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Resumo 

Esta pesquisa, situada no campo das relações internacionais, aborda a 

emergência do terrorismo transterritorial contemporâneo e da chamada Guerra ao 

Terror, como um engajamento político internacional de Estados que busca conter os 

atuais terrorismos e promover a segurança em nível planetário. Por meio de 

investigação que resgata procedências e emergências das políticas que buscam regular, 

regulamentar e circunscrever a guerra e estabelecer um domínio da segurança 

internacional, observa-se a atual Guerra ao Terror inserida em uma lógica de controle 

social que articula ações combinadas entre conflitos armados, flagrantes estados de 

exceção e a formalização de novos direitos. Com tal problematização, observa-se o 

investimento no combate ao terrorismo através de dispositivos disciplinares e de 

controle internacionalizados, estabelecendo uma governamentalidade baseada no 

redimensionamento da biopolítica que se materializa através da execução de guerras 

preventivas, do uso da prisão de Guantánamo, da operacionalização de intervenções 

militares, da efetivação de inúmeras políticas de contenção migratória, de policiamento 

e monitoramento de “zonas perigosas”, da eleição permanente de novos inimigos da 

sociedade. Ao mesmo tempo, o terrorismo é apontado como um ato político inserido 

dentro de certa correlação de forças, mas que em seu atual redimensionamento articula 

outro poder autoritário que seleciona e mata. Terrorismos e contraterrorismos são 

analisados, portanto, a partir da concepção de política como guerra, configurando o 

atual ambiente internacional. 

 

 

Palavras-chave: Terrorismo; Guerra ao Terror; Segurança internacional; Sociedade 

de controle. 



Abstract 

This research, located in the field of international relations, discusses the 

forthcoming of contemporary trans-territorial terrorism and the so-called War on Terror, 

as an international political commitment of States seeking to contain the current 

terrorism and promote safety on a planetarium level. Through inquiry methods that tend 

to rescue origins and development of policies seeking to regulate and circumscribe war, 

establishing an international security, there is the current War on Terror inserted into a 

logic of social control that articulates combined actions of armed conflict, gross states 

of exception and the formalization of new rights. In this questioning, is observed the 

investment in the fight against terrorism through control and disciplinary mechanisms, 

internationalized, establishing a governmentality based on the resizing of biopolitics 

wich materializes it self through the implementation of preventive wars, by the use of 

Guantanamo Bay prison, through operationalized military interventions, by the 

effectiveness of many migration containment policies, by policing and monitoring of 

"danger zones", through the election of new permanent enemies of society. At the same 

time, terrorism is appointed as a political act embedded within a certain correlation of 

forces, which in its current resizing, articulates another authoritarian power which 

selects and kills. Terrorism and counter-terrorism are analyzed, therefore, from the 

conception of politics as war, setting the current international environment. 
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Apresentação 

Desde o início do século XXI, a temática do terrorismo ganhou um amplo 

espaço nas discussões acadêmicas voltadas ao estudo das relações internacionais e nos 

gabinetes ministeriais de diplomacia e segurança dos governos de Estados. Isso se deve 

ao fato do terrorismo, na contemporaneidade, apresentar-se como uma ameaça 

desterritorializada, que não provém de um poder organizado na forma Estado, seja de 

conservação ou de mudança. Não é raro se deparar com uma vasta produção sobre o 

assunto, dizendo que a lei internacional clássica se tornou obsoleta diante das novas 

ameaças subnacionais ou que ultrapassam o território nacional, em atuações 

transterritoriais
1
, ou que é preciso uma reação planetária de ordem cosmopolita, 

envolvendo diversos atores multilaterais, reforçando a mudança da legislação global, 

com base em ideais igualitários. 

O redimensionamento do terrorismo contemporâneo tornou-se emblemático a 

partir do ataque às torres do World Trade Center em Nova Iorque e ao prédio do 

Pentágono em Washington, no evento que ficou conhecido como 11 de setembro – 

ocorrido neste dia e neste mês no ano de 2001.  O surgimento desta nova potencialidade 

capaz de guerrear criou uma grande sensação de incômodo proporcionada pela 

invisibilidade de um poder violento que atingiu a razão de Estado (a manutenção da 

segurança) da maior potência econômica e militar do planeta. Assim, o tema e a 

                                                           
1
 A denominação dos atos terroristas como ações transterritoriais, indica que são enfrentamentos que 

ultrapassam o espaço político da nação, ou o espaço demarcado como nacional em referência aos limites 

estipulados política e juridicamente pelos Estados. São ações que transbordam, transferem, transcendem 

estes espaços estriados – ou seja, os espaços definidos, identificados, instituídos, limitados, 

sedentarizados, como apontado por Deleuze e Guattari (2007) –, mesmo atuando “dentro” deles. São 

ações desterritorializadas, atuantes nos espaços lisos, atravessando os territórios e se espalhando por eles. 

Não são atos, portanto, transnacionais, que atravessam nações, nem tampouco, internacionais, entre 

nações. 
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dimensão assumidos pelo fato tornaram-se preocupação coletiva, motivados pelo debate 

que incluiu as posições políticas mais antagônicas. Entretanto, notável e inquestionável 

a qualquer posicionamento circunscrito à soberania, é que a emergência deste novo 

inimigo – desta nova ameaça marcada pela presença de grupos privados de atuação 

transterritorial, com uma fluidez internacional –, possibilita o imediato combate agudo e 

incessante, visando o restabelecimento e a restauração da ordem global. 

É neste contexto que se articula a chamada Guerra ao Terror e o novo paradigma 

de segurança internacional. O caráter original desta situação reside no fato de um poder 

soberano, no caso os EUA, engajar-se em operações formais contra uma organização ou 

uma rede transterritorial não-governamental, sem território próprio e sem exército 

reconhecível. Para tal, acionou-se um emaranhado de ações que combina desde o velho 

princípio da soberania, passando pelas práticas disciplinares, e inauguram-se, agora, 

ações sofisticadas de controle. 

Hardt e Negri (2005) apontam que a condução da Guerra ao Terror foi anunciada 

como um conflito que deveria se estender por todo o mundo e por tempo indeterminado. 

Se o inimigo é flexível e não ocupa uma posição sedentária, o seu combate exige 

também que seja inédito, ocorrendo por meio de lutas, simultaneamente locais e 

planetárias, organizadas em ações territoriais localizadas, como as operações militares 

no Afeganistão e Iraque, a utilização da prisão na Base de Guantánamo, e o 

policiamento e monitoramento das grandes metrópoles mundiais, além de ações 

extraterritoriais, dirigidas à interceptação de fluxos de informação, mapeamento 

transfronteiriço do planeta e à integração de bancos de dados para a avaliação contínua 

do exponencial perigoso das populações. 
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Ao mesmo tempo, a guerra contra o terrorismo instaurou uma “cultura do medo” 

ampliada por meio da comunicação generalizada do alarme, com o intuito claro de 

atingir as subjetividades das pessoas para justificar e legitimar o contraterror perante a 

opinião pública e a comunidade internacional. O estado em que se vive na atual Guerra 

ao Terror é de ameaça terrorista eternamente presente, sendo que uma catástrofe futura é 

considerada potencialmente possível a qualquer instante. É desta maneira que se 

desenvolveu a “Doutrina Bush” (como ficou conhecida a estratégia de segurança 

adotada pelo governo dos EUA logo após o 11 de setembro), que se apóia em uma 

lógica do controle total sobre virtuais ameaças futuras. 

O estado de exceção, portanto, deixou de ser excepcional e se tornou 

permanente, uma vez que a atenção voltada para a promoção da segurança passou a ser 

absoluta. Segundo Agamben (2004; 2007), a política contemporânea, sobretudo no 

combate e controle ao terrorismo, registra o deslocamento de medidas provisórias para 

técnicas efetivas de governo. O que antes eram consideradas ações extraordinárias – de 

emergência ou sítio – passaram a ser constantes; tornaram-se regra. 

Deste modo, o artifício das guerras preventivas
2
 é utilizado – mesmo sem a 

autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) –, mais do que como 

simples mecanismo de autodefesa e de afirmação de poder, mas como a “grande 

salvação” das populações no Afeganistão e Iraque. A cruzada contra o terrorismo 

                                                           
2
 As guerras preventivas foram anunciadas pelo governo estadunidense, no contexto da Guerra ao Terror, 

como medidas ou ações armadas empreendidas com o objetivo de eliminar iminentes ou possíveis ataques 

de agentes classificados como inimigos. Apesar do discurso do governo dos EUA apelar para o 

reconhecimento de tais ações como correspondentes a um ato de autodefesa (neste caso, legal e legítimo), 

a ONU, por meio de seu Conselho de Segurança, não as reconheceu de tal forma, não autorizando, por 

conseguinte, as duas intervenções militares no Afeganistão e no Iraque, iniciadas, à revelia, em novembro 

de 2001, e março de 2003, respectivamente (Crenshaw, 2010). Estas duas guerras preventivas foram 

pronunciadas, portanto, com o objetivo de combater e interceptar uma possível ofensiva terrorista que 

atingisse novamente os Estados Unidos, e redefiniram o que se conhecia como guerra justa (Gros, 2009). 



10 

 

lançada pelos EUA e países aliados justifica suas ações à margem do Direito 

Internacional como boas intenções para levar aos povos e sociedades atrasadas o 

privilégio da vida livre na democracia, apresentadas perante a opinião pública como 

medidas de razões humanitárias. 

