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Produção intelectual. I. Título II. Barreto,Alessandra Siqueira, orientadora. 

III. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. 

Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais.  

 
CDD -  
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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir, com base em cenas 

selecionadas do filme “Marcados pela Guerra” (Camp X-Ray), elementos de 

análise sobre a natureza, o significado e o alcance do processo de 

desumanização verificado em um espaço de exceção, a prisão de Guantánamo, 

a partir de conceitos relacionados à biopolítica, ao poder disciplinar e ao racismo 

de Estado apresentados por Michel Foucault e ressignificados por Giorgio 

Agamben. 

 

Palavras-chave: Biopolítica. Ciência Política. Filosofia Política. Antropologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to discuss, based on selected scenes from the film "Camp X-

Ray”, elements of analysis about the nature, meaning and scope of the 

dehumanization process verified in a space of exception, the Guantánamo Bay 

detention camp, from concepts related to biopolitics, to disciplinary power and to 

State Racism presented by Michel Foucault and re-signified by Giorgio Agamben. 

 

Key words: Biopolitics. Political Science. Political philosophy. Anthropology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação para a realização do presente trabalho – baseado em análise 

de cenas selecionadas de obra de dramaturgia cinematográfica em diálogo com 

uma bibliografia que se filia às áreas de ciência política, antropologia e filosofia 

política – originou-se do interesse na investigação sobre o que podemos chamar 

de processo de desumanização promovido por “instituições de sequestro”, no 

vocabulário do filósofo Michel Foucault, e verificado especificamente na prisão 

mantida pelo governo dos Estados Unidos da América, localizada na baia de 

Guantánamo, onde indivíduos de proveniência árabe e suspeitos de associação 

ao terrorismo permanecem por anos detidos sem sentença condenatória ou 

sequer uma acusação formal.  

Para realizar o trabalho bibliográfico proposto adotamos o método de 

investigação que toma, fundamentalmente, os textos de Michel Foucault, Giorgio 

Agamben, Pierre Clastres e Carl Schmitt, não os restringindos a uma área de 

conhecimento ou a uma corrente de pensamento específica, mas no que 

aproxima os conceitos e argumentos desses autores. A bibliografia utilizada, 

majoritariamente, é focalizada na direção dos conceitos relacionados à 

biopolítica, ao estado de exceção e às relações de poder encontradas nas 

instituições de controle e nos dispositivos apontados por esses autores.  

A partir dos conceitos teóricos estabelecidos, selecionamos duas cenas, 

que entendemos representativas desse fenômeno, do filme de produção 

estadunidense “Marcados pela Guerra” (2014), com o título original “Camp X-

Ray”, onde identificamos e analisamos o “ponto cego dos direitos humanos: a 

debilidade da proteção internacional dos direitos humanos para detentos 

políticos, apátridas e refugiados” (Pereira, 2014, p. 217) como ponto de partida 

para pensarmos o fenômeno biopolítico atual com base nessa obra ficcional. 

O filme dirigido e roteirizado pelo cineasta Peter Sattler, foi selecionado 

pelo Festival de Sundance de Cinema no ano de 2014, festival esse que desde 

1978 privilegia produções independentes naquele país, criando oportunidades 

para novos cineastas, auxiliando no financiamento das produções 
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comtempladas na seleção, através de sua fundação (Sundance Institute), 

possibilitando a realização de filmes que desenvolvem temas que geralmente 

não são abordados pelos grandes estúdios comerciais de cinema. 

Lançado em janeiro de 2014, o filme, produzido pela IFC Films, conta a 

história de uma jovem – interpretada pela atriz Kristen Stewart – que, deixando 

a vida pacata de uma cidade do interior dos Estados Unidos, decide se alistar no 

exército na esperança de ser mandada ao Iraque, onde encontraria uma nova 

cultura. Seus planos não se realizam como previra, pois, é enviada à prisão 

estadunidense localizada na baía de Guantánamo, em Cuba. 

Chegando ao presídio militar ela se depara com uma realidade, em 

relação ao tratamento dispensado aos detentos, que não condiz com o esperado 

em um estado democrático de direito. A personagem encontra um espaço de 

exceção criado pelo poder do estado, onde os detentos são encarcerados sem 

que o devido processo legal seja seguido, o que produz um relacionamento à 

margem da legalidade entre esses e os soldados que lá se encontram. 

Em entrevista dada a página eletrônica do Wall Street Journal durante a 

première do filme durante o festival, o diretor Peter Sattler explicou que a 

personagem interpretada por Stewart é muito reservada, introspectiva, e com 

uma história anterior a sua chegada a Guantánamo não esclarecida no filme, o 

que tornou, em sua opinião, muito desafiador a construção da personagem. 

Esse trabalho bibliográfico não pretende realizar uma análise fílmica 

abrangente da obra, mas apenas a descrição de duas cenas com a finalidade 

única de criar um diálogo com a bibliografia indicada. Com a propositura de 

descrição baseada no que foi apresentado por Francis Vanoye e Anne Goliot-

Lété que, no livro “Ensaio sobre a análise fílmica” (2006), citando o trabalho de 

André Gaudreault, se empenhou em defender a existência de uma narrativa 

“intrínseca” ao filme (p. 40).  

Em relação a dimensão ficcional da narrativa que compõe o filme, o diretor 

e roteirista do filme Peter Sattler, em entrevista realizada pela produtora do filme 

(IFC Films) durante as filmagens, afirma que o filme relata fatos que realmente 

acontecem em Guantánamo, mas quando ele começou a escrever o roteiro sua 

intenção era contar a história que se desenrola entre o detento e a soldada 

responsável por sua vigília, usando detalhes que fazem parte do cotidiano das 
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pessoas que lá convivem. Não era sua intenção contar uma estória épica sobre 

a prisão de Guantánamo. 

O uso do espaço físico real da prisão em Guantánamo como cenário do 

filme, produz um espaço diegético - segundo Vanoye e Goliot-Lété (2005), o 

espaço que cria a realidade ficcional da narrativa à parte da realidade externa ao 

filme - que aproxima a narrativa ficcional com a realidade dos fatos cotidianos 

que ela propõe ambientar a partir da dramaturgia: 

O termo diegese, próximo, mas não sinônimo de história (pois de 

alcance mais amplo), designa a história e seus circuitos, a história e o 

universo fictício que pressupõe (ou pós-supõe), em todo caso, que lhe 

é associado. [...] A história e a diegese dizem respeito, portanto, à parte 

da narrativa não especificamente fílmica. São o que a sinopse, o 

roteiro, e o filme têm em comum: um conteúdo, independente do meio 

que dele se encarrega (VANOYE, GOLIOT-LÉTE, 2005, p. 41). 

 

O capítulo 1 do trabalho tem como objetivo apresentar os conceitos 

relativos a biopolítica, poder disciplinar, estado de exceção e outros, definidos 

como relevantes para a análise das cenas selecionadas do filme. 

O capítulo 2 trata da descrição das cenas selecionadas e de sua análise 

propriamente dita, buscando a aproximação da narrativa diegética com a  

bibliografia selecionada.  

Por fim, nas considerações finais, retomamos alguns argumentos 

apresentados ao longo do trabalho para pensar as relações dos indivíduos 

afetados pelas técnicas disciplinares e biopolíticas. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

1.1. Teoria de poder e relações de poder em Michel Foucault 

 

 

 Entender a visão do filósofo Michel Foucault sobre poder é 

fundamental para a compreensão de seus trabalhos. As análises sobre poder 

produzidas por ele estão simultaneamente articuladas em duas diferentes 

dimensões: a empírica e a teórica. 

 A primeira dimensão se constitui por um exame detalhado de 

modos historicamente específicos de poder e como estes modos emergiram a 

partir de formas anteriores. Assim, Foucault identifica as formas modernas de 

poder, que ele denominou “poder disciplinar” e “biopoder”, e formas anteriores, 

pré-modernas, como o “poder soberano”. O caminho percorrido pelo autor em 

grande parte do seu trabalho é, portanto, articular o surgimento de modos 

posteriores de poder a partir de modos anteriores, estabelecendo uma 

genealogia do poder. 

