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DUAS COMUNIDADES, DOIS CORPOS: AGAMBEN LEITOR DE 

SADE E BENTO 
 

Daniel Arruda Nascimento
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Resumo: A proposta do presente artigo é estabelecer uma leitura paralela entre Marquês de 

Sade e Bento de Núrsia, aproximando as interpretações dos autores pela leitura anterior de 

Giorgio Agamben, com o interesse de explorar dois importantes elementos que as atravessam: 

a comunidade e o corpo. A rigor, de Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita a L’uso dei 

corpi, procuramos apresentar os momentos na obra do filósofo italiano nos quais as 

referências aos dois autores ocupam um espaço manifesto e adquirem uma função bem 

determinada no texto. Antes que Michel Foucault descesse ao poder que se exerce sobre o 

corpo investido por relações de poder e dominação, especialmente em Surveiller et punir, os 

textos libertinos sadianos e a tradição monástica cristã criaram grupamentos que podem, com 

folga, ser considerados modelos extemporâneos de estruturas disciplinares. Toda a 

instrumentação multiforme dos corpos humanos que seria exarada pelo filósofo francês 

séculos ou anos depois cabe no conhecimento dos modelos em pauta. Tendo o acervo literário 

europeu sempre desempenhado um papel todo próprio na produção intelectual de Giorgio 

Agamben, Sade e Bento serão aqui os guias para a travessia rumo à paródica sujeição do 

poder político. 
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corpos. 

 

Abstract:The purpose of the present article is to set up a parallel reading between Marquis de 

Sade and Benedict of Nursia, approaching the interpretation of those authors by the previous 

vision brought by Giorgio Agamben, with the interest of exploring two important components 

that get through them: the community and the body. Indeed, from Homo sacer: il potere 

sovrano e la nuda vita to L’uso dei corpi, we aim to identify the moments in the works of the 

Italian philosopher in which the references to those two authors are evident and have a 

decisive function in the argument. Before Michel Foucault could come down towards the 

power that has as main object the bodies invested by relations of power and domination, 

particularly in Surveiller et punir, the libertine texts of Sade and the Christian monastic 

tradition created groups of human beings which can, in fact, be considered extemporaneous 

models of disciplinary structures. All the multiform instrumentation of human bodies that 

occupies the worries of the French philosopher, centuries or years later, fits in the knowledge 

of the two models in discussion. The European literature has always had a properly role in the 

intellectual production of Giorgio Agamben. Marquis de Sade and Benedict of Nursia will be 

here for us the guides leading to the parody of subjection to political power. 
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Tendo a literatura sempre desempenhado um papel todo próprio na produção 

intelectual de Giorgio Agamben, notemos que uma mesma passagem está presente no 

primeiro e no último volume do projeto filosófico mais prestigioso. Com pequenas variações 

na formulação escrita, de fato, a passagem se refere ao theatrum politicum exposto na obra do 

Marquês de Sade justamente nos anos em que o nascimento com vida se torna o portador da 

nova soberania nacional. Ou, mais especificamente, a passagem se refere à formação de uma 

organização normal e coletiva de homens e mulheres, uma comunidade política exemplar, 

baseada exclusivamente na exploração da vida nua e no uso dos corpos humanos como um 

elemento político puro. Será assim que a referência à obra do Marquês de Sade aparecerá no 

Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita, auxiliando a composição do horizonte 

biopolítico em análise (cf. AGAMBEN, 1995, p. 149). Vinte anos depois, em L’uso dei corpi, 

na dinâmica de uma relação com o inapropriável, o uso de si e do próprio corpo constituirá a 

intimidade de cada indivíduo para emergir em todo o seu significado político, novamente em 

uma leitura em que o projeto de Sade representa uma exposição biopolítica fundamental (cf. 

AGAMBEN, 2014, pp. 128-130), na tessitura de uma comunidade propriamente especial (cf. 

AGAMBEN, 2014, p. 296). Em ambos os casos, comunidades e corpos funcionam como os 

gatilhos para a reflexão de Agamben. Nos escritos deixados por Donatien Alphonse François 

de Sade, um escritor e dramaturgo que, tendo vivido já em sua idade madura os anos da 

Revolução Francesa do final do século dezoito e se tornado ao mesmo tempo um promotor e 

uma vítima do seu tempo, encontramos elementos que interessam quase sem mediação à 

produção intelectual do filósofo italiano
2
. 

Para os fins a que se destinam estas páginas, tomemos dois livros de evidente 

relevância para a obra do Marquês de Sade: A filosofia na alcova e 120 dias de Sodoma. 