Esta grande operação sem precedentes conclamou o combate ao terrorismo 

transterritorial por meio de um engajamento que estimula e convoca à participação 

geral e voluntária para operar uma “grande obra”, coligando Estados, organizações não-

governamentais, empresas, instituições e o próprio indivíduo, em parceria contra o que 

foi denominado como o grande mal da humanidade nos tempos atuais. 

O maniqueísmo que separa o bem do mal, nós dos outros, colocou em evidência 

o corte racista dividindo o mundo civilizado do mundo barbarizado, representado, 

principalmente, pela caricatura do árabe mulçumano, pois a al-Qaeda, grupo 

responsabilizado pelos atentados, provêm de regiões do Oriente Médio, Norte da África 

e Sudoeste da Ásia, com predominância da religião islâmica e da cultura árabe. 

Identificado como provocadores de ruptura nos meios que viabilizam e legitimam o 

modelo liberal-democrático-capitalista, o terrorismo contemporâneo é apresentado 

como “anomalia” nas relações internacionais, o que permite a correlação com o sujeito 

perigoso, constituído na sociedade disciplinar dos séculos XVIII e XIX estudada por 

Michel Foucault (1979; 2005). Neste caso, os mecanismos de defesa presentes na 

Guerra ao Terror, de maneira semelhante, buscam produzir a anulação ou morte dos 

indivíduos tidos como desviantes ou marginais. 
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A nova figura que representa a “anomalia” social é agora o combatente inimigo
3
: 

todo sujeito pertencente a um grupo classificado como terrorista, que tenha participado, 

direta ou indiretamente, dos atentados, ou que, supostamente, seja associado a grupo 

terrorista, dando-lhe algum tipo de suporte, ou ainda, que seja suspeito de engajar em 

novos atos violentos contra os Estados Unidos. Qualquer imagem ou semelhança desta 

nova figura tornou-se alvo de perseguição dos vários instrumentos ativados na Guerra 

ao Terror, que buscam bani-los ou controlá-los em escala globalizada. 

Estando fora das normativas dispostas na Convenção de Genebra sobre 

Prisioneiros de Guerra, os combatentes inimigos colocaram em evidência o caráter 

efêmero, político e seletivo das leis internacionais humanitárias e de guerra. Esta nova 

categoria de prisioneiro aciona, agora, mais um instrumento de captura e governo, e ao 

problematizá-la, identifica-se como as ações diplomático-militares que pautam este 

conflito, modulam o direito internacional com a intenção de possibilitar novas formas 

de justificar a guerra, a prisão e a punição. 

Estas ações presentes na Guerra ao Terror destacam, contemporaneamente, 

como o ambiente internacional têm se tornado, cada vez mais, politizado e acometido 

por um investimento governamental que busca conter as guerras ou quaisquer novos 

atos de violência que representem perigo aos Estados. A busca por segurança nas 

                                                           
3
 A denominação de “combatente inimigo” elaborada pelo governo estadunidense foi veiculada nos 

discursos da Guerra ao Terror, sendo pronunciada de forma oficial no documento do Memorandum for 

the President on the application of the Geneva Convention to al-Qaeda and the Taliban, de 26 de janeiro 

de 2002. A criação deste conceito para denominar os “terroristas” foi uma maneira de reinterpretar e 

burlar o direito internacional e, conseqüentemente, de ativar novos mecanismos de prisão e tortura aos 

terroristas capturados nas ações da Guerra ao Terror. Com o novo conceito, o governo dos EUA buscou 

justificar a negativa às disposições da Convenção de Genebra relativa ao tratamento de prisioneiros de 

guerra, dizendo que os agentes envolvidos nos ataques de setembro de 2001 não se enquadravam nas 

categorias militares, nem mesmo na condição de guerrilheiros. Disponível em <http://www.justice.gov/ 

olc/docs/aclu-ii-012602.pdf>. Acesso em: 13/03/2011. 
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relações internacionais não é um acontecimento novo. Desde o Tratado de Westphalia 

(1648), em que se restabeleceram fronteiras nacionais na Europa e certo equilíbrio de 

poder entre os Estados, até as primeiras consagrações de leis relativas à regulação dos 

conflitos internacionais, a partir da década de 1860 – culminando, posteriormente, na 

instituição das Nações Unidas –, busca-se fundar mecanismos para conter hostilidades 

no campo das relações internacionais. Entretanto, atualmente, o esforço contraterrorista 

tem posto em evidência a formação de um governo articulado por variados dispositivos 

de segurança. 

O terrorismo, como uma potencialidade transterritorial, motivou a combinação 

das intervenções militares de Estados, com a instalação do estado de exceção – ou com 

a constituição de novos direitos –; da atuação de organismos internacionais, como a 

ONU, com organizações não-governamentais; da disposição disseminada de 

instrumentos tecnológicos de segurança, com a utilização de prisões especiais para 

combatentes inimigos. Este concerto e articulação entre vários dispositivos de segurança 

compõem, hoje, um novo engajamento governamental do ambiente internacional, 

interessado não somente em manter um equilíbrio entre os Estados, ou em regular e 

minimizar as possíveis conflitos entre eles, mas em controlar a ascensão de novas 

violências. Esta renovada forma de governar ultrapassa conexões estabelecidas e 

mantidas em relações internacionais, e as reconfiguram e ampliam confirmando o 

ambiente internacional. Constrói-se, gradativamente, uma seguridade focada no 

desenvolvimento de tudo que está nele contido, com atenção às populações e às suas 

condições de vida como forma de estabelecer um domínio sobre as irregularidade ou 

anormalidades sempre despertas na vastidão do planeta. 
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Desta maneira, os efeitos produzidos pelas políticas arregimentadas para o 

combate ao terrorismo – a grande “anomalia” atual projetada globalmente –, são 

compreendidos não só na caçada aos terroristas, nas guerras efetivas que circunscrevem 

territórios supostamente ocupados por estes, mas, também, em processos de contenção 

migratória, em controles populacionais, em bloqueios e embargos econômicos, nos 

monitoramentos e policiamentos ostensivos das grandes cidades, na eleição permanente 

de novos inimigos da sociedade, como o eixo do mal, composto por países hostis aos 

valores ocidentais. 

Como observou Gros (2009), a guerra contra o terrorismo não se dá como os 

clássicos conflitos entre Estados, opondo forças nacionais organizadas em grandes 

exércitos que avançavam pelos territórios, que conquistavam batalhas até a derradeira 

vitória que sobrepunha um poder sobre o outro. Ao contrário, a Guerra ao Terror é um 

empreendimento que “ataca” por diversas frentes, que não tem data pra terminar e que 

se espalha pelo planeta. No combate às novas violências terroristas, os mais ínfimos 

espaços, as mais longínquas regiões e as mais dispersas populações são objetos de 

atenção e contenção. 

Por sua vez, no outro lado do conflito, o terrorismo contemporâneo deve ser 

cuidadosamente e pontualmente indicado também como uma mesma face que procura 

legitimar um universal como preponderante e verdadeiro, na medida em que busca 

afirmar um imperativo religioso: o fundamentalismo
4
 islâmico. Embora ative uma 

oposição à grandiloqüência dos ideais secularizados de vida no ocidente, como uma 

                                                           
4
 Fundamentalismo é um termo muito utilizado e veiculado na correlação que se fez entre os atentados de 

11 de setembro e os ideais ou valores defendidos pela al-Qaeda, grupo responsabilizado pelos ataques, e 

refere-se a uma crença na interpretação literal dos livros sagrados (de qualquer religião), que devem ser 

tidos como mandamentos a serem seguidos por uma interpretação ortodoxa. 
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resistência desterritorializada, possui um intuito claro de reterritorialização em futuras 

instâncias centralizadoras. É explícita e declarada que a intenção da al-Qaeda é criar um 

poder soberano mulçumano fundamentado nos ensinamentos religiosos do Alcorão, que 

negue e combata os males do ocidente. Em vez do imperativo iluminista baseado na 

liberdade e na democrática, afirma-se um imperativo transcendental religioso, operado 

por uma vontade autoritária que aciona outro exercício de poder que também seleciona 

e mata. 

Nesta oposição entre terrorismos e contraterrorismos na contemporaneidade 

redimensiona-se a “guerra justa”. Há um domínio de convicção, por ambas as partes, de 

que a causa que se defende é justa, e a do adversário terrível.  Assim, tanto Estados 

quanto terroristas sentem ter uma justificativa moral verdadeira e universal para a 

violência. Entretanto, a maneira com a qual se opera o conflito é distinguida pela 

“fórmula” weberiana que marca a separação da ética da convicção da ética da 

responsabilidade
5
: o ato terrorista como última finalidade, como ação que coloca em 

plano as crenças, as ideologias, e o contraterror como decisões advindas da razão, como 

lógica responsável. 

                                                           
5
 No ensaio A política como vocação, Weber (2002) distingue duas éticas da ação política: a ética da 

convicção (ou da última finalidade), e a ética da responsabilidade. Esta separação indica que uma ação 

política tomada pela convicção, é um ato orientado pelo comportamento do político com base em suas 

crenças e ideologias que julga irrenunciáveis, colocando, em primazia, seus objetivos finais. Desta forma, 

seria um ato próprio da esfera privada do agente político. De outro lado, uma ação política tomada pela 

responsabilidade, é um ato conseqüente, medido pela razão que indica a maneira correta de agir. Desta 

forma, seria um ato próprio da esfera pública. Assim, o autor sustenta que, quanto maior for o grau de 

inserção na arena política (o Estado), maior deve ser o afastamento do agente político em relação às suas 

convicções e, inversamente, maior deve ser a adoção de um comportamento responsável perante as 

circunstâncias. 
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O terrorismo se torna, então, uma insurgência
6
, ao passo que, pela mirada dos 

terroristas, o ocidente é infiel. A classificação do inimigo se altera conforme a melhor 

maneira de combate e de acordo com a lei que se segue: seja a lei do Estado e o inimigo 

se torna insurgente, terrorista; seja a lei da religião e o inimigo se torna infiel.  