 Um exemplo dessa tarefa empreendida pelo autor é o contraponto 

apresentado por ele à representação gráfica tradicional do poder, através do 

desenho da pirâmide que o distribui a partir do seu topo – lugar onde se localiza 

o rei, o Estado – e que se espraia em direção a base. O rei emiti suas ordens e 

desejos que serão impostos aos seus súditos. Em síntese, o olhar tradicional do 

centro do poder se encontra no topo da pirâmide – e isso era tudo o que se 

entendia a seu respeito. Foucault expande a representação do poder e mostra 

como esta visão tradicional pode ser situada dentro de um entendimento mais 

amplo. Ele observa que o poder surge em todos os tipos de relacionamentos, e 

que pode ser construído a partir da base de uma pirâmide, ou de qualquer 

estrutura. 

 Outro exemplo, observar quais grupos da população sejam mais 

suscetíveis a contrair determinada doença pode levar a uma descoberta das 
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suas causas. Neste caso, denominado de “biopoder”, assim como no exemplo 

anterior, chamado por Foucault de “poder disciplinar”, não é necessário que se 

requeira a participação do “topo da pirâmide” para funcionar, e alterar ou limitar 

o comportamento dos envolvidos. Desta forma, Foucault propõe características 

do poder a partir das relações entre indivíduos e entre instituições. 

 A segunda dimensão, a teórica, se desloca das particularidades 

históricas e se apresenta como ponto de convergência aos diversos modos de 

poder que o autor nos descreveu. É nesta dimensão que podemos apreender as 

características mais gerais e fundamentais do poder e de seu funcionamento. 

Como não havia intenção de se produzir qualquer afirmação categórica – com 

um entendimento permanente ou completo sobre o mundo em que vivemos, 

Foucault preferiu, em lugar de usar o termo “teoria do poder”, o uso do termo 

“analítica do poder”, ou como descrito por alguns comentadores, uma 

“genealogia do poder”.  

 Para resolvermos as questões propostas no presente trabalho nos 

atentaremos aos desdobramentos decorrentes da primeira dimensão das 

análises produzidas por Foucault, a dimensão empírica, mais especificamente, 

o “poder disciplinar” e a “biopolítica”. 
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1.2. O poder disciplinar e a produção de corpos dóceis 

 

Analisando a etimologia da palavra “poder” encontramos sua origem na 

palavra do latim vulgar potere, que vem a ser a contração de potis esse, “ser 

capaz”, “autoridade”, na prática, a etimologia de “poder” nos indica uma “palavra 

ou ação que exprime força, persuasão, controle ou regulação”. 

 De acordo com o dicionário de filosofia, a palavra poder, na esfera 

social, seja por indivíduo ou instituição, se define como “a capacidade de este 

conseguir algo, quer seja por direito, por controle ou influência. O poder é a 

capacidade de se mobilizar forças econômicas, sociais ou políticas para obter 

certo resultado [...]” (BLACKBURN, 1997, p. 301). 

 Nos dicionários de política, encontramos uma definição mais 

abrangente de poder. Ainda que exista a preocupação de classificá-lo em 

diferentes esferas: poder social, poder político, poder constituinte, poder 

moderador, poder coordenador, entre outros. Ainda assim, o que se vê é a 

palavra poder associada ao centro da autoridade: “É poder social a capacidade 

que um pai tem para dar ordens a seus filhos ou a capacidade de um governo 

de dar ordens aos cidadãos” (BOBBIO, 2000, p. 933), ou ainda: “o poder evoca 

a ideia de força, capacidade de governar e de se fazer obedecer, império” 

(SOUZA, Garcia e Carvalho, 1998, p. 417). 

 Enquanto as teorias clássicas de poder atribuíam ao Estado a 

condição de detentor do monopólio do poder, Foucault desenvolve sua analítica 

do poder a partir das periferias, nomeando essa análise geográfica de “micro-

poderes”, presentes em todas as estruturas sociais, afastando-se da visão da 

escola tradicionalista sobre o poder, na qual ele é estruturado e centralizado em 

torno do Estado. O autor se utiliza de um processo arqueológico de pesquisa 

histórica para reconhecer diferentes formas de domínio de poder e suas 

transformações ao longo do tempo. O poder está presente em todos os setores 

da sociedade sob a forma de relações. 

Novas tecnologias de poder – surgidas entre os séculos XVII e XIX – 

encontram nos corpos físicos dos indivíduos sua primeira forma de 

funcionamento. Foucault identifica a ocorrência do exercício desses micro-
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poderes analisando a institucionalização das escolas, dos hospitais, dos 

quartéis, das prisões e outros ambientes, denominados como “instituições de 

sequestro”. No interior dessas instituições funcionam uma espécie de 

adestramento do indivíduo moderno, não havendo explicitamente uma 

dominação do homem, mas uma espécie de introjeção que modela o sujeito a 

partir de técnicas de adestramento que Foucault chama de “fabricação de 

indivíduos máquinas”: 

A disciplina ‘fabrica’ indivíduos; ela é a técnica específica de um poder 

que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como 

instrumentos de seu exercício. Não é um poder triunfante que, a partir 

de seu próprio excesso, pode-se fiar em seu superpoderio; é um poder 

modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia 

calculada, mas permanente. Humildes modalidades, procedimentos 

menores, se os compararmos aos rituais majestosos da soberania ou 

aos grandes aparelhos do Estado (FOUCAULT, 2013, p.164). 

 

A tecnologia de poder que trata o corpo do indivíduo como máquina 

“objetivando adestrá-lo para transformá-lo em um instrumento útil aos interesses 

econômicos” (Diniz; Oliveira, p. 144) recebe o nome de “poder disciplinar”: 

No entanto, há várias coisas novas nessas tecnologias. Em primeiro 

lugar, a escala do controle: não se trata de cuidar do corpo, em massa, 

por atacado, como se fosse uma unidade indissociável, mas de o 

trabalhar em pormenor; trata-se de exercer sobre ele uma coerção 

subtil, de assegurar controle ao próprio nível da mecânica – 

movimentos, gestos, atitudes, rapidez: poder infinitesimal sobre o 

corpo ativo. Segundo, o objeto do controle: já não os elementos 

significantes do comportamento ou a linguagem do corpo, mas a 

economia, a eficácia dos movimentos, a sua organização interna; a 

coerção incide mais nas forças que nos signos; a única cerimónia que 

importa realmente é a do exercício (FOUCAULT, 2013, p. 83). 

 

Diferentemente do conceito de “biopolítica”, que trataremos a seguir, o 

poder disciplinar diz respeito aos indivíduos, não a massa ou a um grupo. Em 

oposição à teoria clássica de poder, onde o indivíduo era matéria-prima sobre a 

qual incidia o poder soberano, no poder disciplinar é a partir do indivíduo que ele 

se constrói, é a técnica de poder que considera os indivíduos como objetos e os 

produz como instrumentos de seu exercício.  

 



17 
 

Os corpos são, portanto, eleitos como alvo dessa técnica de poder – “o 

que é essencial em todo poder é que afinal o seu ponto de aplicação é sempre 

o corpo” (FOUCAULT, 2006, p. 14). O que distingue o poder disciplinar de outras 

modalidades de poder é o seu empenho em controlar continuamente as 

atividades dos corpos, transformando-os em objetos portadores de utilidade e 

docilidade, se empenhando em tornar o corpo mais obediente ao torná-lo mais 

útil, e mais útil ao torná-lo mais obediente. Esta técnica implica no aumento 

sistemático das habilidades e aptidões dos corpos sem que ao mesmo tempo 

seja permitido que essas habilidades e aptidões sirvam como fonte de resistência 

ao poder disciplinar.  

Uma forma de poder que se caracteriza por resolver o problema das 

resistências que poderiam, como consequência, advir de seus próprios 

investimentos sobre os corpos dos indivíduos, daí a importância, no regime de 

controle das atividades do corpo, do processo de docilidade dos corpos.  