Embora a intenção de ampliar a revolução, pela revolução dos costumes e pela abolição da 

religião, tenha feito o escritor francês trazer à luz outras obras de igual messe, fiquemos neste 

momento com essas citadas diretamente por Agamben. No livro A filosofia na alcova, 

publicado em 1795, um grupo de três adultos e uma adolescente se reúne em um dormitório 

da casa para promover a educação libertina da moça. A pequena comunidade formada pela 

reunião íntima das quatro personagens principais que compõem a peça não se dá sem o 

                                                             
2 Antes de figurar nas extremidades do projeto filosófico Homo sacer, uma primeira aparição 

importante dos textos do Marquês de Sade na obra de Giorgio Agamben encontra-se em Infanzia e storia: 

distruzione dell’esperienza e origine della storia de 1978, mas ali se tratava de expor a perplexidade do homem 

perverso de Sade que não pode fazer coincidir no mesmo objeto o desejo e a necessidade (cf. AGAMBEN, 2005, 

pp. 36-38). 
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expresso consentimento do pai da adolescente Eugénie e sem o acordo dos três adultos sobre 

os objetivos do encontro e sobre as regras e os métodos que viriam a servir de guias para a 

jornada. A tal ponto se estende a preocupação com constituições que o Cavaleiro de Mirvel 

chega a falar em cláusulas do negócio com a Senhora de Saint-Ange, a anfitriã do evento (cf. 

SADE, 2009, p. 17). Com o concurso da teoria e da prática, dos discursos e arranjos 

corporais, as aulas serão iniciadas. Como mediador do processo educacional, temos o corpo 

humano. Desde o início da aula, as personagens são convidadas a se porem nus e obedecerem 

a uma ordem corporal cuidadosamente determinada para se alcançar os fins a que se 

propunham. Nada de queimar etapas no processo de aprendizagem: o procedimento metódico 

destina-se ao controle da vontade e à maior objetificação dos corpos
3
. Mas nem tudo é relação 

sexual, esperma e sangue nos textos de Sade. Mais adiante, o panfleto com o título Franceses, 

mais um esforço se quereis ser republicanos, inserido no quinto diálogo, é pródigo na defesa 

de novos costumes que satisfaçam aos apelos republicanos de liberdade e igualdade, uma 

revolução do que consideramos ser o bem e o mal, na qual os corpos humanos estejam 

absolutamente disponíveis para a produção de qualquer prazer. Defende o panfleto a completa 

desobstrução das paixões e o seu amparo no uso dos corpos, que mesmo o assassinato deva 

ser interpretado como um conselho da natureza que se realiza na constante destruição. Vemos 

aqui que a educação do livro não se restringe às personagens do quarto interior. A educação 

pretendida pelo Marquês de Sade é pública e o modelo apresentado é um laboratório para a 

sociedade que se transforma. Esta é uma das novidades do livro, segundo o seu tradutor 

brasileiro: “o que antes podia ser visto como lei restrita ao universo sadiano dos romances, 

garantindo a supremacia dos libertinos sobre as suas vítimas, seus „objetos de deboche‟, agora 

se oferece a todos os cidadãos da República” (SADE, 2009, p. 241). O opúsculo biopolítico 

está afinado com o seu tempo. 

Nos 120 dias de Sodoma (ou a escola da libertinagem), escrito alguns anos antes em 

1785, a intenção do autor é ainda mais manifesta, embora neste caso declaradamente restrita a 

um ambiente particular. Quatro senhores ricos e de elevada reputação libertina se reúnem em 

                                                             
3 Saliente-se que, aliás, isto é absolutamente claro no argumento do Marquês de Sade: a indiferença ao 

sentimento do parceiro, do objeto que serve aos prazeres, deve ser um pressuposto para se obter o completo 

sucesso da empreitada. Ao final da peça, a já educada Eugénie, antes do martírio imposto à sua mãe que chega 

de surpresa e sem convite, considera que para além da indiferença é realmente melhor que o corpo objetificado 

que se apresenta aos prazeres do sádico sofra com a ação (cf. SADE, 2009, pp. 175-176). Dolmancé defende 

discursivamente que “não há homem que não queira ser déspota quando sente tesão”. Entretanto, em relação às 

quatro personagens principais, o autor não honra o seu argumento e atribui prazer aos suplícios que atingem os 

partícipes da alcova. No arranjo corporal imediatamente posterior ao discurso, por exemplo, o açoite, as 

mordidas e os beliscões são recebidos com prazer.  



