite devolver ao livre uso dos homens sua 

própria essência, quer dizer, seus modos próprios de ser e de não ser. Não se trata, 

obviamente, de restituir um uso original, mas de um movimento arriscado em que podemos 

nos perder no uso que podemos não fazer de nossas potências. Esse sujeito profanado, diz 

Agamben, “é delicioso, porque se oferece por excelência ao uso comum, mas não pode ser 

objeto de propriedade pessoal. Do pessoal, porém, não são possíveis nem uso nem gozo, mas 

unicamente propriedade e ciúme” (AGAMBEN, 2007, p. 54).  

Assim, a profanação do sujeito da educação não é uma tarefa gigantesca, como 

normalmente tem sido pensado qualquer esforço para escapar aos jogos de poder. Trata-se, 

antes, de uma tarefa menor, posto que a educação desse sujeito, como nos incita Deleuze, só 

pode ser uma educação menor, des/velamento da potência dos pobres. Cabe-nos inventar os 

modos de mover essa formação humana menor sem deixar que ela se torne mais uma forma 

de exaltação heroica ou mais uma terapêutica ascética de nossas paixões. 

Em um mundo em que tudo parece ter se tornado sagrado; em que tudo, inclusive nós 

mesmos, foi colocado fora do nosso alcance; em que não podemos nos tocar uns aos outros e 

criar novas possibilidades de relações; enfim, em um mundo em que a sobrevivência do 

sujeito a todo custo foi assumida como única tarefa histórica possível e em nome da sobre-

vida a segurança, a vigilância, o controle, a certeza, há que se retomar o jogo da potência de 

ser e de não ser; o jogo de pôr(-se) em jogo enquanto sujeitos da educação. Uma aposta 

obscura, porque silenciosa, nos trabalhos de Agamben e que desejamos fazer eco: 

 

[...] o jogo libera e desvia a humanidade da esfera do sagrado, mas sem o 
abolir simplesmente. O uso a que o sagrado é devolvido é um uso especial, 
que não coincide com o consumo utilitarista. Assim, a “profanação” do jogo 
não tem a ver apenas com a esfera religiosa. As crianças, que brincam com 
qualquer bugiganga que lhes caia nas mãos, transformam em brinquedo 
também o que pertence à esfera da economia, da guerra, do direito e das 
outras atividades que estamos acostumados a considerar sérias. Um 
automóvel, uma arma de fogo, um contrato jurídico transformam-se 
improvisadamente em brinquedos. É comum, tanto nesses casos como na 
profanação do sagrado, a passagem de uma religio, que já é percebida como 
falsa ou opressora, para a negligência como vera religio. E essa não significa 
descuido (nenhuma atenção resiste ao confronto com a criança que brinca), 
mas uma nova dimensão do uso que crianças e filósofos conferem à 
humanidade. (...) Da mesma forma que a religio não mais observada, mas 
jogada, abre a porta para o uso, assim também, assim também as potências 
da economia, do direito e da política, desativadas em jogo, tornam-se a porta 
de uma nova felicidade (AGAMBEN, 2007, p. 67). 
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A formação humana que se passa como profanação do sujeito desativa as máquinas 

antropológicas que mantém a sua sobrevivência, devolvendo-o ao uso comum. Com isso, o 

ser humano pode se dispor a decidir sua própria felicidade ou infelicidade, lembrando que “o 

sujeito da felicidade não é um sujeito, não tem a forma de uma consciência, mesmo que fosse 

a melhor” (AGAMBEN, 2007, p. 24), pois quem é feliz só o pode ser por magia, por 

encantamento, como um dom que não nos pertence, mas circula através de nós, que só nos 

cabe naquele ponto que não nos havia sido destinado.  

Nessa mesma direção, como bem dissera Foucault (2006), o primeiro e mais decisivo 

gesto de resistência aos poderes ainda possível na modernidade consiste em recusar o que se 

é, compreendendo que somos mais livres do que podemos imaginar, que vimos tomando 

como verdadeiros certos termos, experiências e modos de ser que foram fabricados 

historicamente e, portanto, podem ser criticados e destruídos. “Não me pergunte quem eu sou 

e não me peça para permanecer o mesmo”, diz Foucault, fazendo referência à resistência 

como possibilidade de sermos diferentes, para além de qualquer captura positiva e estratégica.  