A ideia de um sujeito útil e dócil é uma concepção utilizada por Foucault 

para dissociar os termos repressão e dominação que definiam a intervenção 

violenta do Estado sobre os cidadãos. No entendimento do autor, se a 

dominação no processo de produção capitalista fosse baseada somente na 

repressão, ela não se manteria por muito tempo, tendo em vista a inevitável 

organização de uma resistência. Segundo o professor Roberto Machado, “a 

disciplina é um tipo de organização do espaço. É uma técnica de distribuição dos 

indivíduos através da inserção dos corpos em um espaço individualizado, 

classificatório, combinatório” (2009, p. 173). É essa técnica disciplinar que torna 

possível a transformação do indivíduo, retirando da “força do corpo”, de sua 

“força política” a potência que será convertida em “força útil”.  

No entanto, apesar do autor se utilizar da palavra força, o poder disciplinar 

não será imposto com uma forma de violência explícita, mas sim sutilmente, para 

que não seja percebido, sobretudo por já terem existido métodos violentos que 

não alcançaram resultados eficazes como a disciplina. 

Quanto aos dispositivos disciplinares, os principais seriam três: o olhar 

hierárquico - que consiste na ideia de vigilância, em substituição a violência e a 

força; a sansão normalizadora - que traz consigo uma maneira de punir pela 
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norma, substituindo a lei no regime do poder da soberania e, finalmente, o exame 

- que consiste em articular a vigilância e a sansão normalizadoras, fazendo o 

funcionamento das relações de poder, que permitiriam obter saber. O indivíduo 

passa a ser ao mesmo tempo, efeito e objeto do poder e do saber. 
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1.3. O surgimento da biopolítica na visão de Foucault 

  

 Enquanto no poder disciplinar existe uma técnica de adestramento do 

indivíduo, na segunda metade do século XVIII, segundo Foucault, surge uma 

nova tecnologia de poder que é diferente do poder disciplinar. Embora o 

biopoder, ou biopolítica, seja algo novo no contexto social, não foi descartada a 

técnica disciplinar, mas apenas integrada em uma nova perspectiva de poder, 

ou seja, na medida em que a técnica disciplinar se dirige ao corpo, a biopolítica 

se dirige à vida da espécie: 

Mais precisamente, eu diria isto: a disciplina tenta reger a multiplicidade 

dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e deve 

redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, 

utilizados, eventualmente punidos. E, depois, a nova tecnologia que se 

instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que 

eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao 

contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que 

são próprios da vida, que são processos como o nascimento, a morte, 

a produção, etc. (FOUCAULT, 2010, p. 204). 

 

A técnica disciplinar é a primeira “tomada de poder sobre o corpo que se 

fez consoante o modo de individualização” (2010, p. 204), no entanto, no caso 

da biopolítica também existe uma tomada de poder, porém, essa não é 

individualizante, mas “massificante”.  

O surgimento do conceito de biopolítica em sua teoria ocorre quando 

Foucault no último capítulo de seu livro “História da sexualidade I: A vontade de 

saber” nos apresenta uma mudança crucial, ocorrida a partir do século XVIII, em 

um dos privilégios do poder do soberano que perdurava por muito tempo: o 

direito de vida e morte sobre os seus súditos em termos absolutos – fórmula 

derivada, em menor escala, do poder na Roma antiga denominado patria 

potestas, que “concedia ao pai de família romano o direito de ‘dispor’ da vida de 

seus filhos e de seus escravos” (1988, p.147). 

A partir dessa mudança já não é mais admitido nas relações de poder 

entre o soberano e seus súditos o exercício do direito de vida e morte de forma 

absoluta e incondicional, mas apenas quando condicionado à defesa e 

sobrevivência do soberano, seja no caso de uma ameaça por inimigos externos 
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que pretendem derrubá-lo, ou no caso de um súdito se levantar contra o 

soberano, infringindo as leis.  

Essa forma moderna, limitada  e relativa de direto de vida e morte só pode 

ser exercida pelo soberano na configuração de direito sobre a vida, em outras 

palavras, quando ele exerce seu direito de matar ou eximindo-se desse direito, 

como nos explica Foucault: “O direito que é formulado como ‘de vida e de morte’ 

é, de fato, o direito de causar a morte ou de deixar viver” (1988, p. 148, grifo 

nosso).  

Historicamente, desde o período clássico, tínhamos um mecanismo de 

poder produzido a partir de uma “instância de confisco, mecanismo de subtração, 

direito de apropriar-se de uma parte das riquezas”, seja de bens, trabalho ou do 

próprio sangue dos súditos. Um poder exercido com base no direito de 

apreensão das coisas, incluindo-se os corpos de seus súditos e, por 

consequência, de suas vidas, até mesmo com a possibilidade de suprimi-la. O 

direito do poder soberano sobre a vida é meramente o direito de subtração, não 

de regulação ou controle. 

A transformação desse mecanismo de poder ocorre quando o confisco 

deixa de exercer sua principal função, a de apropriação, para converter-se em 

um mecanismo destinado a produzir forças e ordená-las em benefício do próprio 

soberano através do controle, da vigilância e da organização a que todos estão 

submetidos.  Essa mudança no mecanismo de poder produz uma mudança no 

eixo do direito de vida e morte, substituindo o direito de causar a morte ou deixar 

viver por um poder de causar a vida e deixar morrer: 

Com isso, o direito de morte tenderá a se deslocar ou, pelo menos, a 

se apoiar nas exigências de um poder que gere a vida e a se ordenar 

em função de seus reclamos. Essa morte, que se fundamentava no 

direito do soberano se defender ou pedir que o defendessem, vai 

aparecer como simples reverso do direito do corpo social de garantir 

sua própria vida, mantê-la ou desenvolvê-la (2010, p. 149). 

 

O poder sobre a vida na biopolítica desenvolveu-se, segundo o autor, de 

duas formas não antagônicas ou excludentes. O primeiro polo concentrou-se no 

corpo como máquina: a partir de processos disciplinares de adestramento 

voltados para a expansão de suas aptidões e na ampliação de sua utilidade e 
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docilidade, favorecendo sua integração em um sistema de controle eficaz e 

econômico. 

 O segundo polo, centrou-se no que Foucault denominou de “corpo-

espécie”, que se estrutura nos cálculos e controles reguladores dos processos 

biológicos, como mensuração dos nascimentos e mortalidade, nível da saúde, 

duração da vida. Os mecanismos implantados por essa tecnologia de poder vão 

tratar, sobretudo, de previsões, de estimativas estatísticas, de medições globais 

relativos à eventos gerais atuem sobre o “corpo-espécie”, sobre a “população”. 

 Distante do clássico poder absoluto, que era o poder da soberania, que 

consistia em poder fazer morrer, a tecnologia do biopoder, que opera sobre a 

população, promove a progressiva desqualificação da morte como exercício de 

poder. O progressivo desaparecimento da ritualização do suplício, no fim do 

século XVIII, comprova a atuação dessa tecnologia de poder neste período. Essa 

mudança de posição da morte na biopolítica é melhor definida pelo próprio 

Foucault: “Isso sobre o que o poder tem domínio não é a morte, é a mortalidade” 

(2010, p. 208) 

 A tecnologia da biolítica, que é centrada não no corpo, mas na vida, 

procura, portanto, controlar, e em alguns casos modificar, a probabilidade de 

ocorrência de “eventos fortuitos que podem ocorrer numa massa viva”, 

compensando seus efeitos. Procura o equilíbrio global, “a segurança do conjunto 

em relação aos seus perigos internos” (2010, 209). 

A sobreposição dessas duas tecnologias de poder que possuem distintas 

“superfície de suportes”, de um lado as disciplinas do corpo – através de seu 

adestramento – e de outro as regulações da população – por meio da 

administração dos corpos, gestão calculista da vida, estimativa da relação entre 

recursos e habitantes, tabulação das riquezas e sua circulação ou a duração 

provável da vida – estabelecem os polos ao redor dos quais se organizou o poder 

sobre a vida na biopolítica. 
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1.4. O paradoxo da biopolítica  

 

 O biopoder, ou seja, a adoção da vida como parâmetro para as decisões 

políticas, maximizando suas potencialidades, tem paradoxalmente gerado o 

aumento da violência na sociedade moderna, na medida em que o indivíduo 

passa a ser supérfluo, um produto descartável de um processo produtivo sem 

fim. As guerras, a partir do século XIX, nunca foram tão sangrentas, e nunca os 

regimes no mundo ocidental haviam praticado holocaustos em sua própria 

população.  