    REVISTA REFLEXÕES, FORTALEZA-CE  - Ano 7, Nº 12  - Janeiro a Junho de 2018  

ISSN 2238-6408              

 

Página | 79  
 

um lugar ermo com quarenta e duas vítimas para uma estadia de quatro meses. Novamente, o 

tema da formação do grupo: se a internação no castelo de Silling é precedida por uma aliança 

entre os quatro senhores celerados, um pacto de fundação de sociedade, como resta claro no 

texto de Sade (cf. SADE, 2013, pp. 15-17 e 36-37), há uma tensão na relação de poder que os 

mantém ligados aos demais destinatários desta sociedade, os quarenta e dois participantes da 

temporada no castelo, as quatro esposas, as quatro narradoras, as oito meninas, os oito 

meninos, os oito homens fodedores, as quatro criadas, as seis cozinheiras. Não há dúvidas de 

que a hospedagem no castelo suíço do personagem Durcet fora forçada: as pontes foram 

derrubadas, as portas de acesso foram muradas para prevenir fugas, as crianças e os 

adolescentes choram com o definitivo anúncio do cárcere pelo discurso do Duque de Blangis. 

Também não há dúvidas de que todos os seus habitantes, inclusive os senhores, devem se 

submeter obedientemente ao regulamento estabelecido, minucioso no controle dos horários, 

das divisões dos espaços e de sua adequação a cada atividade, dos gestos, da divisão de 

tarefas e trabalhos, da qualidade da alimentação, da higiene pessoal, do número de 

participantes em cada orgia, dos tempos oportunos para cada prazer ou crime, dos calendários 

das festas, das proibições e das obrigações. Assim, todos devem se levantar às dez da manhã e 

obedecer ao regime diário que intercala os momentos de devassidão, de refeições, de serviço e 

de repouso, com as regras próprias destinadas a cada momento específico, até a reunião do 

gabinete principal às dezoito horas, na qual se iniciarão as narrativas que duram até o jantar, 

servido às vinte e duas horas. Após a janta, todos passam para o salão da grande assembleia 

para vivenciar o ápice do dia, a celebração das orgias propriamente ditas, que devem 

corresponder às narrativas anteriores e à escala das vítimas e estar finalizadas pontualmente às 

duas da madrugada, quando todos podem se recolher. Mas não apenas nas orgias os gestos e 

as condutas serão circunscritos em detalhes. Toda a vida do castelo será regulada. As 

meninas, as esposas e as mulheres mais velhas terão que se ajoelharem todas as vezes que 

avistarem ou cruzarem com um dos senhores e deverão permanecer ajoelhadas até que lhes 

seja ordenado levantar. São estabelecidas vigilâncias e inspeções, como as que ocorrem todas 

as manhãs após o desjejum. Trata-se de uma sociedade esponsal, patrimonial, espiritual e 

disciplinar, na qual não há corpo que não se submeta à soberania dos sócios monsenhores e 

não seja modulado produtivamente para a consecução dos objetivos propostos: a majoração 

da volúpia dos celerados
4
. Durante os quatro meses de internação (prolongados ao final da 

                                                             
4 De acordo com a professora Eliane Robert Moraes, que prefacia a tradução brasileira do livro, a 

obcessão do Marquês de Sade pelos números na obra alude a uma inequívoca fonte de prazer no mundo dos 
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obra após a frustração de um motim), o cuidado dos corpos se realiza na dinâmica de uma 

engrenagem de números e atos, na meticulosa manipulação da vida que se conserva no 

interesse societário. Engrenagem temporal de números e atos, fato que não passa 

despercebido do filósofo italiano. A ambiguidade de uma “orgia sem limite e perfeita e 

obsessivamente regulada” é o mote de outra passagem na qual Giorgio Agamben se refere de 

maneira muito direta ao livro 120 dias de Sodoma, agora em outro volume do seu projeto, 

aquele escrito sob o título Altissima povertà: regole monastiche e forma di vita. No interior do 

castelo de Silling, “o tempo é fragmentado segundo uma meticulosa ritualidade que recorda a 

indefectível ordem do ofício monástico” (AGAMBEN, 2011, p. 18). O recurso ao rito, que 

tem a função de estancar o fluxo do tempo fluido, transformar eventos em estruturas, 

diacronia em sincronia (cf. AGAMBEN, 2005, pp. 89-90), adquire aqui não somente a função 

de demarcar e controlar a gestão dos corpos, mas faz memória de uma tradição monacal bem 

conhecida pela elite europeia. 

Giorgio Agamben é também leitor de Bento de Núrsia. Na sua busca por um terceiro 

que pudesse problematizar e iluminar a dupla implicação entre vida e regra, o filósofo 

deparou-se com textos canônicos que se destinam a definir um modo de vida e, ao mesmo 

tempo, não são necessariamente jurídicos (cf. AGAMBEN, 2011, p. 14). Preparando o terreno 

para a apresentação da noção de forma-de-vida, a vida inseparável de sua forma que viria a 

adquirir grande relevância na última etapa do seu projeto filosófico, assinala-se que as regras 

monásticas que determinam a vida e o pertencimento a uma comunidade religiosa 

testemunham “uma transformação que afeta o modo de compreender a relação entre a norma 

e a vida” (AGAMBEN, 2011, p. 73), elas inauguram uma “indeterminação entre regra e 

vida”, na medida em que a regra “não se aplica na vida do monge, mas a constitui e define 

como tal” (AGAMBEN, 2015, p. 307). Em Altissima povertà, as comunidades e os corpos 

dos monges medievais serão o veículo para toda a construção teórica das duas primeiras 

partes do livro e várias regras tradicionais de comunidades monásticas são aí citadas direta e 

indiretamente para iluminar os argumentos. Escrevemos acima que Agamben é um leitor de 