Na linguagem de Agamben, o poder atua separando o homem da sua potência de não, 

da sua disponibilidade para a privação, da sua pobreza. Assim, uma formação humana movida 

pela potência dos pobres recusa todos os mitos (des)humanos do progresso a qualquer custo, 

antepondo a esses mitos os sonhos de um mundo outro da/na educação para não deixa-la cair 

no vazio estéril e desolador das teorias que afirmam a circularidade do mesmo, abrindo na 

formação humana espaço para que circulem a paixão de entrever outros modos de ser. 
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SEGUNDO LIMIAR 

FORMAR(-SE) NA PERIFERIA DE SI MESMO 

OU O QUE O PENSAMENTO DE AGAMBEN (AINDA) NOS DÁ A 

PENSAR 

 

 

A discussão em torno da formação do sujeito passou a ocupar, mais uma vez, um lugar 

central nas reflexões pedagógicas das últimas décadas. Isso porque os incessantes anúncios de 

crise e morte do sujeito vêm obrigando o campo pedagógico a se repensar, haja vista que 

sempre esteve fundado na indubitável presença do sujeito como sua metanarrativa 

fundamental. Entretanto, a grande maioria dos discursos pedagógicos se deu unicamente a 

tarefa de repetir o diagnóstico de crise, sem aprofundar esse diagnóstico e propor uma 

compreensão apropriada do fenômeno. Como consequência, o universo da educação é tomado 

por uma estagnação que beira o desespero, pois não consegue mais pensar a si próprio sem a 

recorrência a essa metanarrativa que se encontra em plena derrocada. 

Nessa perspectiva, com este trabalho, busquei problematizar o sujeito da educação a 

partir de referenciais ainda não explorados no campo filosófico e pedagógico. A questão que 

me propus dizia respeito à possibilidade de problematizar o sujeito da educação a partir de 

uma figura da pobreza como potência de pensamento. Nossa perspectiva era que, ao mesmo 

tempo, colocássemos em questão os signos de negatividade que cercam a experiência 

formativa dos pobres e os modos como vimos comumente colocando a questão do sujeito da 

educação. A partir dessa perspectiva, o caminho que segui buscou mapear as figuras da 

pobreza, mapeando o modo como essas figuras chegam ao campo da educação, passando por 

questões sociais, políticas e morais, num complexo jogo de forças que negativiza a 

experiência do pobre ao identifica-lo com a desgraça e o infortúnio.  

Ao processo de construção dessa figura negativa da pobreza coincidiu o intenso 

trabalho de afirmação do humano como sujeito racional e substancial, de modo que a pobreza 

se colocou, para mim, como uma figura do humano, exigindo outros modos de 

problematização dessa experiência. A pobreza como figura do humano demandou uma 

reconfiguração da mesma como questão ontológica, deslocando a discussão dos âmbitos 

estritamente políticos, econômicos, sociais e morais para uma discussão mais aprofundada 

sobre os sentidos mesmos de ser humano. Pois a pobreza não é apenas uma questão que exige 

ser resolvida em termos governamentais. 
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A pobreza ontologicamente reconfigurada é uma figura que afronta os modos de ser 

sujeito, se apresentando, desse modo, como uma condição fundamental do ser humano. 

Propus um novo deslocamento, dessa vez do homem pobre, enquanto resultado de uma 

dinâmica político-social perversa, à pobreza do homem, enquanto traço originário do ser 

humano, pois, segundo o referencial que adotamos, todos os seres humanos são pobres de 

uma fundamentação segura de si mesmo. 

Essa pobreza a que me referi se configura justamente como uma relação do homem 

com sua potência de ser e de não ser, haja vista que aquilo que um sujeito é não se apresenta 

como uma natureza fixa e imutável, mas como possibilidade aberta de ser e de não ser. O 

homem não é senhor de si mesmo, mas pura potência. Por outro lado, a potência não se 

constitui como um atributo seu, mas como uma experiência de ser si mesmo que não se esgota 

e, portanto, pode levar o homem a ser diferente do que é.  

A procura por uma formação humana a altura dessa condição de pobreza é a tarefa 

pedagógica de uma educação que vem. Foi essa reflexão que procurei abrir na experiência de 

escritura dessa dissertação. Tenho consciência que este trabalho ainda está em aberto. 

Contudo, posso dizer que todo ele não foi senão um esforço de abertura no âmbito dos nossos 

sistemas de pensamento. O fato é que não tenho dúvidas de que sua realização colocou o autor 

em jogo nos seus gestos; não tanto para se definir e dizer quem é ou deveria ser, mas para ser 

o que diz, para expor e acreditar nos seus sonhos e imaginações, como Dom Quixote, mesmo 

que com isso tenha posto em jogo o próprio amor de sua Dulcinéia. 

Ainda que não tenha a forma de uma narrativa e que, por pura incapacidade do autor, 

não seja tão direto e explícito, este trabalho foi feito desde uma experiência muito concreta de 

resistência política experimentada como espiritualidade, como um pôr em jogo de todas as 

convicções e de todas as seguranças de um mundo por puro amor, pelo simples prazer de 

dispor-se a encontrar outros. Sem que pudesse prever que consequências tão imediatas se 

fariam sentir, me envolvi em uma experiência autenticamente formativa, na medida em que 

pude experimentar outros modos de pensar, de sentir, de agir, de amar.  