Segundo Degenszajn (2006), isso evidencia que esse embate, supostamente 

antagônico, compõe um duplo, tendo como efeito, um reforço mutuo. Como duas forças 

que se mantêm e se sustentam reciprocamente, vê-se o estabelecimento de uma luta 

infindável entre terroristas que promovem novas violências, e um controle que agencia 

sempre novos mecanismos de segurança, agora redimensionados em um plano global de 

governo do ambiente internacional. Por conseguinte, anuncia-se a perpetualidade do 

conflito entre terror e contraterror, e a impossibilidade de pacificação desta guerra pelo 

Estado. 

* * * 

Michel Foucault (2005), ao identificar uma continuidade da guerra impressa nas 

instituições estatais de controle social, inverte a famosa proposição de Clausewitz 

(1996) – que dissera que a guerra, como instrumento de Estado, é a continuação da 

política por outros meios –, afirmando, por sua vez, que “a política é a guerra 

                                                           
6
 Nos discursos inseridos no contexto da Guerra ao Terror, a palavras “insurgência” e “insurgente” são 

largamente utilizadas para denominar e caracterizar os envolvidos nos atos terroristas. A palavra, que 

designa uma relação de combate, de luta, de rebeldia e liberdade contra autoridades, hierarquias e 

centralismos, tomada por uma “perspectiva anarquista”, vê-se vulgarizada e banalizada quando utilizada 

para uma caracterização de terroristas que não fazem de suas ações atos de resistência ao poder, e sim, 

uma inversão autoritária que opera por outra lógica. Assim, nesta associação da palavra “insurgente” com 

os atos terroristas na contemporaneidade, há um esvaziamento de seu sentido que busca aproximar ou 

igualar as ações da al-Qaeda aos anarquismos, o que justificaria as medidas para o seu combate, 

construídos desde a luta contra o terrorismo anarquista entre o final do século XIX e primeiras décadas do 

século passado. Consultado em Verbetes Nu-sol (Núcleo de Sociabilidade Libertária – Programa de 

Estudos Pós-graduados em Ciências Sociais da PUC-SP). Disponível em: <http://www.nu-

sol.org/verbetes/index. php?id=64>. Acesso em: 16/06/2011. 
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continuada por outros meios” (Idem: 23). A partir desta noção que implica considerar 

que em todo exercício ou ato político, em toda forma de política, seja ela 

institucionalizada ou não, privatizada ou pública, existem relações de guerra, esta 

pesquisa problematiza como, em nível transterritorial, estabelecem-se leis e 

regulamentações sobre a guerra a partir de um discurso humanitário, cujo intuito é o de 

criar um ambiente internacional de ordem para a viabilização de um “progresso” social, 

político e econômico, que reitera o equilíbrio democrático entre os Estados. 

Por meio de análise genealógica
7
 é possível mostrar como as leis internacionais 

não são naturais, nem tampouco são a pacificação das relações entre os atores. O 

surgimento de um novo personagem tido como perigoso, de uma nova situação 

insuportável como é o terrorismo contemporâneo, mostra como o arcabouço jurídico 

internacional se modula – ou se aparta – conforme seu objetivo primordial de fixar um 

controle neste ambiente. Atualmente, no contexto da guerra contra o terrorismo 

transterritorial, a generalização do estado de exceção demonstra este fator 

imprescindível, que faz funcionar excepcionalidades garantidoras da continuidade do 

controle sobre a segurança. 

Um dos exemplos mais evidentes que caracterizam essas adaptações, 

modulações ou mesmo exceções sobre as leis que regulamentam as relações 

                                                           
7
 Foucault desenvolve suas pesquisas a partir de um método genealógico que ele defini como uma análise 

interessada na minúcia do saber, não contida em uma busca pela origem ou fundamento das coisas, mas 

nas descontinuidades da história. É uma pesquisa que atenta aos acontecimentos, às proveniências, 

buscando agitar fatos que permaneciam esquecidos, imóveis ou apagados, saberes que foram sujeitados, 

mas que não pretende, desta forma, desvelar a “verdade” ou a “essência” na história. É um método que 

busca procedências no passado para analisar uma emergência atual desconsiderando as teorias que 

demarcam o saber. Assim, genealogia é “ativação de saberes locais, descontínuos, desqualificados, não 

legitimados, contra a instância teórica unitária que pretenderia depurá-los, hierarquizá-los, ordená-los em 

nome de um conhecimento verdadeiro, em nome dos direitos de uma ciência detida por alguns, (...) em 

nome de efeitos de poder centralizadores que estão ligados à instituição e ao funcionamento de um 

discurso científico organizado no interior de uma sociedade como a nossa” (2008a: 171). 
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internacionais, é a instalação do aparelho prisional de Guantánamo. A prisão destinada 

exclusivamente aos combatentes inimigos capturados nas ações da Guerra ao Terror 

transformou-se em local de banimento do que foi considerado como representação do 

caos no ambiente internacional. A captura sem acusação formal, a detenção sem 

julgamento e a normalização da tortura
8
, explicitam o completo estado de exceção em 

relação às regulamentações sobre prisioneiros de guerra, e a conseqüente instituição de 

um campo de concentração. 

As intervenções militares no Afeganistão e Iraque, da mesma forma, não foram 

autorizadas formalmente no âmbito das Nações Unidas, mas servem de prospecto para 

outras intervenções – autorizadas pela ONU – em regiões consideradas de risco para a 

segurança internacional, como ocorre, desde o início de 2011, na Líbia. As intervenções 

militares para a captura de terroristas imprimem controles cada vez mais rígidos, 

colocando sob suspeita a população destes territórios. O combatente inimigo se torna, 

então, qualquer indivíduo que, de alguma maneira, crie desordem ou conteste o novo 

poder instituído. Assim, torna-se alvo das ações da Guerra ao Terror, sujeito às exceções 

do direito e aos novos dispositivos de controle e segurança que transformam estas 

regiões, conforme aponta Passetti (2003), em grandes prisões a céu aberto. 

O terrorista contemporâneo ou combatente inimigo, embora não seja 

reconhecido pelo Direito Internacional, pois não é um soldado membro das forças 

armadas de um Estado, ou um guerrilheiro de uma milícia organizada e localizável 

                                                           
8
 A penitenciária da base estadunidense de Guantánamo instalou um aparato arquitetônico sistemático 

para a facilitação das investigações na Guerra ao Terror, que inclui celas como gaiolas a céu aberto, 

pavilhões internos com celas de grades de metal e sem paredes, e solitárias sem entrada de luz natural 

para o isolamento total dos presos. Os relatos de ex-prisioneiros confirmaram a prática recorrente de 

métodos de tortura para a extração de informações que ajudassem nas demais ações da Guerra ao Terror, 

conforme mostrou o documentário The Road to Guantanamo (2006), dirigido por Michael Winterbottom 

e Mat Whitecross. 
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geograficamente, é entendido nesta pesquisa como agente político inserido no campo 

das lutas, e não a partir das leis e do discurso da segurança que o identifica como outro 

para definir a melhor maneira de combatê-lo.  

Em geral, o terrorismo é conceituado como “uso ilegítimo da força para alcançar 

objetivos políticos, tendo como alvo pessoas inocentes”; “uso ilegal da violência contra 

pessoas ou contra a propriedade para intimidar ou coagir um governo e a sua população 

civil, para a consecução de objetivos políticos ou sociais”; “violência premeditada com 

motivações políticas empreendida contra alvos não-combatentes por grupos 

subnacionais ou agentes clandestinos, normalmente destinada a influenciar a 

população”; “qualquer ato com a intenção de ferir e matar civis para pressionar 

governos, organizações ou populações”
9
. É relevante destacar que as definições que 

assinalam o terrorismo como uso ilegal e ilegítimo da violência, são procedentes dos 

dispositivos policiais e jurídicos, que afirmam ter o Estado o monopólio da violência 

legal e legítima em oposição à violência criminal ou terrorista, ao passo que as 

definições procedentes de órgãos diplomáticos – como a ONU e o Departamento de 

Estado dos EUA –, não fazem o apelo à ilegalidade ou ilegitimidade, mas destacam o 

ato terrorista apenas como violência por motivações políticas contra civis ou não 

combatentes. Isso indica que as definições sobre terrorismo, como todas as normas ou 

leis, dependem fundamentalmente dos interesses políticos envolvidos. 

Utilizando a problematização de Foucault (2005) sobre a construção do discurso 

jurídico-político que consagrou as teses contratualistas para a ordenação de uma paz 

civil, esta pesquisa aparta-se do Direito, uma vez que, como aponta o autor, as leis são 

                                                           
9
 As definições citadas foram extraídas de Whittaker (2005). Correspondem, respectivamente, ao Código 

Civil Estadunidense, a Polícia Federal Estadunidense (FBI), ao Departamento de Estado dos EUA, e às 

Nações Unidas. 
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provenientes de embates e guerras, e obedecem a correlações de força sempre pontuais e 

nunca perpétuas, sendo, ao mesmo tempo, “moduláveis” e “adaptáveis”, e de caráter 

seletivo, levando a um entendimento de que não há algo que seria uma “essência de 

crime”. Da mesma maneira, pode-se afirmar que não há uma “essência de terrorismo”. 