Bento. Cabe aqui uma ressalva: para os fins propostos nestas linhas, e em virtude de sua 

notória influência histórica, optamos por colocar em relevo a regra beneditina, embora, 

devamos reconhecer, não tenha o filósofo italiano uma predileção por esta regra. Antes que a 

regra franciscana roube a cena na última parte do livro, é possível mesmo identificar que 

                                                                                                                                                                                              
deboches. Ademais, o abuso dos números, a precisão numerária e a contabilidade universal são também formas 

de contravenção para o literato libertino revolucionário (cf. SADE, 2013, p. 10). 
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Agamben prefere se referir com maior frequência à assim conhecida Regra do mestre (Regula 

Magistri ou Regula Sanctorum Patrum), de autoria incerta e relevância redimensionada a 

partir dos recentes estudos do teólogo francês Adalbert de Vogüé durante a segunda metade 

do século vinte, uma regra irmã da Regra dos mosteiros (Regula Monasteriorum ou Regula 

Monachorum) escrita por Bento de Núrsia, também escrita por volta do ano de 534. Bento de 

Núrsia, para redigir a sua regra no século sexto, realizou uma revisão de tudo o que nesse 

sentido havia antes dele e definiu um padrão para todas as regras posteriores, inclusive as 

escritas no nosso século. 

Remontando a uma tradição já em uso pelas primeiras comunidades cristãs dos Atos 

dos apóstolos, mas agora com novo vigor depois da liberação das perseguições pelo 

imperador romano Constantino no quarto século, várias comunidades monásticas surgiram 

para organizar o modo de vida religioso (cf. NASCIMENTO, 2014, p. 49). Cenóbios e ordens 

ganharam espaço nas ocupações e nas hierarquias da Igreja Romana. Ordenando o modo de 

vida religioso, era preciso também organizar a vida comum entre homens que não estavam 

acostumados às exigências da vida comunitária. Com vistas à habitação comum e ao 

estabelecimento de comunidades de mútuo apoio espiritual, este movimento não se consolida 

sem a regulação da vida em seus detalhes, com a determinação do lugar de viver, dos 

horários, das condutas, dos costumes e das vestimentas. Com efeito, em sua leitura dos fatos 

históricos, Agamben está prontamente atento para a evidência de uma vida submetida a 

controles (cf. AGAMBEN, 2011, pp. 24-38). Antes que Michel Foucault pudesse expor a 

emergência dos dispositivos disciplinares do século dezessete, a invadir as mais diversas 

instituições escolares, militares e penitenciárias, e nós pudéssemos no século vinte associar o 

escalonamento do tempo humano e a divisão do trabalho nas fábricas à revolução industrial, 

os monges já haviam sido submetidos a uma ordenação intransigente da vida e haviam 

recebido a reputação de horologium vitae (cf. AGAMBEN, 2011, pp. 30-31). Um monge que 

entrasse no mosteiro sem um relógio à vista estaria inteiramente perdido. 

A regra de Bento é povoada do início ao fim por regras que disciplinam a comunidade 

e os corpos, especialmente a partir do capítulo oito, que em um pequeno parágrafo, de um só 

fôlego, fixa o regime de orações durante a noite, as horas de se levantar e deitar e a 

delimitação das atividades no eventual tempo livre e para as necessidades naturais. Assim, 

depois de vários capítulos a respeito das palavras e dos gestos nas orações individuais e 

comuns, o capítulo trinta e cinco se refere ao trabalho na cozinha do mosteiro, distribuindo os 

serviços da mesa e da limpeza pelo dia e pela semana. Os capítulos trinta e nove, quarenta e 
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quarenta e um regulam a dieta de comida e bebida dos monges, com a consideração do que 

deve ser a justa medida para o sustento produtivo dos corpos. Determinados os momentos de 

fala e silêncio, o longo capítulo quarenta e oito cria o ritmo dos trabalhos manuais cotidianos 

e das leituras edificantes, evitando-se a ociosidade e a acedia
5
. Da celebração da Páscoa até o 

dia quatorze de setembro, os monges devem se levantar às seis horas da manhã, trabalhar até 

às nove horas, se entregar à leitura até o meio-dia, repousar depois do almoço, voltar a 

trabalhar à tarde, respeitando-se os momentos de oração conjunta. De quatorze de setembro à 