 Esse paradoxo pode ser explicado a partir de alguns fenômenos. Desde 

o momento em que o poder assumi a função de gerir a vida, a aplicação da pena 

de morte se torna cada vez mais difícil e injustificada, menos em função 

sentimentos humanitários que da própria razão de ser da biopolítica e de seu 

exercício:  

Para um poder deste tipo, a pena capital é, ao mesmo tempo, o limite, 

o escândalo e a contradição. Daí o fato de que não se pôde mantê-la 

a não ser invocando, nem tanto a enormidade do crime quanto a 

monstruosidade do criminoso, sua incorrigibilidade e a salvaguarda da 

sociedade (FOUCAULT, 2010, p.150).  

 

Por outra perspectiva, em uma sociedade do século XVII, o corpo do 

soberano era uma realidade política, não apenas uma metáfora. A presença 

física do rei era essencial para o funcionamento da monarquia. Posteriormente, 

é introduzida, na república, a ideia de uma existência republicana una e 

indivisível, que segundo Foucault, “é uma fórmula imposta contra os girondinos, 

contra a ideia de um federalismo à americana” (2010, p. 130).  

A dificuldade que se impõe é o fato de que, diferentemente da monarquia, 

onde havia o corpo físico do monarca, não há um “corpo da República”. Para 

contornar essa questão, é o corpo da sociedade que se torna, em meados do 

século XIX, o novo princípio.  

É este corpo que será preciso proteger, de um modo quase médico: 

em lugar dos rituais através dos quais se restaurava a integridade do 

corpo do monarca, serão aplicadas receitas terapêuticas, como a 

eliminação dos doentes, o controle dos contagiosos, a exclusão dos 

delinquentes. A eliminação do suplício é, assim, substituída por 
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métodos de assepsia: a criminologia, a eugenia, a exclusão dos 

‘degenerados’[...] (FOUCAULT, p. 131). 

   

Tanto a necessidade do emprego desses métodos de assepsia no intuito 

de promover a proteção e desenvolvimento do corpo social, quanto a justificação 

da aplicação da pena capital através do enquadramento da ação do criminoso 

como desumana e incorrigível fundamentam o entendimento na biopolítica de 

que são mortos legitimamente todos aqueles que representam uma espécie de 

perigo biológico para os outros. Um novo fundamento para o poder de morte que 

não se opõem às práticas biopolíticas de promoção da vida, a exclusão dos 

degenerados. 

O paradoxo da biopolítica, isto é, o aumento da violência contra a vida 

numa sociedade que deveria promovê-la, é eliminado, no entendimento de 

Foucault, porque encontramos tanto a explicação de sua existência quanto os 

seus requisitos de validade dentro da própria racionalidade biopolítica. 
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1.5. O racismo de Estado e a exclusão na biopolítica  

 

 Foucault formula algumas questões a partir da ideia do paradoxo da 

biopolítica que o levam a fundamentação dos argumentos para sua eliminação 

e, ao mesmo tempo, a inclusão de um novo elemento teórico em sua análise, no 

que diz respeito essa tecnologia de poder:  

“Como um poder como este pode matar, se é verdade que se trata 

essencialmente de aumentar a vida, de prolongar sua duração, de 

multiplicar suas possibilidades, de desviar seus acidentes, ou então 

compensar suas deficiências? Como, nessas condições, é possível, 

para um poder político, matar, reclamar a morte, pedir a morte, mandar 

matar, dar a ordem de matar, expor à morte não só seus inimigos, mas 

mesmo seus próprios cidadãos? Como esse poder que tem 

essencialmente o objetivo de fazer viver pode deixar morrer? Como 

exercer o poder da morte, como exercer a função da morte, num 

sistema político centrado no biopoder?” (2010, p. 214). 

 É através da intervenção do racismo que o autor entende encontrar a 

resposta. Não o racismo que a muito existia, mas um racismo que foi inserido 

nos mecanismos do Estado pela “emergência do biopoder”. Este “racismo de 

Estado” provoca a introdução de um corte nesse domínio da vida de que o 

biopoder se incumbiu. “O corte entre o que deve viver e o que deve morrer” 

(2010, p. 214). 

 Sob esta perspectiva, o autor nos elucida a ocorrência de um processo de 

fragmentação que teria ocorrido no campo biológico da espécie humana a partir 

dos mecanismos dessa tecnologia de poder. Fragmentação fundada em uma 

distinção, uma hierarquização e qualificação entre raças. O que não apenas 

estabelece que no interior da população há uma mistura de “raças distintas”, 

como possibilita diferentes tratamentos a essas raças, ou “subdivisões da 

espécie”. A primeira função do racismo é promover segmentações e hierarquia 

no interior desse “corpo-espécie” a que se dirige o biopoder, qualificando certas 

raças como boas e outras como inferiores. 

 Uma segunda função do “racismo de Estado” seria a constatação de que 

a morte das raças inferiores (os degenerados ou os anormais) é que permitirão 

que a vida em geral seja mais sadia e mais pura – “quanto mais você deixar 

morrer, mais, por isso mesmo, você viverá” (2010, p. 215). Essa relação 

estabelecida entre a vida de um e a morte de outro, não é uma relação militar ou 
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guerreira de enfrentamento, mas uma relação de tipo biológico, são os perigos 

internos ou externos em relação à população.  

Nesse sentido, tirar a vida só é admissível na biopolítica se esta ação 

significar a eliminação do perigo biológico e o fortalecimento, consequente dessa 

eliminação, da própria espécie ou mesmo da raça: “A função assassina do 

Estado só pode ser assegurada, desde que o Estado funcione no modo do 

biopoder, pelo racismo” (2010, p. 215). O racismo é, assim, indispensável como 

“condição para poder tirar a vida dos outros” em uma sociedade de 

normalização. O único caminho possível para que o poder normalizador 

biopolítico exerça o antigo direito soberano de matar é por intermédio do racismo, 

incluídos neste caso outras formas além da morte direta: 

É claro, por tirar a vida não entendo simplesmente o assassínio direto, 
mas também tudo o que pode ser assassínio indireto: o fato de expor 
à morte, de multiplicar para alguns o risco de morte ou, pura e 
simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição, etc. (2010, p. 
216). 
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1.6. Biopolítica em Giorgio Agamben 

 

 O fundamento de todo projeto político-filosófico empreendido pelo filósofo 

italiano Giorgio Agamben está na compreensão – em concordância com 

Foucault – de que o mecanismo de poder que encontramos na sociedade 

contemporânea é a biopolítica. Para tal, Agamben percorre o pensamento de 

Foucault, que cunhou tal termo, para justificar a consolidação dos mecanismos 

de poder encontrados atualmente, que o autor chama de “administração dos 

corpos” e “gestão calculista da vida”.  

 No entanto, se para Foucault a partir do final do século XVII os 

mecanismos do poder soberano, fundado nas práticas de confisco, sofre 

profunda mutação, sendo suplantado por práticas de vigilância, de majoração e 

organização das forças, para Agamben, em sua proposta apresentada em seu 

livro Homo Sacer, Foucault teria acertado ao conceber que o evento fundamental 

dos mecanismos de poder na modernidade seria a inclusão da vida natural nos 

cálculos do poder estatal. No entanto, para Agamben o que Foucault não 

percebeu foi que a transformação promovida pelo poder disciplinar e a biopolítica 

teria sido tão antiga quanto a própria exceção soberana. O que propõe o filósofo 

italiano é justamente a reflexão acerca do entrelaçamento entre o poder 

soberano, a vida nua e a biopolítica na história do ocidente como condição 

essencial para a compreensão da prática política na atualidade. 

 Para compor seus mecanismos de poder biopolítico, Agamben retoma 

alguns conceitos da antiguidade clássica para fundar seu conceito de “vida nua”. 