A esta análise, interessam os pormenores dos processos que envolvem atos de 

terrorismo e contraterrorismo, buscando compreender sua emergência contemporânea 

desprendida das fórmulas de identificação que qualificam o terror simplesmente como 

maneira de estabelecer uma “essência” na qual emana o mal social global da vida na 

contemporaneidade. 

O intuito deste estudo sobre o terrorismo contemporâneo e o agenciamento de 

políticas criadas para o seu combate, busca se desvencilhar das teorias que adotam uma 

perspectiva das Relações Internacionais restrita às relações entre Estados, seja ela pela 

via realista, que concentra o poder na soberania, ou pela via liberal, que admite a 

organização cosmopolita de sistemas de Estados. Considera-se, portanto, uma posição 

interessada nos fluxos de poder e resistências procedentes de todas as esferas das 

relações políticas e sociais no planeta, independentemente das institucionalizações que 

pretendem demarcar o campo da política. 

A concepção de poder acompanha a analítica de Foucault (2007) que não admite 

que o poder seja exclusivamente vinculado à lei ou ao Estado, e necessariamente 

repressivo. Como aponta o autor, é preciso abandonar a noção de que o poder seja 

estritamente um sistema de dominação, exercido somente de forma centralizada e 

institucionalizada. Admite-se que existem correlações de força provenientes a partir da 

soberania, porém, que não são exclusivas, únicas, as mais evidentes ou as 

preponderantes. Deste modo, não se considera o poder como um modo fixo de sujeição, 
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mas sim, e antes, uma multiplicidade de correlações de força imanentes, “um jogo que 

através de lutas e enfrentamentos incessantes, se transforma, se modula, se reforça, se 

inverte” (Idem: 88). É um ponto de vista, portanto, que permite tornar o exercício do 

poder inteligível até em seus efeitos mais periféricos, e por isso, ignora uma “existência 

primeira” ou originária, um único foco de onde partiriam as formas derivadas e 

descendentes do poder. 

Admite-se, destarte, que esses novos enfrentamentos acontecem hoje nos 

espaços mais inusitados, contrariando a percepção de que só há relação de força nas 

“guerras formais” ou em conflitos armados explicitamente declarados, buscando 

evidenciar o incômodo criado pela emergência do terrorismo contemporâneo, ou seja, a 

guerra que se faz e que não mais está circunscrita somente aos Estados. 

* * * 

Esta pesquisa, situada no fluxo das Relações Internacionais, desdobra-se em 

quatro movimentos. 

O primeiro delimita a fonte analítica a partir dos estudos de Michel Foucault, 

que apontam para um projeto que estabelece a guerra como elemento para análise das 

relações de poder. A partir desta problematização, expõe-se a formação de uma nova 

sociabilidade que surge entre os séculos XVIII e XIX para atender as novas demandas 

de um poder de Estado que não mais se concentra na ameaça de morte aos seus súditos, 

mas que, ao contrário, direciona-se a uma qualificação da vida do cidadão, para extrair 

dele uma força de trabalho e uma fraqueza à contestação política. Dentre os dispositivos 

mais fortes identificados por Foucault neste processo de produção da boa sociedade, 

está a prisão moderna, que é analisada como instrumento para a separação dos 
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delinqüentes, sujeitos desqualificados pela instauração de uma governamentalidade que 

opera por uma atenção voltada à população e suas condições de vida. Assim, é exposto 

como se estabelece uma normalização da sociedade baseada nesta lógica de produção de 

sujeitos dóceis e úteis, escamoteada por um discurso de soberania coletiva e popular que 

seria responsável pela criação de um direito igualitário. Em vez disso, vê-se um 

conjunto de leis que humanizam os processos punitivos, mas que situa, ao mesmo 

tempo, os inimigos a serem perseguidos, vigiados e anulados, criando uma guerra 

perpetua entre a boa sociedade e os criminosos. 

O segundo tem por objetivo mostrar como se deu a construção do arcabouço 

jurídico de regulamentação da guerra atrelado a uma corrente liberal e a um movimento 

humanista, buscando desvelar os motivos não pronunciados nesta intenção de regulação 

das relações internacionais. Neste mesmo processo de regulamentação da guerra, nota-

se a instituição, por meio de convenções, das primeiras medidas para a garantia de um 

bom tratamento aos prisioneiros de guerra. Verificando como se deu a transformação no 

modo de se fazer a guerra a partir do advento das revoluções liberais e da constituição 

dos Estados nacionais modernos, na passagem entre os séculos XVIII e XIX, este 

resgate de procedências tem o intuito de mostrar o desenvolvimento de uma 

normalização para a contenção das violências da guerra nas relações internacional, cujo 

intuito é o de promover o equilíbrio e a pacificação. Situa-se, portanto, como o direito 

criado para conter a guerra nas relações internacionais – desde os primeiros tratados, até 

a instituição do sistema de segurança das Nações Unidas –, é um direito fundado na 

guerra, um direito parcial, que tem como função conter as insurgências e violências 

externas, e que não abre mão do artifício da guerra quando há uma necessidade 

premente. 
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O terceiro movimento relata a emergência do terrorismo contemporâneo, uma 

nova forma de guerra, e da conseqüente Guerra ao Terror, que aciona novos 

mecanismos e instrumentos de segurança no esforço de restabelecer o controle e a paz 

no ambiente internacional. Abordando a generalização do estado de exceção, expõem-

se como as atuais políticas para a contenção dos terrorismos são fundamentalmente 

ações que modulam ou apartam o direito. Deste modo, é problematizada a utilização da 

prisão na base militar estadunidense de Guantánamo: um dispositivo de controle ativado 

como espaço de detenção e banimento de terroristas. Atendo à criação do conceito de 

combatente inimigo – que tem como efeito a eleição de um novo inimigo da sociedade, 

projetado ao plano internacional –, nota-se o surgimento de um novo instrumento de 

captura e punição de prisioneiros de guerra, deflagrado a partir de políticas de caçada ao 

terrorista, figura que encarnou a imagem da “anomalia” contemporânea. 

Por fim, o quarto discute lances da guerra no século XXI, apontando o 

terrorismo e o contraterrorismo a partir da noção de Gros (2009) sobre os 

contemporâneos estados de violência: novas formas de manifestação de violências que 

diferem do que foi constituído – na história e no pensamento ocidental – como “guerra” 

em seu modelo clássico. Seguindo adiante, as intervenções militares são abordadas 

como um correlativo ao dispositivo policial que atua dentro dos Estados, mas 

operacionalizado nas relações internacionais. Retornando à questão do prisioneiro de 

guerra, é exposto como o chamado combatente inimigo é cada vez mais um prisioneiro 

também nas zonas militarizadas – sobretudo no Afeganistão e Iraque –, dada a 

disseminação dos dispositivos de segurança e controle nestas regiões. Deste modo, 

observa-se que o prisioneiro de guerra, na contemporaneidade, ocupa não só espaços 
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fechados, como a prisão de Guantánamo, mas grandes espaços abertos que são, cada 

vez mais, policiados, monitorados, vigiados e controlados. 
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Foucault: Guerra, biopolítica e a prisão moderna 

 

Guerra como análise das relações de poder 

No curso Em defesa da sociedade Michel Foucault elaborou a análise que 

tomaria um rumo diferente ao que comumente propõem os estudos científicos sobre a 

política. Buscava compreender a maneira pela qual a guerra seria o componente 

fundador da sociedade, no meio de lutas e enfrentamentos marcantes e decisivos no 

exercício do poder político. O percurso proposto por Foucault desviou-se, portanto, das 

teorias fundamentadas no discurso jurídico-político, resumidos no modelo legalista-

institucional e baseados na legitimidade do poder soberano. 

Segundo Foucault (2005), a elaboração do pensamento jurídico ocidental se fez 

essencialmente em torno da figura do rei. “Foi a pedido do poder régio, foi igualmente 

em seu proveito, foi para servir-lhe de instrumento ou de justificação que se elaborou o 

edifício jurídico de nossas sociedades” (Idem: 30). Foi como instrumentos constitutivos 

do poder monárquico, centralizado, absoluto, que se elaborou o grande edifício jurídico 

das sociedades ocidentais. Ficou estabelecido que a única fonte de poder legítimo seria 

o Estado, e que ele, como representação da justiça e como mediador de conflitos, seria 

capaz de fazer cessar a guerra, e consagrar à sociedade um ambiente pacífico, mesmo 

ameaçado, constantemente, pela presença de uma guerra entre Estados para manter o 

equilíbrio entre eles, ou pela iminência de uma guerra civil. 

A partir deste discurso jurídico-político construído em torno do poder do rei, 

Foucault aponta que o problema central da teoria do direito foi o de fixar uma 
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legitimidade a este poder, negando ou escondendo a dominação imposta pelo poder 

soberano. 

“Dizer que o problema da soberania é o problema central do direito nas 

sociedades ocidentais significa dizer que o discurso e a técnica do direito 

tiveram essencialmente como função dissolver, no interior do poder, o fato da 

dominação, para fazer que aparecesse no lugar dessa dominação, que se queria 

reduzir ou mascarar, duas coisas: de um lado, os direitos legítimos da soberania, 

do outro, a obrigação legal da obediência” (Ibid.: 31). 

O direito moderno, portanto, como representação da justiça, fundada em uma 

origem na razão ou na natureza, é um instrumento de dominação, um mecanismo que 

legitimaria um poder único e inquestionável, e que ocultaria a violência do 

estabelecimento deste poder. 