Quaresma, os horários de leitura podem ser estendidos. Em tudo, ao lado da intenção de se 

criar uma comunidade de mútuo apoio espiritual, está a intenção de se opor uma comunidade 

bem governada à anomia (cf. AGAMBEN, 2011, p. 23). As regras estabelecerão o que é 

conveniente ou não nas relações interpessoais que mediam a comunidade, para que a 

comunidade seja possível, para que ela não pereça pela desordem. A serviço de uma educação 

dos costumes está, sobretudo, em uma pedagogia do corpo, que deve ser conduzido de 

maneira correta. Uma vez ingressado na ordem religiosa, o monge se submete ao regime de 

controle e vigilância dos corpos pelos superiores hierárquicos e por si mesmo, pelos exames 

de consciência. Como é sabido, ainda que não tenha prevalecido qualquer inferioridade do 

corpo em relação à alma humana no Catecismo da Igreja Católica publicado em 1992, na 

medida em que a pessoa humana é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual, dotado de 

alma e corpo em unidade profunda (segundo os parágrafos 362-368), a tradição platônico-

cristã foi contundente ao associar a imagem do corpo à inconstância das paixões sensíveis e 

ao pecado, desmerecendo-o em relação à razão e à alma espiritual. Ainda hoje, a religiosidade 

vulgar costuma identificar o corpo com o que há de mais baixo no homem, quando muito, 

como um mero suporte para o que se encontra em um nível mais elevado. 

Sade e Bento: estamos diante de dois tipos de comunidades? Poderíamos denominar 

indistintamente a esses grupamentos de homens e mulheres que povoam as suas obras de 

comunidades? Algumas notas do sociólogo alemão Ferdinand Tönnies sobre a determinação 

geral de uma comunidade, em sua diferença fundamental com a sociedade, procuram 

demonstrar que uma comunidade é uma associação de vida real e orgânica, estabelecida com 

base na confiança e na mútua dependência, que cria familiaridade (cf. TÖNNIES, 1973, pp. 

96-98). Aplicando-se este conceito, apenas o segundo tipo de agrupamento de homens poderia 

ser ainda considerado comunidade. Os cenóbios monásticos criavam de fato uma irmandade 

                                                             
5
 A Regra do mestre, três vezes mais extensa que a regra beneditina, contém maior número de 

preceitos cotidianos, encontrados a partir do capítulo dezoito.  



    REVISTA REFLEXÕES, FORTALEZA-CE  - Ano 7, Nº 12  - Janeiro a Junho de 2018  

ISSN 2238-6408              

 

Página | 83  
 

que substituía os laços de parentescos que antecediam ao ingresso do monge e à recepção do 

hábito comum. Quanto aos libertinos da casa da Senhora de Saint-Ange e aos encarcerados do 

castelo de Durcet, embaraçoso seria tratar os grupos que aí se formaram por comunitários, por 

diversas razões, seja pela sua artificialidade provisória, seja pela ligação por atos de violência, 

seja pela impossibilidade da relação de confiança e irmandade, mesmo entre os patrocinadores 

dos encontros. A involuntariedade das vítimas em especial é uma marca registrada dos textos 

do Marquês de Sade. 

Com relação aos corpos humanos, quanto investimento não recai sobre eles? A 

economia e a arquitetura dos corpos, de seus mínimos movimentos, estão extraordinariamente 

demarcadas tanto entre os libertinos e celerados quanto entre os monges em suas 

comunidades de vida. Os exemplos que trouxemos à tona nos parágrafos acima já são 

suficientes para demonstrá-lo, ainda que muitos outros poderiam aqui se desdobrar. Quase 

não há gesto que não tenha sido programado, que não esteja sob vigilância e controle, que não 

seja passível de eventual punição. Antes que Michel Foucault descesse ao poder que se exerce 

sobre o corpo em Surveiller et punir de 1975, sobre o corpo que é investido por relações de 

poder e dominação, sobre o poder que trata exclusivamente “do corpo e de sua forças, da 

utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e de sua submissão” (FOUCAULT, 2010, p. 

28), Sade e Bento criaram grupamentos que podem com folga ser considerados modelos 

extemporâneos de estruturas disciplinares. Toda a instrumentação multiforme que seria 

exarada pelo filósofo francês séculos ou anos depois cabe no conhecimento dos modelos em 

pauta. 