Na Grécia antiga não havia um termo único para exprimir o sentido que temos 

hoje da palavra “vida”. Eles utilizavam dois termos distintos: “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, 2014, p. 9). Enquanto zoé remetia à vida natural, 

bíos indicava uma vida qualificada.   

 A “vida nua” (nuda vita), termo utilizado por Agamben como sentido 

moderno do termo zoé da Grécia antiga, a simples vida natural, é excluída da 

pólis, o ambiente público no mundo clássico, sendo “confinada”, como mera vida 
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reprodutiva, ao âmbito da oîkos, o ambiente privado habitado pela família. É esse 

aspecto biológico da vida natural que será reinserido na pólis, no espaço público, 

nos limiares da Idade Moderna. A vida natural começa a compor os mecanismos 

e cálculos do poder estatal através da biopolítica:  

Por milênios, o homem permaneceu o que era para Aristóteles: um 

animal vivente e, além disso, capaz de existência política; o homem 

moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de 

ser vivente (FOUCAULT, 1999, p. 127). 

O conceito de biopolítica erguido por Foucault permite o entendimento de 

que o “limiar de modernidade biológica” de uma sociedade situa-se no ponto em 

que “a espécie e o indivíduo enquanto simples corpo vivente tornam-se a aposta 

que está em jogo nas suas estratégicas políticas” (AGAMBEN, 2014, p. 11). O 

limiar biológico ocorrido na modernidade promove simultaneamente as 

possibilidades das ciências humanas e sociais e a possibilidade de se proteger 

a vida, enquanto também permite a autorização do seu holocausto.  O 

desenvolvimento e o êxito do capitalismo não seriam possíveis sem o controle 

disciplinar implementado pelo biopoder através de uma série de tecnologias que 

produzem os “corpos dóceis” necessários. 

Para Agamben, o ingresso da zoé na esfera da pólis, ou seja, a politização 

da vida nua, constitui o evento decisivo da modernidade, “que assinala uma 

transformação radical das categorias políticos-filosóficas do pensamento 

clássico” (2014, p.12). Seria para ele o fato da política eximir-se de um confronto 

com esse evento fundador da modernidade a justificativa da política hoje 

atravessar um “duradouro eclipse”: 

Os ‘enigmas’ que nosso século [século XX] propôs à razão histórica e 

que permanecem atuais (o nazismo é só o mais inquietante entre eles) 

poderão ser solvidos somente no terreno – a biopolítica – sobre o qual 

foram intricados. Somente em um horizonte biopolítico, de fato, será 

possível decidir se as categorias sobre cujas oposições fundou-se a 

política moderna (direita/esquerda; privado/público; 

absolutismo/democracia etc.), e que se foram progressivamente 

esfumando a ponto de entrarem hoje numa verdadeira e própria zona 

de indiscernibilidade, deverão ser definitivamente abandonadas ou 

poderão eventualmente reencontrar o significado que naquele próprio 

horizonte haviam perdido (AGAMBEN, 2014, p. 12). 
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Agamben afirma que somente a partir da reflexão proposta por Foucault, 

e pelo filósofo alemão Walter Benjamin, que propõem que se interrogue 

tematicamente a relação entre “vida nua” e a política que “governa secretamente 

as ideologias da modernidade”, que poderá sair o político desse eclipse, e 

restituir o pensamento político à sua vocação prática.  

   

  

1.7. Estado de exceção permanente e o Homo Sacer 

  

O soberano é o detentor da decisão sobre se a ordem jurídica deverá ser 

suspensa em nome do restabelecimento da ordem – anterior a jurídica – e da 

normalidade, ou seja, sobre se ocorre uma situação fática, concreta que requer 

a introdução de um estado de “epoché normativa” – suspensão do juízo – para 

que possa ser reposta a ordem com base na qual as normas possam voltar a 

vigorar normalmente. 

 Esse formato de estado de exceção é pensado por Schmitt como uma 

linha que separa, por um lado, a anomia do simples caos ou ausência de normas 

e, por outro, a presença das normas no decurso de sua vigência normal. Uma 

linha que corresponde a um estado que configura a situação paradoxal na qual 

as normas se retiram para que possam vigorar. Neste sentido, o estado de 

exceção não é nem a presença nem a ausência de normas, mas um específico 

modo delas se fazerem presentes através de sua subtração. Nas palavras de 

Agamben:  

É como se o direito contivesse uma fratura essencial que se situa entre 

a posição da norma e a sua aplicação, e que, no caso extremo, só pode 

ter sua fratura preenchida através do estado de exceção, isto é, criando 

uma zona na qual a aplicação é suspensa, mas a lei permanece, como 

tal, em vigor (AGAMBEN, 2004, p. 43). 

 

Para Agamben, a questão do Estado de Exceção não é exterior ou interior 

ao ordenamento jurídico, mas está situado numa zona de indiferença em que 

dentro e fora não se excluem, mas se indeterminam e, portanto, colocando em 

questão o ordenamento do próprio limite jurídico. O autor apresenta a “teoria da 

necessidade” como “teoria de exceção”, que escapa à obrigação da observância 
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da lei. A necessidade não tem lei, ou seja, não reconhece nenhuma lei; ou cria 

sua própria lei. Então a necessidade tornaria lícito o que é ilícito e agiria como 

justificativa para uma transgressão por meio de uma exceção. 

 A necessidade constitui o fundamento e a própria fonte da lei e, portanto, 

o Estado de Exceção, enquanto figura da necessidade, é uma medida ilegal, mas 

perfeitamente jurídica e constitucional, que se concretiza na criação de novas 

normas. A tentativa de resolver o Estado de Exceção pela teoria da necessidade 

se choca, com as aporias que o fenômeno tenta explicar. Aquilo que a 

necessidade decide é na verdade algo que não se pode decidir de fato e de 

direito. 

O significado biopolítico do Estado de Exceção é que ele pode suspender 

os direitos dos cidadãos, o direito à vida, produzindo um ser inominável e 

inclassificável, que habita uma vida que não merece ser vivida, a qual Agamben 

encontra sua “assinatura” no Homo Sacer do Direito Romano. O Homo Sacer é 

aquele que, tendo cometido um crime hediondo, não pode ser sacrificado 

segundo os ritos de punição. Ele se tornou matável, mas ao mesmo tempo 

insacrificável. Ele questiona a moral tradicional e nos leva a pensar como lidamos 

com a ação política. Para melhor explicar essa enigmática figura do direito 

romano arcaico, Agamben se utiliza do verbete sacer mons do tratado “Sobre o 

significado das palavras”, de Festo: 

Homem sacro é, portanto, aquele que o povo julgou por um delito; e 

não é lícito sacrificá-lo, mas quem o mata não será condenado por 

homicídio; na verdade, na primeira lei tribunícia se adverte que ‘se 

alguém matar aquele que por plebiscito é sacro, não será considerado 

homicida’. Disso advém que um homem malvado ou impuro costuma 

ser chamado de sacro (AGAMBEN, 2014, p. 74). 
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CAPÍTULO 2 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS CENAS 

 

 

2.1 O FILME 

  

O Campo de Detenção da Baía de Guantánamo, prisão militar norte-

americana que integra a Base Naval da Baía de Guantánamo, localizada na ilha 

de Cuba, converteu-se, a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, no 

símbolo mais emblemático de violações e desprezo ao regime internacional de 

direitos humanos construído nas últimas décadas. Em sua origem encontramos 

a autoproclamada “Guerra contra o Terror”, campanha militar irrompida pelo 

governo americano como parte de sua estratégia global de combate ao 

terrorismo em conjunto com diversas medidas e dispositivos de segurança 

autorizados a partir do Ato Patriótico (USA PATRIOT Act), decreto assinado pelo 

presidente americano George W. Bush em 26 de outubro de 2001.  