Foucault aponta, correlativamente, que mesmo quando o contratualismo liberal, 

a partir dos séculos XVII e XVIII, fez frente ao poder absoluto das monarquias, foi do 

mesmo edifício jurídico da soberania que se serviu para sustentar as articulações em 

torno do poder, alterando os contextos de argumentações e justificações, mas mantendo 

o modo de articulá-lo. Assim, mesmo quando a estrutura jurídica se liberta do poder 

régio, é ainda em torno de suas prerrogativas – ou seja, de centralidades, dominações –, 

que o poder é pensado, conceituado e balizado a partir do princípio do direito como 

mecanismo ordenador. 

Buscando desvencilhar-se deste discurso jurídico-político circunscrito à 

soberania, e desatar esta perspectiva como instrumento de análise, Foucault assinala esta 

estrutura teórica como sendo um ciclo que “de uma maneira ou de outra – e conforme os 

diferentes esquemas teóricos nos quais se desenvolve –, pressupõe o sujeito, visa 

fundamentar a unidade essencial do poder, e se desenvolve como elemento preliminar 
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da lei” (2005: 50). Realiza, por conseguinte, uma análise interessada na multiplicidade 

das relações de poder. 

“Tríplice „primitivismo‟, pois: o do sujeito que deve ser sujeitado, o da 

unidade do poder que deve ser fundamentada e o da legitimidade que deve ser 

respeitada. Sujeito, unidade e poder: aí estão os elementos entre os quais atua a 

teoria da soberania que, a um só tempo, os confere a si e procura fundamentá-

los” (Idem: idem). 

A análise de Foucault, portanto, não parte desta unidade pétrea na qual derivaria 

o poder de maneira onipotente, coligando “sujeito”, “unidade” e “lei”, não busca 

entender como, por que, e em nome de que os sujeitos aceitam a sujeição, mas, ao 

contrário, busca mostrar como são as relações de sujeição efetivas que fabricam 

sujeitos. “Em vez de fazer os poderes derivarem da soberania, se trataria muito mais de 

extrair, histórica e empiricamente, das relações de poder, os operadores de dominação” 

(Ibid.: 51, grifos meus). 

A multiplicidade das relações de força, em suas diferenças, em suas 

especificidades, é para onde se desloca a análise de Foucault, sem desconsiderar os 

grandes aparelhos de poder, mas se concentrando, sobretudo, no funcionamento de 

diversos dispositivos de dominação, conectados, convergentes, se anulando ou se 

desprendendo. Em suma, o método proposto por Foucault busca ressaltar as relações de 

dominação muito além da fonte da soberania: “não tentar segui-la naquilo que constitui 

a sua legitimidade fundamental, mas tentar, ao contrário, procurar os instrumentos 

técnicos que permitem garanti-la” (Ibid.: 52). 

“Em vez da tríplice preliminar da lei, da unidade e do sujeito – que faz 

da soberania a fonte de poder e o fundamento das instituições –, deve-se adotar 

o ponto de vista tríplice das técnicas e de seus efeitos de sujeição, que fazem 

dos procedimentos de dominação a trama efetiva das relações de poder e dos 

grandes aparelhos de poder” (Ibid.: idem). 
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A partir deste ponto, Foucault expõe sua hipótese, perguntando se a guerra pode 

valer efetivamente como análise das relações de poder e como matriz das técnicas de 

dominação; se as múltiplas relações de poder são, fundamentalmente, relações de 

enfrentamento, de luta, de guerra; se “sob a paz, a ordem, a riqueza, a autoridade, sob a 

ordem calma das subordinações, sob o Estado, sob as leis, etc., deve-se entender e 

redescobrir uma espécie de guerra primitiva e permanente” (Ibid.: 53). 

Em vez da imagem célebre do direito e do Estado como instituições da paz, da 

securitização e da ordenação social internas, fazendo oposição à guerra, aos estados de 

guerra, aos conflitos e violências, “como se o corpo social interno ficasse limpo dessas 

relações belicosas” (Ibid.: 55) – restritas aos limites exteriores das unidades estatais –, 

Foucault propõe a utilização de um discurso histórico-político, que define como “um 

discurso sobre a guerra entendida como relação social permanente, como fundamento 

indelével de todas as relações e de todas as instituições de poder” (Ibid.: 56). Desta 

maneira, o poder político não começa quando cessa a guerra. 

“A organização, a estrutura jurídica do poder, dos Estados, das 

monarquias, das sociedades, não têm seu princípio no ponto em que cessa o 

ruído das armas” (Ibid.: 58). 

Para Foucault – empenhando em identificar o surgimento de uma nova mecânica 

do poder que instalou instrumentos inéditos entre os séculos XVII e XVIII (a ser 

detalhada no próximo item) –, as leis e a estrutura jurídica de poder do Estado moderno 

e liberal são resultado da guerra que fundou o próprio Estado: “a leis nasceram no 

sangue e na lama das batalhas” (Ibid.: Idem), e não são, deste modo, resultado de uma 

descoberta advinda da razão humana que de repente as Luzes acenderam. É pela guerra 

que se preside o nascimento dos Estados, e o direito a ele vinculado. 
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“A lei não nasce da natureza (...), a lei nasce das batalhas reais, das 

vitórias, dos massacres, das conquistas que têm suas datas e seus heróis de 

horror; a lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas” (Ibid.: Idem). 

Foucault ressalta ainda que, se a guerra não cessa para que se tenha, 

posteriormente, a formação do poder político institucional, e se é nela mesmo em que se 

origina o direito, ela tampouco é conjurada quando o Estado ou a sociedade se 

estabelecem. A lei não é o armistício na guerra: “a lei não é a pacificação, pois, sob a 

lei, a guerra continua a fazer estragos no interior de todos os mecanismos de poder, 

mesmo os mais regulares” (Ibid.: 59).  

Esta perspectiva sobre a constituição do Estado moderno e suas instituições em 

meio a lutas que não cessam, indica que o direito consagrado neste contexto é resultante 

do embate entre forças em luta, de uma guerra permanente com vitoriosos e sujeitados, 

derivado de violências. Ao contrário do que o Iluminismo formaliza, dizendo que a 

constituição do direito moderno, e mais amplamente, da política, é fruto do alcance da 

razão humana, como expressão da justiça, Foucault afirma que a construção do edifício 

jurídico nas sociedades ocidentais está em relação direta com a guerra. 

Neste sentido, a elaboração do direito que se desenvolveu ao longo dos últimos 

quatro séculos, e que guia as estruturas de poder político contemporâneas, nada mais é 

que a expressão da institucionalização das lutas, dos enfrentamentos, da posição dos 

vencedores que formularam suas leis como regras gerais por meio destes conflitos 

infindáveis que perpassam a criação e recriação das instituições (Ibid.). 

O discurso histórico-político como estratégia analítica encontra-se neste 

interstício, como uma perspectiva que opera pela lógica da guerra, buscando escapar aos 

mecanismos de dominação e combater os dispositivos de formação e formatação de 
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sujeições, desvelando os baixos começos que instituíram o direito e que instalaram a 

ordem social, não como um livre acordo entre os homens, como pregam as teses 

contratualistas. É um esforço interessado nas insubmissões, nas descentralizações, nas 

possibilidades múltiplas das relações de poder, nas descontinuidades da história. É uma 

afronta às verdades sacralizadas na história social moderna. 

A partir da utilização desta perspectiva de análise das relações de poder que situa 

a instituição das sociedades modernas e do direito vinculadas a elas como decorrentes 

de relações de guerra, Foucault (2008a) aponta que a dominação imposta pela soberania 

– desde os séculos XVII e XVIII, quando o contratualismo liberal começa a se sobrepor 

sobre o modelo das monarquias absolutas –, torna-se para uma nova arte de governar 

que se centra no esforço em gerir a população, e não mais no domínio sobre o território. 

Interessado nesta passagem que projeta e constitui uma governamentalização do Estado 

e da sociedade, o autor, a partir do discurso histórico-político, observa a formação de 

uma gestão governamental articulada por novos dispositivos de segurança que buscam 

produzir, por meio da articulação com mecanismos disciplinares, uma dominação pela 

normalização da sociedade. É sobre o surgimento deste processo de sujeição não mais 

centrado na figura do rei, mas disseminado em vários dispositivos sociais que têm como 

alvo a população, que Foucault demarca um de seus objetos de análise: a sociedade 

disciplinar e as normalizações. 

 

Normalizações 

Ao desenvolver uma extensa pesquisa sobre o surgimento de instituições 

reformadoras como a prisão e o manicômio nos séculos XVIII e XIX, Michel Foucault 
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(1977) identifica o ponto de formação de uma sociedade na qual o poder se desviava de 

sua forma mais bruta e vertical, advinda diretamente do soberano, para um exercício 

mais sutil e mais velado, impresso em várias instâncias sociais. Essa mudança do 

exercício do poder que surge com novos procedimentos, instrumentos e dispositivos 

distintos aos encontrados nas relações de soberania, revelou, de acordo com o autor, 

uma moderna forma de governo, uma governamentalidade que buscava responder a 

novas urgências que a relação clássica de mando e obediência não mais dava conta do 

solucionar: é o surgimento ou a emergência da sociedade disciplinar. 

O aparecimento desta nova “mecânica do poder” é ativada gradativamente 

dentro de um contexto de drásticas alterações sócio-políticas, de revoluções burguesas 

que invertiam a lógica da soberania, produzindo um Estado cada vez mais liberal e uma 

sociedade cada vez mais capitalista, promovendo também novas relações de trabalho. 