Michel Foucault denomina de microfísica do poder certos ajustes históricos que 

trazem uma nova maneira de se lidar com o poder, considerando-o sempre em uma rede de 

relações, não mais tomado como uma propriedade ou qualidade como antes, mas dependente 

de estratégias, tensões, posições, transferências, pontos de apoio, que se exerça ao nível dos 

indivíduos, dos corpos e dos comportamentos (cf. FOUCAULT, 2010, pp. 29-31). O poder 

não será portanto mais observado como uma realidade estática que pertence a uma certa 

unidade e que se exerce sobre outros não empoderados. O poder dependerá de um fluxo que 

circula por sistemas e procedimentos que se alternam e que produzem subjetividades. A partir 

de um determinado momento histórico, vemos a consolidação de práticas que têm como 

destino a docilidade dos corpos e a possibilidade de tê-los como matéria-prima para a 

produção de subjetividades para o exercício de funções valiosas na sociedade. “Houve, 

durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo do poder. 
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Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada ao corpo – ao corpo que se 

manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se 

multiplicam” (FOUCAULT, 2010, p. 132). A partir do século dezessete, uma nova investida 

sobre o corpo surge de modo inconteste e imperioso. Entra na ordem do dia a disciplina, agora 

disseminada em instituições que sitiam todo o espaço móvel. Peço licença para uma citação 

longa, aqui incontornável: 

 

[...] muitas coisas entretanto são novas nessas técnicas. A escala, em 

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

grosso modo, como se fosse uma unidade indissociável, mas de trabalhá-lo 
detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao 

nível mesmo da mecânica – movimentos, gestos, atitude, rapidez: poder 

infinitesimal sobre o corpo ativo. O objeto, em seguida, do controle: não, ou 
não mais, os elementos significativos do comportamento ou a linguagem do 

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

a coação se faz mais sobre as forças que sobre os sinais; a única cerimônia 

que realmente importa é a do exercício. A modalidade, enfim: implica numa 
coerção ininterrupta, constante, que vela sobre os processos da atividade 

mais que sobre seu resultado e se exerce de acordo com uma codificação que 

esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos. Esses métodos 
que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a 

sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-

utilidade, são o que podemos chamar as “disciplinas”. Muitos processos 

disciplinares existiam há muito tempo: nos conventos, nos exércitos, nas 
oficinas também. Mas as disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos 

XVII e XVIII fórmulas gerais de dominação (FOUCAULT, 2010, pp. 132-

133). 

 

 Com o controle das atividades na distribuição do tempo, das ocupações e nos 

ciclos de repetição, as disciplinas instituíram a vida metódica útil, útil sempre à obtenção de 

um almejado fim. Vemos assim uma codificação instrumental do corpo humano, que não se 

exaure apenas no controle detalhado da conduta, mas visa ao seu aperfeiçoamento, direciona-

se com o objetivo de instalar padrões produtivos e exemplares de máximo rendimento como 

modelos a serem seguidos. Assegura-se o resultado com a instituição do sistema de comando 

e obediência, com o aparelhamento da vigilância hierárquica, a introdução de sanções 

normalizadoras e a objetificação pelo exame periódico. Pela multiplicação dos dispositivos de 

disciplina por todo o corpo social, temos a formação do que poderia se chamar de sociedade 

disciplinar (cf. FOUCAULT, 2010, p. 198). Pela sua tendência ulterior a se 

desinstitucionalizar, perdendo a necessária vinculação a instituições cerradas, os dispositivos 

disciplinares, agora escolados, podem circular em estado livre, difuso, modulável (cf. 

FOUCAULT, 2010, p. 199). Isto significa que não será mais tão fácil isolar as instituições nas 
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quais a sociedade disciplinar está manifesta. Os dispositivos disciplinares libertam-se das 

instituições para apresentarem-se onde menos se espera.  

O que dizer dos dois modelos que nutrem estas linhas? A esta altura, já deve ter ficado 

bastante evidente que têm um funcionamento muito próximo das instituições analisadas pelo 

filósofo francês em Surveiller et punir. Como já dito, são modelos extemporâneos de 

estruturas disciplinares, centrados no disciplinamento dos corpos humanos
6
. E é exatamente 

isto que interessa a Giorgio Agamben nas referências que inclui nos seus textos. O prefácio de 

Altissima povertà justifica a investida sobre o terreno dos cenóbios pela necessidade de se 

encontrar um modelo de vida regular (cf. AGAMBEN, 2011, p. 07), traduzida nesse contexto 

como vida disciplinar. O filósofo italiano reserva um grande número de páginas no seu livro 

para nos inserir no mundo monacal do controle da vida, dos gestos e das horas justamente 

para se colocar em questão a relação entre vida e regra, com o objetivo de mais adiante 

intercorrer em uma vida inseparável de sua forma e definir a tentativa de “realizar uma vida e 

uma praxe humana absolutamente fora das determinações do direito” (AGAMBEN, 2011, p. 