 

A promulgação do Ato Patriótico, criado a partir da qualificação dada pelo 

governo americano dos ataques terroristas de Nova Iorque e Washington como 

atos de guerra, instaura, sem a necessária aprovação pelo Congresso daquele 

país, uma espécie de estado de exceção, aumentando os poderes e os limites 

de atuação do Poder Executivo, o que permitiu a perseguição e detenção de 

pessoas no exterior, bem como a quebra do sigilo das comunicações domésticas 

e internacionais sem a devida autorização judicial, como se em estado de guerra 

declarada estivessem. O que se segue desde então é a guerra preventiva sem 

ameaça de ataque iminente e a ascensão do “inimigo absoluto” schmittiano 

encarnado na figura desterritorializada do novo terrorista teológico-político.  

 

Segundo Goméz (2008, p. 268), a partir de janeiro de 2002, “775 pessoas 

de mais de trinta nacionalidades e procedentes de cerca de dez países 

(Afeganistão, Bósnia-Herzegovina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Gâmbia, 

Indonésia, Mauritânia, Paquistão, Tailândia e Zâmbia), permaneceram detidas 

em Guantánamo sem acusações formais, sem julgamento justo e sob condições 

cruéis e desumanas de confinamento”.  
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Essa situação de ilegalidade obrigou o governo americano a esforçar-se - 

interna e externamente – na elaboração de justificativas sobre o não-

cumprimento de seus próprios dispositivos constitucionais e legais relacionados 

aos direitos fundamentais para prisioneiros estrangeiros, além de ignorar o 

regramento jurídico consagrado pelo direito internacional e pelos tratados de 

direito humanitário (dentre eles, Pacto dos Direitos Civis e Políticos, Convenção 

contra a Tortura, Convenções de Genebra), dos quais os Estados Unidos são 

signatários.  

Ainda segundo Goméz, “tal postura e a realidade das violações que foram 

sendo conhecidas desencadearam uma multiplicidade de denúncias, 

reprovações e campanhas internacionais em diversas partes do mundo a favor 

do fechamento de Guantánamo e do fim das detenções indefinidas, torturas e 

maus-tratos das pessoas ali detidas” (p. 268). 

À luz dos fatos apresentados, o cineasta americano Peter Sattler dirigiu e 

escreveu o roteiro da produção cinematográfica independente “Marcados pela 

Guerra” (Camp X-Ray), produzido pela IFC Films e lançado pelo Festival de 

Sundance na Seleção Oficial de 2014.  

O filme narra a relação estabelecida intersubjetivamente - e não 

autorizada pelas partes as quais se inscrevem as personagens - do tunisiano Ali 

Amir (Payman Maadi), sequestrado em sua casa na Alemanha logo após o 

atentado de 11 de setembro e enviado a um campo de detenção em 

Guantánamo, e a jovem americana Amy Cole (Kristen Stewart), soldada de 

primeira classe do exército, realocada para Guantánamo, onde se depara com 

uma rotina de ódio e abuso. A vigilância do poder disciplinar militar é 

representada pelas intervenções do sargento Ransdell (Lane Garrison), que 

assedia e provoca a soldada Cole.  

A narrativa segue uma temporalidade - o período de permanência da 

soldada na Base Militar de Guantánamo - que inicialmente apresenta as relações 

de preconceito entre militares e detentos, estabelecidas, de um lado segundo os 

preceitos disciplinares estipulados pela instituição militar e, pelo outro, a cultura 

islâmica. A relação é narrada sob a ótica de um processo de desumanização e, 

ao longo da estória, o gradual desfazimento desses preceitos pelas personagens 

centrais.  
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Exemplos do processo de desumanização nas relações entre os dois 

grupos podem ser verificados na ausência de reconhecimento das partes por 

seus nomes, no caso dos militares com a retirada da identificação dos uniformes, 

e no caso dos detentos por uma codificação numérica que referência cada um 

deles.  
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2.2 Cena 1 – O Primeiro Encontro   

 

 

A cena narra o primeiro dia de trabalho da soldada Amy Cole no 

Acampamento Delta, trabalho este que consiste, além da vigília constante dos 

detentos em turnos de 12 horas, em distribuir livros e revistas da biblioteca dos 

detentos do campo.  

Caminhando com o carrinho da biblioteca a soldada é autorizada a cruzar 

diferentes portões de acesso até que adentra o recinto aonde se localizam as 

celas com os detentos, todos suspeitos de envolvimento com terrorismo. Trata-

se de um corredor com portas de aço dos dois lados do recinto, todas 

numeradas, com pequenas janelas de vidro e portinholas de acesso ao interior 

das celas. 

A cena é inteiramente filmada a partir do olhar dos soldados, um olhar 

externo às celas, propiciando que toda ação se estabeleça apenas no corredor. 

Só nos é permitido enxergar o interior das celas através das pequenas janelas, 

o que não viabiliza o dimensionamento do seu espaço interior, nem mesmo o 

ordenamento do lugar onde habitam os detentos.  

No primeiro contato dela com os detentos, Amy surpreende, no contato 

visual pela janela da cela, o primeiro deles no vaso sanitário, o que provoca um 

forte constrangimento a ambos. Ela se afasta da primeira cela enquanto aos 

gritos o detento reclama, em árabe, da inconveniência.  

Ainda não totalmente refeita do embaraço, se aproxima da segunda cela, 

momento em que nos é permitido ver apenas a parte da cabeça de um detento 

quando Amy bate na janela e pergunta:  

 

- Você quer um livro?  

 

Não havendo resposta por parte do interno ela repete a pergunta, o que 

provoca uma reação agressiva, verbalizada em árabe pelo detento. A soldada 

pede para que ele se acalme e afaste-se do vidro da porta. Nesse momento, há 

a intervenção do sargento Ransdell, o que faz com que o detento aceite um livro 

apenas pelo sargento. Segundo Ransdell, os detentos não gostam de mulheres, 

definido por ele como “coisa de árabe”.  
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Na cela seguinte é feito o primeiro contato da sodada Cole e o detento Ali. 

Pela portinhola de acesso ele devolve um livro de poemas, que chama atenção 

da soldada por alguns instantes, percebendo o fato Ali inicia uma conversa com 

ela perguntando se ela conhece o livro e se ela tem o último livro da série “Harry 

Potter”, que ele espera há mais de dois anos e perguntando sobre outros livros 

disponíveis no carrinho da biblioteca.  

A soldada Cole, em função do experienciado até aquele momento com os 

demais detentos, se coloca numa postura distante e impessoal com o detento 

Ali, que prolonga a conversa e busca uma maior interação com a militar. 

Percebendo a intenção do detento de se aproximar da novata nesse primeiro 

contato entre eles, Ransdell mais uma vez intervém, indicando a Ali que o tempo 

de acesso aos livros da biblioteca se esgotou, o que afasta a soldada Cole da 

porta da cela, enquanto Ali reclama da intromissão do sargento na conversa que 

havia sido estabelecida entre ele e a “Loira”, forma como se refere a soldada.  

 

Fim da Cena  

 

Nesta cena, onde ocorre o primeiro contato entre as personagens, 

percebe-se de pronto o rigor na esfera relacional e seu consequente 

distanciamento, produzido e alicerçado pelo princípio da impessoalidade. A 

soldada Cole é o próprio Estado se relacionando com o detento. Nessa condição 

particular entre “quem vigia” e aquele que é vigiado, a impessoalidade é bem 

representada na contraposição amigo-inimigo, conceito que nos é apresentado 

por Carl Schmitt em seu livro “O conceito do político”, escrito em 1932.  

A definição de inimigo em Schmitt serve de fundamento existencial de 

legitimidade para toda e qualquer questão regida normativamente na conjuntura 

da evolução do direito de guerra, na seara do Direito Internacional Público, cujo 

sujeito imediato é o conjunto de Estados soberanos, detentores do direito de 

declarar guerra a terceiros toda vez que algum aspecto inerente à soberania 

titularizada pelo soberano for posta em xeque.  

O mesmo fundamento se relaciona também com questões como a guerra 

civil e as disputas político-partidárias, pertencentes à alçada do direito estatal 

interno.  
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Nesta dimensão intraestatal o fundamento configura a clássica 

formulação geral do decisionismo schmittiano – o soberano é quem decide sobre 

o estado de exceção, definindo quem se coloca na posição de inimigo, que ao 

ocupar este lugar põe em risco a integridade da soberania e do regramento 

jurídico-constitucional estabelecido, em outros termos, ameaça a existência 

mesma do Estado. É por meio da decisão soberana no estado de exceção que 

se pode dispor sobre aquele que se torna amigo ou inimigo.  