Como resultado, Foucault aponta que o “poder incide [a partir de então] sobre os corpos 

e sobre o que eles fazem, mais do que sobre a terra e sobre o seu produto” (2005: 42), 

que era próprio da sociedade de soberania. “É um mecanismo de poder que permite 

extrair dos corpos tempo e trabalho, mais do que bens e riqueza” (Idem: 42), 

objetivando tirar dos indivíduos sujeitados uma força útil para o trabalho, e uma 

fraqueza dócil para serem governados. 

Essa nova lógica de exercício do poder baseou-se no estabelecimento de 

instituições que tinham como objetivo formatar uma ascendente sociedade voltada para 

a produção industrial. Segundo Foucault (Ibid.: 43), essa nova técnica de poder “foi um 

dos instrumentos fundamentais da implantação do capitalismo industrial e do tipo de 

sociedade que lhe é correlativo”. Entretanto, salienta que isso não significa que o poder 

de soberania, ou que algumas técnicas de poder soberano foram completamente 
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extintas, mas que se desviaram para outras instâncias, como, por exemplo, organização 

dos códigos jurídicos. Assim, há uma adaptação do poder de soberania a essa sociedade 

de disciplinas, compondo uma estrutura de certa democratização que implantava um 

direito público a partir da “soberania coletiva”, já que o objetivo principal da dominação 

não era mais o de manter uma simples obediência do súdito em relação ao poder 

soberano do Estado, mas também de promover o cidadão na sociedade por meio do 

emprego da força de seu trabalho, o que representa um arranjo entre “um direito da 

soberania e uma mecânica da disciplina” (Ibid.: 45).  

Entre esses dois limites é que Foucault acredita que se pratica o exercício do 

poder desde o século XVIII, porém, surgindo cada vez mais mecânicas de poder não 

mais atreladas obrigatoriamente ao Estado, articuladas em diversas instâncias e de 

maneiras variadas. Roberto Machado (2008: XIII) explica que “o Estado passa a ser um 

instrumento específico de um sistema de poderes que não se concentra unicamente nele, 

mas que o ultrapassa e complementa”, exercendo-se em diversos níveis da rede social, 

de maneira molecular e microscópica. Segundo Foucault (2008a), este período não deve 

ser compreendido como o momento de passagem de um modelo para outro, de 

substituição da sociedade de soberania pela a sociedade de disciplinas, e dela para uma 

sociedade de governo. Importa notar como a população passou a ser o alvo dos 

dispositivos de segurança e das técnicas de dominação em um “regime sináptico de 

poder, de exercício no corpo social, e não sobre o corpo social” (Idem: 131). 

A sociedade disciplinar tem como objeto a adaptação, a correção e o 

aperfeiçoamento do homem, consolidando e disseminando a produção do indivíduo, que 

precisava ser conhecido a fim de responder as demandas necessárias ao sistema de 

produção industrial. Para isso, o homem foi amplamente examinado, investigado e 
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submetido a um sistema de vigilância que se ocupava em fazer respeitar o conjunto de 

referências às leis e às normas. Assim foi possível produzir “um corpo que pode ser 

submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(Foucault, 1977: 188). O processo que busca promover a incorporação de práticas 

disciplinadas pelo homem é o da disseminação de instituições normalizadoras em uma 

rede especializada de poderes para efetivar assujeitamentos. 

“Para que o homem transformasse seu corpo, sua existência e seu tempo 

em força de trabalho, e a pusesse à disposição do aparelho de produção que o 

capitalismo buscava fazer funcionar, foi preciso todo um aparelho de coações 

(...); todas essas coações que atingem o homem desde a creche e a escola, o 

conduz ao asilo de velhos, passando pela caserna, sempre a ameaçá-lo – „ou 

bem você vai para a fábrica, ou bem você vai encalhar na prisão ou no asilo de 

alienados!‟ -, à prisão ou o hospital psiquiátrico, todas essas coações estão 

referidas a um mesmo sistema de poder” (Foucault, 2003: 67). 

Foucault ressalta, entretanto, que apesar das coações, esse poder que busca a 

extração de força produtiva dos corpos, também é um poder que gera positividades. A 

interpretação fundamental na concepção clássica de poder advindo da soberania (que 

remonta ao Leviatã hobbesiano) de que o poder é negativo, essencialmente repressivo, é 

contestada na concepção de Foucault, ao indicar que o poder produz positividades, 

incitando desejos, gestos e comportamentos. 

“O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 

simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato 

ele permeia, produz coisas, induz prazer, forma saber, produz discurso” (2008a: 

8). 

A função do poder, portanto, não é só a de repressão: “temos que deixar de 

descrever sempre os efeitos de poder em termos negativos: ele exclui, reprime, recalca, 

censura, abstrai, mascara, esconde” (1977: 172). Nesse sentido, o poder não deve ser 

entendido como um “jogo de soma zero”, como um jogo de matriz ordem/obediência, 
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em que as relações entre dois agentes implicaria em obtenção de poder para um e, 

conseqüentemente, não-poder para o outro. Segundo Machado (2008), a partir da 

concepção de Foucault, o poder como fruto de múltiplas relações, gerando eficácia 

produtiva, riquezas estratégicas e positividades, “explica o fato de que se tenha como 

alvo o corpo humano, não só para supliciá-lo, mutilá-lo, mas para também aprimorá-lo, 

adestrá-lo” (Idem: XVI). 

O surgimento da prisão moderna, dos manicômios e hospitais psiquiátricos, que 

se juntaram a outras instituições pedagógicas e médicas, aos quartéis e as fábricas, 

simbolizaram e caracterizaram de forma objetiva o deslocamento do exercício de poder 

para formas laterais, nas quais se disseminaram técnicas de disciplina rigorosas que 

tinham como finalidade o controle do tempo, uma organização espacial, e uma 

vigilância contínua para a normalização das práticas cotidianas, confirmando a 

“ortopedia social” (Foucault, 1977). 

Essa idade do controle disciplinar distinguiu-se por um sistema denominado 

panopticon; sistema esse que serviu de modelo arquitetônico para todas as instituições 

de vigilância e correção, e também para a formação das grandes cidades industriais. O 

panopticon foi um sistema elaborado pelo filósofo inglês Jeremy Benthan, definido 

como um edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio com uma torre no 

centro; o anel se dividia em pequenas celas que davam tanto para o interior quanto para 

o exterior. Em cada uma dessas celas havia, segundo o objetivo dessa instituição, uma 

criança aprendendo a ler, um operário trabalhando, um prisioneiro se corrigindo. Na 

torre central havia um vigilante. Como cada cela dava ao mesmo tempo para o interior e 

para o exterior, o olhar do vigilante podia atravessar toda a cela. Tudo que o indivíduo 
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na cela fazia estava exposto ao olhar do vigilante, que ao contrario, não podia ser visto 

(Idem). 

Segundo Foucault, essa arquitetura não é mais construída para ser vista, ou para 

vigiar o espaço externo, mas para permitir um controle pela vigilância interna; é “uma 

arquitetura que seria um operador para a transformação dos indivíduos: agir sobre 

aquele que abriga, dar domínio sobre seu comportamento, reconduzir até eles os efeitos 

do poder, oferecê-los a um conhecimento, modificá-los” (1977: 144). Foi assim que as 

instituições disciplinares produziram uma máquina de controle que atuando diretamente 

no comportamento dos indivíduos, formando um aparelho de análise, observação, 

registro e treinamento. 

Seus procedimentos de acumulação de saberes sobre o homem vigiado 

objetivavam facilitar a normalização do indivíduo e, ao mesmo tempo, condicioná-lo, 

qualificá-lo e classificá-lo, definindo quão necessário seria recorrer a algum tipo de 

punição ou tratamento, de instrução educacional ou treinamento. O uso do exame como 

procedimento associado à produção de saberes também ajudava a calcular, distribuir e 

ainda comparar os indivíduos entre si em suas capacidades de produção e efeitos de 

obediência. 

Foucault (1977) observa outra característica marcadamente visível e 

operacionalizada pelas instituições disciplinares: não mais excluir, mas, ao contrário, 

fixar os indivíduos aos aparelhos de normalização durante toda sua vida. De um espaço 

a outro, todos fechados, o indivíduo não cessa de ter que realizar exames e tarefas, 

cumprir protocolos, obedecer a regulamentos, apreender um saber, reabilitar a sua saúde 

física e mental, ou ainda pagar penitências. A inclusão institucional é o que dá ao 
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indivíduo um reconhecimento social, determinando o seu papel e o seu lugar na 

sociedade, e aplicando-lhe uma identidade. 

Esse elemento de captura da sociedade de normalização que circula primeiro 

como uma tecnologia do corpo individual, em seguida também vai atuar como uma 

tecnologia sob a população. Diferentemente da primeira tomada de poder que fez 

consoante o modo de individualização, essa segunda tomada de poder é massificante, 

que se faz em direção não ao “homem-corpo”, mas ao “homem-espécie”. Segundo 

Foucualt (2005), depois de uma “anátomo-política” do corpo humano, instaurada no 

decorrer do século XVIII, vê-se aparecer, na passagem para o século XIX, uma 

biopolítica da espécie humana. 

“Essa 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, a doença, etc” (Idem: 289). 