Uma experiência que só foi e está sendo possível porque assentada inteiramente no 

solo da pobreza que o encontro entre dois ou mais propicia. Como se trata de uma experiência 

ainda vivida, trago apenas um pequeno exemplo que ilustra bem os sentidos dessa formação. 

O contexto mais geral é o de um movimento que, em um espaço de tempo extremamente 

limitado, provocou experiências muito intensas no modo de ação política de uma série de 

organizações da comunidade do Coque e que nós batizamos de Coque (R)Existe.  
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A experiência específica que quero ilustrar aqui é a que, em um momento muito 

preciso do movimento, se propôs a cobrar dos governos o título de propriedade para nós 

moradores da comunidade, que, a despeito de vivermos a mais de cem anos no território e de 

termos efetivamente construído esse território a partir da lama do mangue e das águas que nos 

circundam, nunca tivemos o nosso legítimo direito a propriedade das terras devidamente 

reconhecido. A exigência da garantia desse direito se tornou uma das principais 

reivindicações do movimento Coque (R)Existe. 

Mas o que o movimento se deu conta é que essa titulação dos moradores pode 

aparecer como uma estratégia do próprio Estado governamentalizado para seguir com o 

intenso processo de especulação imobiliária que a comunidade (e a cidade de uma maneira 

mais geral) tem vivido nas últimas décadas. Pois a propriedade, os governos e o próprio 

capital podem comprar e, além disso, essa cessão desloca as lutas dos movimentos sociais 

para o plano estritamente jurídico do sujeito de direitos. Ou seja, se cada sujeito poderá 

decidir o que fazer com sua propriedade juridicamente certificada, a luta política coletiva 

perde completamente o seu sentido. E, com isso, a própria comunidade estaria entregue a 

forças diante das quais muito pouco ou quase nade se pode fazer para resistir. 

O que o movimento se colocou como questão, nesse momento, foi muito bem 

traduzido por Lazzarato no seu livro que trata sobre a luta dos trabalhadores da cultura, os 

chamados intermitentes, na França: “como agenciar as lutas pelos direitos, as lutas no terreno 

da representação política e da soberania, e as lutas econômicas, às lutas para não ser 

governado e para se autogovernar?” (LAZZARATO, 2011, p. 89). Pois o único modo de não 

perder o sentido do movimento seria uma estratégia política que garantisse os direitos das 

pessoas, mas não as colocasse nesse jogo perverso da especulação sobre o território e 

garantisse sua permanência. 

Mas por que trazer essa história agora, se durante toda a dissertação a opção foi 

justamente a de abordar nosso tema teoricamente? Seria apenas, mais uma vez, um modo de 

deslizar entre as nossas questões teóricas e as experiências concretas que vivemos, ainda que 

durante a escritura da dissertação esse movimento não tenha sido feito por uma vontade 

própria? A questão seria agora a de assumir esses deslizes como traço explícito do nosso 

trabalho? Não pretendo, nesse momento final, fazer uma autoanálise e muito menos uma 

verificação da aplicabilidade empírica do nosso trabalho. Trazer essa história nesse momento 

é um pequeno esforço para dar a ver o tênue limiar em que me localizei durante a escritura 

deste trabalho. Entre a facticidade do movimento muito parcialmente descrito acima, na 

esteira das intensas manifestações que tomaram conta do país durante esse ano, e a 
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experiência de escritura desta dissertação, o que me aconteceu foi um aprendizado muito 

importante que, por um lado, me animou na “militância” dentro do movimento e, por outro 

lado, encheu de vida a experiência da dissertação.  

Esse aprendizado pode ser descrito, muito apressadamente, dessa forma: separado de 

sua pobreza, tomado por uma indisposição para a experiência da privação, o homem não tem 

como resistir aos poderes que se abatem sobre ele na contemporaneidade. Sem essa 

disposição para a pobreza, sem o cultivo dessa Stimmung pobre, a resistência, mas também a 

existência humana, se torna apenas o anúncio ou a exigência para adentrar um jogo em que já 

somos todos perdedores. Um jogo de cartas marcadas, sacralizadas, no qual entramos com o 

nosso destino previamente traçado e decidido. Ou seja, a resistência começa com uma recusa 

obstinada do que somos (FOUCAULT, 2006), ou com um reconhecimento do que não 

podemos ou podemos-não ser e fazer (AGAMBEN, 2010).  