Assim, o inimigo é definido por meio de uma decisão política, de caráter 

público, em que é pensado um parâmetro no qual pode-se operar essa 

qualificação, uma justificativa. O inimigo é aquele com o qual se pode combater, 

isto é, justamente aquele em que no caso do conflito pode ser-lhe negado, devido 

a forma de existência daqueles a quem é devida a proteção do Estado, a sua 

própria existência.  

A decisão sobre o inimigo implica uma decisão sobre a possibilidade da 

morte física desse mesmo inimigo. Os indivíduos colocados na posição de 

inimigos do Estado devem ser, portanto, despersonalizados, o que ocasiona a 

perda de seus direitos fundamentais, como o direito à vida.  

Fundamentados nesse conceito schmittiano podemos depreender que o 

preceito estabelecido pela instituição militar em Guantánamo - a desumanização 

dos detentos suspeitos de envolvimento com o terrorismo - corresponde aos 

valores apontados por Schmitt quando definido quem é o inimigo. A conduta da 

soldada Cole em relação aos detentos, percebida nessa cena, condiz com a 

instrução normativa recebida em treinamento.  

O argumento apresentado por Schmitt se aproxima do argumento 

biopolítico do racismo de Estado produzido por Foucault. A partir da instituição 

do inimigo, é estabelecida uma hierarquia de raças que produz uma subdivisão 

da espécie. Somente o extermínio da raça inferior – os degenerados ou anormais 

– garantirá a vida mais saudável e mais pura da raça superior, no intuito de 

promover a proteção e o desenvolvimento do corpo social a qual pertence. O 

conceito foucaultiano de racismo de Estado serve de justificativa para a 

aplicação dos métodos de assepsia necessários, apoiando a aplicação até 

mesmo da pena capital. 

A dicotomia amigo-inimigo também é citada por Clastres (2004) em 

relação as sociedades primitivas. Apesar dos “chefes” tribais não possuírem 
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nenhum poder sobre as tribos, fazendo com que os primeiros europeus 

afirmassem que esses povos na América do Sul não eram policiados, eles “não 

eram verdadeiras sociedades: selvagens ‘sem fé, sem lei, sem rei’” (p. 138). 

Também esses líderes tribais privados de autoridade definiam, assim como o 

soberano na teoria de soberania schmittiana, quem era o inimigo, porém aqui o 

líder não toma decisões em seu nome para depois impô-las à comunidade. Ele 

é investido pela sociedade de certas tarefas e, sob este aspecto, assume a 

vontade da sociedade, diferentemente do que acontece no caso do soberano:  

 

“...o líder primitivo é principalmente o homem que fala em nome da 
sociedade quando circunstâncias e acontecimentos a relacionam com 
os outros, ora, estes se dividem sempre, para toda comunidade 
primitiva, em duas classes: os amigos e os inimigos. Com os primeiros 
trata-se de estabelecer ou de reforçar relações de aliança; com os 
segundos, de levar a cabo, quando for o caso, operações guerreiras.” 
(CLASTRES, 2004, p.139). 

 

  

 

O racismo de Estado viabiliza, a partir do século XIX, um vínculo entre a 

nascente teoria biológica darwiniana e o discurso de poder produzido a partir da 

biopolítica nas sociedades modernas. A noção de hierarquia de espécies, 

contida no evolucionismo cultural, permite a justificação de um racismo científico 

que autoriza o direito de morte no processo de colonização empreendido: o 

genocídio colonizador. 
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2.3 Cena 2 – O Segundo Encontro  

 

 

A segunda cena se inicia com a soldada Cole fazendo a vigilância dos 

detentos, o que consiste em observar, pelas janelas das celas, o comportamento 

dos detentos, passando de cela em cela durante um turno de serviço. A cena é 

filmada integralmente do lado externo às celas. O espectador observa a cena 

apenas sob o ponto de vista de quem vigia.  

Ali Amir busca reativar a conversa com a soldada Cole quando ela passa 

diante de sua cela. Fazendo alguns questionamentos de cunho pessoal a Amy, 

questões como de onde ela veio, ou qual o seu nome. Amy o ignora e continua 

a vigilância pelas demais celas.  

Diante do silêncio da soldada, ele decidiu por se apresentar, buscando 

construir uma relação mais pessoal. Diz seu nome e a informa que na prisão é 

identificado pelos soldados pelo número 471. Como não alcança sucesso com 

sua abordagem, reclama:  

 

– Você não gosta de conversar? – e continua – É sempre assim. Não sei porque 

não gostam de falar conosco. Tanto vocês quanto nós estamos presos aqui. É 

chato para todos nós.  

– E nós dois não temos nada para dizer uma ao outro – responde Amy.  

  

Amir não se dá por vencido e retoma o assunto dos livros da biblioteca 

dos detentos. A conversa entre eles finalmente se estabelece quando se discute 

a leitura do Alcorão e da Bíblia. Ali presume que a soldada é cristã, a partir da 

defesa feita por ela em relação ao comentário dele sobre sua leitura da Bíblia, e 

pergunta:  

 

– Então você é cristã? Diga-me uma coisa. Como você escolheu sua 

cristandade? Foram seus pais?  

– Pare de imitar Hannibal Lecter. Fique na sua – responde Amy.  
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Reinicia-se o silêncio entre os dois enquanto a soldada observa as demais 

celas, quando retorna a cela de Amir ele pergunta:  

 

– O que é Hannibal Lecter?  

– Eu disse para ficar na sua – responde ela.  

– Estou tentando entender o que está me dizendo. Disse para eu parar de imitar 

Hannibal Lecter, preciso saber o que é para poder parar.  

– É um cara de um filme que fala demais – responde Amy.  

– Eu nunca ouvi falar desse filme – retruca Ali.  

– Provavelmente foi banido de onde você veio – provoca a soldada.  

– Quer dizer na Alemanha? – responde ele.  

 

A resposta de Ali a confunde, e ela volta a se calar. Irritado com a conduta 

da soldada em resposta aos seus esforços para estabelecer uma conversa, ele 

começa a esbravejar, dizendo que os soldados não gostam de conversar e agem 

sempre como idiotas. A indignação de Ali cresce e ele grita aos outros detentos 

uma palavra de ordem em árabe, que é repetida aos gritos por todos os detentos.  

Ao continuar sua vigília a soldada percebe que todos estão cobrindo com 

uma toalha branca seus Alcorões. Ali pede então água a Amy, já que ela não 

gosta de conversar. Ele insiste dizendo que está com sede e que se ela o desse 

água, ele pararia de falar. Ela busca uma garrafa de água mineral em um 

carrinho no fim do corredor e leva até a cela de Ali.  

No entanto, ao abrir a portinhola de acesso a cela e entregar a garrafa, 

recebe um “coquetel de excremento”, lançado por Ali em um copo plástico 

descartável. O que provoca agitação e gargalhadas em todas as celas. Ali, 

gargalhando, cobre a janela de sua cela com uma toalha branca.  

 

– 471, tire a toalha agora – ordena Amy.  

– Vá se ferrar – responde ele.  

 

Amy, que recebe agora o auxílio de dois outros soldados que entraram 

quando perceberam o alvoroço, decide abrir a portinhola e retirar ela mesma a 

toalha que cobre a janela da cela. Na intenção de desencorajá-la, os soldados 

insistem em chamar a Força de Reação Inicial – grupo de ação acionado em 
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casos de desordem nas celas. Amy, contudo, não desiste da execução de seu 

plano, enquanto Ali vocifera:  

 

– Eu fui a universidade! Conheço meus direitos!  

 

Amy consegue retirar a toalha pela abertura da portinhola na segunda 

tentativa, quando então percebe que Ali tem outra toalha, e que volta a cobrir a 

janela com ela. Sem saber mais o que fazer, Amy concorda com a convocação 

do grupo de ação.  