A partir de então, Foucault descreve a maneira com qual, na tomada de poder 

sobre o homem enquanto ser vivo, não está mais em jogo um direito de vida e de morte 

sobre os indivíduos por parte do soberano, que se traduzia pelo poder do rei em “fazer 

morrer e deixar viver”, mas, ao contrario, através da biopolítica – essa atenção sobre a 

espécie humana como alvo de governo –, se “faz viver e deixa morrer”. 

“Uma das mais maciças transformações do direito político do século 

XIX consistiu, não digo exatamente em substituir, mas em complementar esse 

velho direito de soberania – fazer morrer ou deixar viver –, com outro direito 

novo, que não vai apagar o primeiro, mas vai penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-

lo, e que vai ser um poder exatamente inverso: poder de fazer viver e deixar 

morrer” (Ibid.: 287). 
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Se a disciplina lida com o indivíduo e tem com objetivo otimizar ou maximizar 

as suas forças para extraí-las, a biopolítica vai lidar com a população, visando “estados 

globais de equilíbrio, de regularidade (...); levando em conta a vida, os processos 

biológicos do homem-espécie, para assegurar sobre eles uma regulamentação” (Ibid.: 

294). Essa tecnologia centrada na vida, busca controlar eventos fortuitos que podem 

ocorrer numa massa, ou controlar a probabilidade desses eventos, ou ainda compensar 

seus efeitos. É o esforço de garantir ao conjunto uma segurança contra todos os seus 

eventuais perigos internos. 

Aquém, portanto, do grande poder absoluto, dramático, sombrio que era 

o poder da soberania, e que consistia em poder fazer morrer, eis que aparece 

agora, com essa tecnologia do biopoder, com essa tecnologia do poder sobre a 

população enquanto tal, sobre o homem enquanto ser vivo, um poder contínuo, 

científico, que é o poder de fazer viver” (Ibid.: 294). 

Segundo Foucault, a norma é o elemento que vai articular a disciplina e a 

regulamentação, num processo de interação, aplicado da mesma forma ao indivíduo e à 

população. “A norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar 

quanto a uma população que se quer regulamentar” (Ibid.: 302). A sociedade de 

normalização que emerge é onde se cruzam, articuladamente, a norma da disciplina e a 

norma da regulamentação. 

Dizer que o poder, no século XIX, tomou posse da vida, dizer pelo 

menos que o poder, no século XIX, incumbiu-se da vida, é dizer que ele 

conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, do 

corpo à população, mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina, de uma 

parte, e das tecnologias de regulamentação, de outra (Ibid.: 302). 

A partir disso, Foucault se pergunta como, neste regime biopolítico que se 

direciona essencialmente à potencialização da vida, ao prolongamento de sua duração e 

à multiplicação de suas possibilidades, exerce-se o poder de matar. Sua análise aponta 

como o racismo intervém neste sistema, como efeito deste biopoder. 
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“Foi neste momento que o racismo se inseriu como mecanismo 

fundamental do poder, tal como ele se exerce nos Estados modernos, e que faz 

com que quase não haja funcionamento moderno do Estado que, em certo 

momento, em certo limite e em certas condições, não passe pelo racismo” 

(Ibid.: 304). 

De acordo com Foucault, é a norma, variando entre a disciplina e a 

regulamentação, que vai determinar quem está dentro, ou seja, quem está em 

conformidade com essa sociedade normalizada, e quem deve ser incluído por meio de 

uma correção, tratamento ou punição. Cria-se, a partir de então, o discurso racista de 

combate ao que é degenerado na sociedade. Um discurso que opõe a boa vida (a 

correta), à vida mal acabada (a defeituosa), sendo a primeira, a verdadeira e única: 

“aquela que detém o poder e que é titular da norma” (Ibid.: 72). 

“No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a 

distinção das raças, a hierarquia das raças como boas e de outras, ao contrário, 

como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo 

biológico de que o poder se incumbiu; uma maneira de defasar, no interior da 

população, uns grupos em relação aos outros” (Ibid.: 304). 

Essa é a maneira em que no Estado moderno se exercerá o poder matar
10

, não a 

seus inimigos, mas a seus próprios cidadãos, pois justamente permite tratar a população 

como uma mistura múltipla de raças, subdividindo-as em grupos e subgrupos, 

fragmentando e hierarquizando precisamente a própria raça; 

“(...) a outra raça, no fundo, não é aquela que veio de outro lugar, não é 

aquela que, por uns tempos, triunfou e dominou, mas é aquela que, 

permanentemente e continuamente, se infiltra no corpo social, ou melhor, se 

recria permanentemente no tecido social e a parir dela (Ibid.: 72). 

Foucault aponta, também, que o racismo tem uma segunda função que vai além 

desta de fazer fragmentar a sociedade. É a que permite uma relação que funciona pela 

                                                           
10

 Por matar, Foucault não entende somente e simplesmente o assassinato efetivo, mas a morte política: 

expor à morte, multiplicar o risco da morte, desqualificar, aprisionar, rejeitar, etc. (Foucault, 2005: 306). 
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lógica de preservação da minha vida por meio da morte do outro: “quanto mais você 

matar (...), quanto mais você deixar morrer, mais, por isso, você viverá” (Ibid.: 305). 

Nesta relação de domínio biológico, quanto mais às espécies ou grupos definidos como 

inferiores, ou quanto mais os indivíduos classificados como anormais forem eliminados, 

diminuindo o número de degenerados em relação à “espécie padrão”, mais forte e 

vigorosa esta se tornará, podendo proliferar como espécie pura e única. 

Esse embate, portanto, se dá dentro da sociedade, entre uma raça pura e uma 

sub-raça derivada dessa cisão no corpo social, que passa a representar uma ameaça aos 

bons costumes da normalidade. É o racismo, ou seja, “o meio de introduzir nesse 

domínio da vida um corte que divide o que deve viver e o que deve morrer” (Ibid.: 304), 

estabelecendo uma censura que é de tipo biológica no interior da sociedade, que 

Foucault acredita ser o mecanismo de biopoder utilizado pelo Estado moderno para 

afastar o “anormal”. 

“A morte do outro não é simplesmente a minha vida na medida em que 

seria a minha segurança pessoal; a morte do outro, a morte da raça ruim, da raça 

inferior (do degenerado, do anormal), é o que vai deixar a vida em geral mais 

sadia; mais sadia e mais pura” (Ibid.: 305). 

 O imperativo da morte em uma sociedade de normalização, em um sistema de 

biopoder, portanto, não intenta a vitória sobre o adversário político, ou a manutenção do 

poder soberano, mas busca, antes, eliminar o perigo biológico representado pela raça 

degenerada, e ao mesmo tempo, o fortalecimento da raça superior, a preponderante. 

Essa é a admissão para se tirar a vida: “é o racismo a condição de aceitabilidade de tirar 

a vida numa sociedade de normalização” (Ibid.: 306). Por conseguinte, foi no Estado, 

neste processo de sua formação moderna, como agente destinado a combater a 

degenerescência, em que se inscreveu esta guerra contra a impureza das sub-raças, 
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sendo as leis o modo em que norma passou a ser operacionalizada para que a tarefa 

regeneradora fosse cumprida
11

. 

É nesse contexto, portanto, que Foucault observa o surgimento das instituições 

reformadoras, como a prisão moderna. A criminalidade, a partir do final do século 

XVIII e ao longo do século XIX, foi pensada em termos deste racismo entranhado na 

sociedade de disciplinas e regulamentações que buscam a qualquer custo regular a 

normalização. Estes novos mecanismos são incorporados pelo controle que se faz, entre 

várias “deficiências”, sobre a infração elaborada e compreendida como delinqüência 

pela criminologia, fundindo Direito e Ciências Humanas. O indivíduo desviante é objeto 

das disciplinas e da biopolítica pela construção dos saberes que se engendram e se 

organizam de modo a atender uma vontade e exercício de poder individualizante e 

totalizador. Tem-se, então, uma nova governamentalidade elaborada com esse 

fundamento, e que se reproduz não só por meio de práticas econômicas para viabilizar a 

melhor forma de gerir a população, mas, também, por governar por meio do pastorado 

moderno, apreendido do cristianismo. 

Para efetuar essas separações, em defesa do corpo social ou, em defesa dos 

“normais”, se travará uma guerra perpétua que consistirá em conter ou destruir a raça 

                                                           
11

 Segundo Foucault, o desenvolvimento limite deste poder que atua de forma racista é o nazismo. Um 

governo sob um regime nazista, como o da Alemanha nas décadas de 1930 e 1940, mostra o 

desdobramento, no Estado e na sociedade, dos mecanismos disciplinares e das regulamentações 

biológicas em suas formas mais absolutas, que resultam em uma generalização extraordinária do poder de 

matar. Assim, os dois mecanismos de poder – o clássico direito soberano de vida e morte, e os 

dispositivos disciplinares e biopolíticos –, vêm a coincidir-se: “o Estado nazista tornou absolutamente co-

extensivos o campo de uma vida que ele organiza, protege, garante, cultiva biologicamente, e, ao mesmo 

tempo, o direito soberano de matar quem quer que seja” (2005: 311). Realizou, assim, não mais o direito 

causar a vida e deixar morrer, mas definiu quem poderia viver; não mais está em questão que a vida de 

muitos depende da morte de muitos, mas que a vida de todos os “superiores” amalgamados, 

independentemente de sua condição sócio-econômica, exige a morte do restante. 
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inferior, ou, de maneira mais ampla, expulsar, rejeitar, todo o indesejado, excessivo, 

inapto e incapaz.  