137). Aferrando-se à vida disciplinar como um campo maduro de investigações, o filósofo 

italiano espera oferecer elementos para neutralizar os dispositivos disciplinares. Compreender 

como se constitui uma vida absolutamente regrada nos auxiliará a conceber uma vida tão 

ligada à sua forma rudimentar que escapará à heteronomia e à determinação das regras, que 

tornará a regra inoperosa em relação a si. Em outro lugar, procurei demonstrar como se realiza 

essa transposição (cf. NASCIMENTO, 2014, pp. 47-62). Cuida-se de um interesse por demais 

particular? Nem tanto, se levarmos em conta que o objetivo do livro é pautar, ainda que 

timidamente, e com a modéstia de uma aproximação teórica preliminar, o confronto com o 

paradigma ontológico operativo da ética e da política do Ocidente, como deixa claro a sua 

última página. 

Contudo, tem maior permanência as imagens de Sade no conjunto filosófico de 

Agamben. Não apenas porque as obras do escritor francês sejam citadas em diversos períodos 

do seu percurso, como já explicitado. Auxiliando na composição do horizonte biopolítico, a 

                                                             
6 Uma nota incluída por Michel Foucault no capítulo sobre os corpos dóceis ressalta que os exemplos 

escolhidos por ele, as instituições militares, médicas, escolares e industriais, não excluem outros exemplos que 

poderiam com sucesso serem avocados nessa órbita, tomados da colonização, da escravidão, dos cuidados da 

primeira infância (cf. FOUCAULT, 2010, p. 136), embora em outro trecho o filósofo faça questão de diferenciar 

as disciplinas que, nos séculos dezessete e dezoito, se tornaram fórmulas gerais de dominação de outras 

históricas. Assim, seriam elas diferentes da escravidão porque deixam livres os corpos e diferentes do ascetismo 

monástico porque nos corpos dos monges as disciplinas teriam mais a função de renúncia do que de utilidade (cf. 

FOUCAULT, 2010, p. 133). Contrariamente, poderíamos ponderar que a liberdade moderna quase sempre é uma 

quimera e há uma evidente utilidade religiosa que recai sobre os corpos dos monges medievais, se não industrial, 

ainda assim utilidade para os fins pretendidos. 
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vítima sadiana é assaz semelhante às breves biografias de Homo sacer: il potere sovrano e la 

nuda vita (cf. AGAMBEN, 2016, p. 135), na sua nudez corporal e jurídica, na exposição à 

violência e à morte, na estupefação diante de um poder soberano que age por necessidade, por 

obediência à natureza libertina, legitimado pela natureza que é a fonte dos desejos, como 

tantas vezes aduz o Marquês. A vida nua na alcova e no castelo exprime a sujeição ao poder 

político, agora biopolítico, enquanto cifra do destino histórico-político do Ocidente (cf. 

AGAMBEN, 1995, p. 203). Na medida em que uma vida entra na esfera das considerações do 

poder soberano, ela passa a ser política e assim subordinada a uma decisão política sobre o 

valor de sua vida ou morte. Política tornada biopolítica, onde vida e morte não são mais 

conceitos científicos, mas são conceitos políticos que adquirem significado através de uma 

decisão (cf. AGAMBEN, 1995, p. 183). No vigésimo sexto dos 120 dias de Sodoma já estava 

claro para todos que não havia nada mais prazeroso que as punições corporais, se bem que as 

punições funcionassem aí como uma simplória escusa para se extravasar o poder violento. 

Igualmente, já era consenso entre os senhores libertinos que, quando as regras impostas não 

fossem suficientes para ancorar as punições desejadas, novas regras deviam ser criadas, na 

exata proporção de sua indeterminação, tanto quanto ao conteúdo, quanto à grandeza da pena. 

A estalagem do castelo é uma zona de indistinção por muitos motivos. Aline é somente uma 

primeira vítima fatal aleatória, entre as outras que viriam depois, entre quaisquer outras que 

poderiam com as mesmas vantagens ser escolhidas, assim como no terreno biopolítico não há 

mais uma figura preconcebida de vida nua, todos podem ser virtualmente homines sacri (cf. 

AGAMBEN, 1995, p. 127). Assim como no universo biopolítico moderno não há mais espaço 

para poderes soberanos estáticos, uma vez que o que assinala a soberania é uma linha em 

movimento, cada vez mais alargada na vida social, uma vez que as margens de soberania são 

transmitidas às autoridades do caso concreto, tais como aos policiais, aos juristas, aos 

médicos, aos cientistas e aos líderes religiosos (cf. AGAMBEN, 1995, p. 135), os senhores 

libertinos podem revezar suas posições, variar as influências que recebem das vítimas. 