 

Nesse instante, pela primeira vez no filme, a cena muda de perspectiva, 

colocando o espectador dentro da cela, ao lado de Ali que esbraveja:  

 

– Vocês, americanos, nos tratam feito animais! Tudo bem, eu sou um animal!  

 

Fim da Cena  
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Na apresentação do conceito de “poder disciplinar” no livro “Vigiar e 

Punir”, Michel Foucault aponta para a substituição, a partir de meados do século 

XIX, do suplício, forma de punição do poder do soberano em que prevalecia o 

espetáculo público e violento da execução da pena, o qual começa neste período 

a despertar terror e repúdio por parte da população, para o poder disciplinar, que 

tem no corpo o objeto e alvo do poder com o objetivo de produzir indivíduos 

dóceis, submissos e com a execução da condenação afastada da praça pública:  

 

O poder sobre o corpo, por outro lado, tampouco deixou de existir 
totalmente até meados do século XIX. Sem dúvida, a pena não mais 
se centralizava no suplício como técnica de sofrimento; tomou como 
objeto a perda de um bem ou de um direito. Porém, castigos como 
trabalhos forçados ou prisão - privação pura e simples da liberdade – 
nunca funcionaram sem certos complementos punitivos referentes ao 
corpo: redução alimentar, privação sexual, expiação física, masmorra. 
Consequências não tencionadas mas inevitáveis da própria prisão? Na 
realidade, a prisão, nos seus dispositivos mais explícitos, sempre 
aplicou certas medidas de sofrimento físico. A crítica ao sistema 
penitenciário, na primeira metade do século XIX (a prisão não e 
bastante punitiva: em suma, os detentos tem menos fome, menos frio 
e privações que muitos pobres ou operários), indica um postulado que 
jamais foi efetivamente levantado: e justo que o condenado sofra mais 
que os outros homens? A pena se dissocia totalmente de um 
complemento de dor física. Que seria então um castigo incorporai? 
Permanece, por conseguinte, um fundo ‘suplicante’ nos modernos 
mecanismos da justiça criminal - fundo que não está inteiramente sob 
controle, mas envolvido, cada vez mais amplamente, por uma 
penalidade do incorporal (FOUCAULT, 2004, p. 18). 

 

A produção de corpos dóceis no poder disciplinar, além se representar na 

prisão, na punição do criminoso, também se configura na instituição militar, na 

postura e no próprio corpo do soldado. Bem caracterizado no filme na figura da 

soldada Cole.  

Já em Agamben, o paradoxo da biopolítica, ou seja, “a simultânea 

possibilidade de proteger a vida e de autorizar seu holocausto” (2014, p.11), nos 

mostra a face mais perversa do processo de desumanização apresentado no 

filme.  

Podemos verificar a presença do paradoxo a partir do conceito de “Homo 

Sacer”, apresentado pelo autor em seu livro homônimo, que representa “a 

obscura figura do direito romano, na qual a vida humana é incluída no 

ordenamento unicamente sob a forma de sua exclusão (p. 16). A figura do Homo 

Sacer se mostra possível em nossa estória no momento em que o governo 
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americano promulga o Ato Patriótico, excluindo os direitos fundamentais dos 

inimigos escolhidos.  

Quando Clastres afirma que o etnocídio tem em comum com o genocídio 

uma visão idêntica do outro: “o Outro é a diferença, certamente, mas é sobretudo 

a má diferença” (Clastres, 2004, p. 79), o autor associa a figura aproximada do 

Homo Sacer presente nas sociedades primitivas e a fala de Ali no final da cena, 

quando afirma que os detentos são tratados como animais e, por fim, aceita esta 

posição:  

Na América do Norte, os matadores de índios levam ao ponto máximo 
a posição do Outro como diferença: o índio selvagem não é um ser 
humano, mas um simples animal. O homicídio de um índio não é um 
ato criminoso, o racismo desse ato é inclusive totalmente suprimido, já 
que afinal implica, para se exercer, o reconhecimento de um mínimo 
de humanidade no Outro (Clastres, 2004, p.79).  

 

Na mesma direção cita ainda o autor francês que Lévi-Strauss em Raça 

e história, “lembra como os índios das ilhas da América Central se perguntavam 

se os espanhóis recém-chegados eram deuses ou homens, enquanto os 

brancos se questionavam sobre a natureza humana ou animal dos indígenas”. 

(2004, p. 79) 

  

Ainda em Raça e História, Lévi-Strauss revela o Outro como a má 

diferença:  

 

A humanidade acaba nas fronteiras da tribo, do grupo linguístico, por 
vezes mesmo, da aldeia; a tal ponto que um grande número de 
populações ditas primitivas se designam por um nome que significa os 
‘homens’ (ou por vezes – digamos com amis discrição -, os ‘bons’, os 
‘excelentes’, os ‘perfeitos’), implicando assim que as outras tribos, 
grupos ou aldeias não participem das virtudes – ou mesmo da natureza 
humana, mas são, quando muito, compostos por ‘maus’, ‘perversos’. 
‘macacos terrestres’; ou ‘ovos de piolho. Chegando-se mesmo, a maior 
parte das vezes, a privar o estrangeiro deste último grau de realidade 
fazendo dele um ‘fantasma’ ou uma ‘aparição’ (LÉVI-STRAUSS, 2013, 
p. 4). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra cinematográfica ficcional trazida para análise no presente trabalho 

oportuniza, em esferas diversas, a aproximação e análise de conceitos 

produzidos por diferentes pensadores, de diferentes correntes político-

filosóficas, possibilitando, desta forma, uma interpretação dos fatos ficcionais 

narrados na obra à luz desses conceitos. 

 As cenas selecionadas da obra em questão, representam, em nosso 

entender de forma inequívoca, as ideias desenvolvidas durante o século XX por 

intelectuais inscritos em diferentes correntes de pensamento que buscaram 

explicar a possibilidade do holocausto do corpo-espécie, em nome da proteção 

da própria vida.  

 Tomando ainda como horizonte de análise outra perspectiva, podemos 

buscar detectar a possibilidade de uma outra racionalidade na sociedade 

moderna que não promova a identificação dos mecanismos de biopoder como 

um ciclo interminável da violência. Uma racionalidade que negue a expectativa 

do extermínio, se não pelos mecanismos estatais, pelo menos através das 

relações dos indivíduos afetados pelas técnicas disciplinares e biopolíticas. 

 No desenrolar da narrativa dramatúrgica, para além das cenas 

destacadas neste trabalho, as personagens centrais do filme – a soldada Cole e 

o detento Ali – transgridem essa racionalidade explicitada pelos conceitos 

selecionados, consequência dos mecanismos biopolíticos  descritos por Michel 

Foucault e Giorgio Agamben, quando se permitem afetar mutuamente apesar do 

adestramento promovido pelas técnicas disciplinar e biopolítica, reumanizando 

as relações entre eles, o que neutraliza os efeitos esperados na aplicação 

dessas tecnologias de poder. 

 Essa era a intenção inicial do diretor e roteirista do filme, conforme já 

explicitado na introdução desse trabalho. O que ele buscou no filme foi 

demonstrar a possibilidade do estabelecimento de uma relação de afeto entre 

dois personagens dispostos em posições opostas em uma guerra não 

convencional e fundados em narrativas que levam em consideração as 

diferenças relativas à questões culturais, religiosas e políticas. 



43 
 

 A escolha desse caminho narrativo para o desenvolvimento da história, 

definido pelo diretor e roteirista, permite a possibilidade do questionamento, por 

parte do espectador, dos procedimentos adotados no encarceramento dos 

detentos na prisão de Guantánamo.  

 Apesar de não ser a intenção do filme discutir os problemas oriundos dos 

processos de produção de corpos dóceis e de desumanização promovido numa 

sociedade que adota técnicas biopolíticas, ele cria a possiblidade de discussão 

dessas questões e, a partir da trajetória narrativa escolhida, a viabilidade da 

superação desses problemas através da construção de relações que suplantam 

o propósito dos mecanismos do poderes disciplinar e biopolítico. 
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