Dito de maneira ainda mais direta, a resistência, a criação de novos modos de vida, 

compatível com o desejo de um mundo em que possamos viver, só é possível entre os pobres, 

se assumirmos a pobreza mesmo de todo sujeito humano, sua condição de dependência com 

relação aos outros e ao próprio mundo, como sendo o solo incerto e sempre mutante das 

nossas experiências políticas e formativas. Resistir, e, na mesma linha de raciocínio, existir, 

precisa passar necessariamente nos dias de hoje por uma profanação (AGAMBEN, 2007), por 

um desrespeito aos sinais das cartas que se colocam nesse jogo da vida humana.  

É preciso que fique claro que esta, por sua vez, “é apenas jogada, nunca possuída, 

nunca representada, nunca dita” (AGAMBEN, 2007, p. 60). Seria preciso jogar um jogo que, 

ao mesmo tempo em que é muito mais incerto, é aberto e não tem os resultados definidos a 

priori. Nesse jogo, o sujeito nunca se confundirá inteiramente consigo mesmo, aparecerá 

como os seus gestos ou como um resto entre uma subjetivação e uma dessubjetivação. Se 

identificará consigo na medida mesmo da estratégia adotada no jogo... sendo si mesmo, não 

perderá a possibilidade de ser outro. Profanar o improfanável, ou seja, o sujeito é o primeiro 

passo de uma formação humana que queira estar à altura dos sonhos e desejos que movem a 

busca por um mundo diferente. Que o sujeito seja devolvido ao livre uso dos homens, que ele 

possa ser colocado em jogo, que o ser sujeito possa ser experienciado como uma potência que 

não se esgota na realização do ato e que, portanto, ele possa a qualquer momento voltar atrás e 

ser diferente do que é: eis a condição para falarmos de uma formação humana liberada dessa 

figura tão certa de si mesmo quanto destrutiva com relação a qualquer experiência outra. 

Não trouxemos aqui uma proposta formativa para esse sujeito. Mas estamos propondo 

uma abertura, sem a qual não é possível vislumbrar outros modos de ser.  
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Assim, é preciso que o sujeito da educação abra-se em sua pobreza, aproxime-se de 

sua (im)potência, para que algo flua através dele e o leve a outros modos de ser. A formação, 

nessa perspectiva, só pode passar por um sujeito pobre, por um sujeito que não se apropria da 

experiência de si mesmo, por um sujeito que ousa frequentar a periferia de si mesmo, 

encontrando-se, aí, com a singularidade de figuras que escapam a toda universalização. Ou 

seja, o pobre sujeito da educação é aquele pelo qual um dom pode circular, pois aquilo mesmo 

que ele é tem a forma da graça. O sujeito pobre é aquele que dá ao ser atravessado pelo dom 

de ser si mesmo, que não é nunca a coisa dada, mas o próprio gesto de dar e o movimento 

mesmo do dom. Seria preciso aprofundar essa discussão, pois ela move o sujeito na 

experiência da potência e não está apenas na base do vínculo e do laço social, mas na 

originação da própria vida, de toda e qualquer vida.  

Essa é uma hipótese de trabalho que queremos explorar nos próximos anos, mas que 

ainda se encontra aberta aqui. Ou seja, se é verdadeiro que o homem não é determinado por 

uma propriedade, mas é sempre possibilidade ou potência, e a única coisa capaz de arrastar o 

homem da potência ao ato sem abandonar a potência é o dom, pensar uma educação fundada 

nessa experiência generosa que é a experiência de ser si mesmo é uma tarefa inadiável. 

Assim, a questão que pretendemos formular nos próximos passos da investigação que 

inauguramos aqui é a seguinte: como o dom, tomado como gesto que desvela a potência dos 

pobres, nos permite pensar uma educação fundada no horizonte do comum? Nesse ponto, 

Agamben também é bastante direto: “O ser que vem é o ser o comum” (AGAMBEN, 1993, p. 

11), ou seja, a experiência de si mesmo tal qual se é. 

Mas, desde já, é preciso pensar se seria possível para nós pensar em uma formação do 

comum. Seria realmente possível pensar em uma formação que abdique de uma figura pré-

definida do sujeito? Seríamos capazes de imaginar uma formação que não se configure como 

um esforço para incluir aqueles sujeitos que consideramos problemáticos, mas que consiga 

descolar o sujeito de si mesmo e suspendê-lo? É possível pensar uma educação desde a 

experiência da pura potência de ser e de não ser, sem reivindicar nenhuma identidade? 

Uma antecipação a esses questionamentos pode ser vislumbrada nessa espécie de 

enigma ou oráculo com o qual queremos finalizar esta dissertação: se, como dissemos acima, 

o ser qualquer é o ser amável, a sua educação pode ser pensada como “ver simplesmente algo 

no seu ser-assim: irreparável, mas nem por isso necessário; assim, mas nem por isso 

contingente – é isto o amor” (AGAMBEN, 1993, p. 86). Potência, dom, amor: eis o conteúdo 

possível de uma educação pensada a partir da pobreza do sujeito. 
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