Em um antigo ensaio de 1970, com o título Sui limiti della violenza, escrito em um 

momento em que a discussão sobre a legitimidade da violência era extremamente atual no 

continente europeu e publicado na revista Nuovi Argomenti, Giorgio Agamben sublinha que o 

projeto de Sade de encontrar uma fórmula de violência e prolongada desordem “constitui a 

exata contrapartida do projeto kantiano de uma máxima de ação que pudesse elevar-se 
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enquanto lei universal” (AGAMBEN, 2012)
7
. Se na seara moral o imperativo categórico de 

Immanuel Kant conta com a capacidade humana de isolar o pensamento e decidir 

racionalmente em cada caso específico que no cotidiano do agente se apresentar, mas sempre 

confiando na possibilidade de que todos possam agir da mesma maneira, as máximas do 

Marquês de Sade se fiam a uma espécie de ação humana que não pode se repetir 

indefinidamente. O escritor francês anela por novos costumes e neste rastro produz através de 

seus libertinos modelos de cidadania para os novos tempos republicanos, como afirma o 

tradutor brasileiro Contador Borges (cf. SADE, 2009, p. 221), mas sabe que o seu projeto é 

impraticável, não pode se realizar. “A libertinagem só liberta e torna os indivíduos felizes 

numa relação que os torna ao mesmo tempo dominantes e dominados. O ideal burguês 

revolucionário da igualdade sofre outro golpe da política do corpo sadiana” (SADE, 2009, p. 

243). Paradoxalmente, a libertação do corpo é conduzida pelo subjugo do corpo da vítima. 

Liberdade e igualdade não têm como se realizar em uma sociedade fundada sobre a 

multiplicação da violência e do crime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Em Opus Dei: archeologia dell’ufficio, o paralelo entre os textos de Sade e a filosofia de Immanuel 

Kant volta a ser aludido, mas aí se trata de contrapor as interpretações de Jacques Lacan e Gilles Deleuze, para 

defender que a ética kantiana seja essencialmente masoquista, uma vez que baseada no dever e na humilhação 

(cf. AGAMBEN, 2012, p. 135). Todavia, para impor a diferença entre o sadismo e o masoquismo, Agamben 

precisa afirmar que o homem de Sade se volta contra a lei, o que nem sempre é verdade, como vimos. A 

obcessão pela fixação de pactos e regras entre os devassos é um elemento importante nas obras do Marquês de 

Sade. 



    REVISTA REFLEXÕES, FORTALEZA-CE  - Ano 7, Nº 12  - Janeiro a Junho de 2018  

ISSN 2238-6408              

 

Página | 88  
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGAMBEN, G. Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita, Torino: Piccola Biblioteca 

Einaudi, 1995. 

 

_____________. Opus Dei: archeologia dell’ufficio, Torino: Bollati Boringhieri, 2012.  

 

_____________. Altissima povertà: regole monastiche e forma di vita, Vicenza: Neri Pozza, 

2011. 

 

_____________. L’uso dei corpi, Vicenza: Neri Pozza, 2015. 

 

_____________. Infância e história: destruição da experiência e origem da história, tradução 

de Henrique Burigo, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

 

_____________. Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi in quattro scene, Roma: 

Nottetempo, 2016.  

 

_____________. Sobre os limites da violência, Sopro 79: panfleto político-cultural, tradução 

de Diego Cervelin, outubro de 2012. Disponível em <http://www.culturaebarbarie.org/sopro/ 

outros/violencia.html>. Acesso em 29/01/2017. 

 

AUTOR DESCONHECIDO. Regula Magistri (testo latino estratto da Patrologia Latina 

Database). Disponível em <http://ora-et-labora.net/regulamagistri.html>. Acesso em 

17/09/2017. 

 

BENTO DE NÚRSIA. Regra do glorioso patriarca São Bento, tradução de João Evangelista 

Enout. Disponível em <http://www.osb.org.br/regra.html>. Acesso em 17/09/2017. 

 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão, tradução de Raquel Ramalhete, 

Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

JOÃO PAULO II. Catecismo da Igreja Católica, Petrópolis: Vozes, São Paulo: Loyola, 1993. 

 

MARQUÊS DE SADE. A filosofia na alcova: ou os preceptores imorais, tradução de 

Contador Borges, São Paulo: Iluminuras, 2009. 

 

MARQUÊS DE SADE. Os 120 dias de Sodoma: ou a escola de libertinagem, tradução de 

Alain François, São Paulo: Iluminuras, 2013. 

 



    REVISTA REFLEXÕES, FORTALEZA-CE  - Ano 7, Nº 12  - Janeiro a Junho de 2018  

ISSN 2238-6408              

 

Página | 89  
 

NASCIMENTO, D. A. Umbrais de Giorgio Agamben: para onde nos conduz o homo sacer?, 

São Paulo: LiberArs, 2014. 

 

TÖNNIES, F. Comunidade e sociedade como entidades típico-ideais, in FERNANDES, F. 

(Org.) Comunidade e sociedade: leituras sobre problemas conceituais, metodológicos e de 

aplicação, tradução do capítulo por Carlos Rizzi, São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 1973. 
 