“Essa relação de oposição existente entre esses dois conjuntos que 

consistem o corpo social e que trabalham o Estado é, de fato, uma relação de 

guerra, de guerra permanente, pois o Estado nada mais é que a maneira pela 

qual continua a travar-se essa guerra, sob formas aparentemente pacíficas, entre 

os dois conjuntos em questão” (Ibid.: 100). 

Ao identificar essa guerra constante impressa nas instituições e nas intenções de 

controle e de anulação, reclusão e extermínio do delinqüente, Foucault inverte a fórmula 

proposta pelo general prussiano Carl von Clausewitz que dissera, no início do século 

XIX, que a guerra, como instrumento da política de Estado, seria apenas sua 

continuação (a da política) por outros meios (leia-se “meios violentos” e não 

diplomáticos). Assim, para Foucault, “a política é a guerra continuada por outros meios” 

(Ibid.: 23): as relações de poder em uma sociedade têm como ponto de ancoragem as 

relações de força estabelecidas na guerra e pela guerra, e que o poder político tem como 

função reinserir constantemente essas relações de força como uma espécie de guerra 

silenciosa nas instituições, no direito, nos corpos, na linguagem. A nação, o Estado, não 

é, portanto, a unidade harmônica, mas um conjunto tenso mantido pela superioridade 

triunfante no campo da batalha e que institucionalizou o direito à sua maneira. 

Mesmo em um ambiente de “paz civil” e de “ordem constitucional” as relações 

de poder instituem uma guerra ininterrupta que tem como um de seus principais 

mecanismos de luta a lei penal e o uso das prisões dentro de uma estratégia maior de 

controle das populações e repressão aos grupos e indivíduos classificados como 

“perigosos”: a sub-raça. 
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Humanização das penas 

O estudo sobre o processo de humanização dos códigos penais é um dos pontos 

no qual Michel Foucault observou a mudança efetiva na maneira de governar, passando 

da lei absoluta do soberano, para um controle e vigilância do Estado que tinha outros 

objetivos que não mais coadunavam com os das antigas monarquias. Se antes os rituais 

de suplício exibiam o poder do soberano em estado bruto, desde o final do século XVIII 

os “modernos” códigos penais reformados pelos ideais de liberdade trazidos pelo 

Iluminismo celebravam uma nova justificação moral e política do direito de punir, 

fazendo desaparecer o suplício – “o corpo amputado, esquartejado, marcado 

simbolicamente, exposto vivo ou morto, dado com espetáculo” –, para surgir “uma 

punição menos diretamente física, com certa discrição na arte de fazer sofrer, com um 

arranjo de sofrimentos mais sutis, mais velados e despojados de ostentação” (1977: 13). 

A punição e a morte passaram a ser algo que se deve esconder, transformando-se 

em um fenômeno mais privado, pois os protestos contra os rituais de suplicio já se 

encontravam generalizado desde a metade do século XVIII. Qualquer tipo de cerimônia 

ou espetáculo punitivo passou a ter cunho negativo, até mesmo vergonhoso, pois “tal 

rito que dava um „fecho‟ ao crime mantinha com ele afinidades espúrias: igualando-o, 

ou mesmo ultrapassando-o em selvageria, acostumando os espectadores a uma 

ferocidade de que se queria vê-los afastados” (Idem: 14). Entendeu-se que, de certa 

maneira, o carrasco também se igualava ao criminoso ao fazer a cerimônia cruel de 

extração da verdade e de promoção da “justiça”, da mesma forma que a sentença do juiz 

se igualava ao ato do criminoso, e invertendo-se os papeis, criava-se uma sensação de 

piedade nos espectadores para com o supliciado. Assim, a tortura e a execução públicas 

passam a ser mais vistas como um estimulador da violência do que sua forma inibidora.  
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Esse conflito de represália do soberano ao povo, fez surgir no campo teórico e 

legislativo, a necessidade de se eliminar o confronto físico entre o carrasco e o 

condenado. Este processo foi o indicativo de que, gradativamente, a forma de gestão do 

poder se deslocava da “lógica da morte” para a “lógica da vida”, administrando a morte 

(nem sempre efetiva, mas também a morte política) de outra maneira. “O direito de 

punir [portanto] deslocou-se da vingança do soberano à defesa da sociedade” (Ibid.: 87).  

“Essa necessidade de um castigo sem suplício é formulada primeiro 

como um grito no coração ou na natureza indignada; no pior dos assassinos, 

uma coisa pelo menos deve ser respeitada quando punimos: sua „humanidade‟. 

Chegará o dia, no século XIX, em que esse „homem‟ descoberto no criminoso, 

se tornará o alvo da intenção penal, o objeto que ela pretende corrigir e 

transformar, o domínio de uma série de ciências e de práticas estranhas – 

penitenciárias, criminológicas. Mas, nessa época das Luzes, não é como tema de 

um saber positivo que o homem é posto como objeção contra a barbárie dos 

suplícios, mas como limite, como fronteira legítima do poder de punir” (Ibid.: 

72). 

A punição se torna a parte mais velada do processo penal moderno. O que deve 

prevalecer é a certeza da punição, mais branda e afastada dos olhares de todos, e não o 

abominável teatro dos horrores do supliciado. O castigo deve ferir mais a alma do que o 

corpo do condenado. A relação castigo-corpo atua de outra forma
12

: o corpo encontra-se 

em posição de instrumento ou de intermediário para, no enclausuramento ou em regime 

de trabalho forçado, representar a perda do bem e do direito mais precioso, a 

“liberdade”. A pena funciona como um sistema que articula coações, privações, 

obrigações e interdições, recaindo sobre o corpo não a violência, mas a expiação, 

“atuando profundamente no coração, no intelecto, na vontade, e nas disposições do 

condenado” (Ibid.: 21). O sofrimento físico, a dor do corpo atacado, não é mais o 

                                                           
12

 Apesar do abrandamento das penas, Foucault, em Vigiar e Punir, enfatiza que a tortura não 

desapareceu dos processos criminais. Este mecanismo punitivo, quase sempre representado por uma 

violência física insuportável aplicada ao criminoso, permanece como instrumento de inquérito para a 

extração da verdade na confissão (1977: 40-41). 
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elemento da penalidade. “O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a 

uma economia dos direito suspensos” (Ibid.: 16). 

“O corpo e o sangue, velhos partidários do fausto punitivo, são 

substituídos. Novo personagem entre em cena, mascarado. Termina uma 

tragédia, começa a comédia, com sombrias silhuetas, vozes sem rosto, entidades 

impalpáveis. O aparato da justiça punitiva tem que ater-se, agora, a esta nova 

realidade, realidade incorpórea” (Ibid.: 21). 

Segundo Foucault, a diminuição da severidade das penas, na passagem do século 

XVIII para o século XIX, foi vista por grande parte dos teóricos e legisladores como um 

fenômeno quantitativo relacionado a uma equação: menos sofrimento do condenado, 

mais respeito à sua humanidade. Constituiu-se uma justiça “igual” e “autônoma”, em 

que o surgimento da prisão moderna foi o símbolo maior do processo de humanização 

penal, que era entendido como próprio das “sociedades civilizadas”. A liberdade, grande 

bandeira da nova sociedade que nascia, considerada como o bem maior pertencente a 

todos, foi, então, justamente o primeiro elemento da punição. Privar o indivíduo de sua 

própria liberdade é a pena por excelência desta sociedade do “progresso das idéias” e da 

educação dos costumes. Segundo esse argumento dos reformadores, o encarceramento, 

e a conseqüente perda da liberdade, é um castigo visto e difundido como “igualitário”, 

pois se trata de um bem universal (a liberdade), comum a todos os cidadãos. 

A prisão moderna foi fundamentada, justificada e articulada para desempenhar 

um papel de aparelho de transformação do indivíduo. Um elemento técnico-disciplinar 

que se acopla ao grande aparato de disciplinas que se instalou de forma disseminada 

pelas sociedades do ocidente, sendo a detenção um suplemento corretivo, um 

mecanismo a mais do processo de normalização. Assim, a prisão deve tomar todos os 

aspectos individuais do detento, sendo responsável por sua condição física, sua aptidão 

para o trabalho, seu comportamento cotidiano, suas disposições e, sobretudo, sua atitude 
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moral, devolvendo-lhe “hábitos de sociabilidade”, treinando-lhe a uma “atividade útil e 

resignada”. A prisão atua como “uma empresa de modificação dos indivíduos que a 

privação de liberdade permite fazer funcionar no sistema legal” (Foucault, 1977: 218), 

buscando reparar um desvio de conduta, recolocando o condenado como sujeito 

submisso e reeducando-o como sujeito produtivo. 

A prisão moderna foi fundamentada, justificada e articulada para desempenhar 

um papel de aparelho de transformação do indivíduo. Um elemento técnico-disciplinar 

que se acopla ao grande aparato de disciplinas que se instalou de forma disseminada 

pelas sociedades do ocidente, sendo a detenção um suplemento corretivo, um 

mecanismo a mais do processo de normalização. Assim, a prisão deve tomar todos os 

aspectos individuais do detento, sendo responsável por sua condição física, sua aptidão 

para o trabalho, seu comportamento cotidiano, suas disposições e, sobretudo, sua atitude 

moral, devolvendo-lhe “hábitos de sociabilidade”, treinando-lhe a uma “atividade útil e 

resignada”. A prisão atua como “uma empresa de modificação dos indivíduos que a 

privação de liberdade permite fazer funcionar no sistema legal” (Foucault, 1977: 218), 

buscando reparar um desvio de conduta, recolocando o condenado como sujeito 

submisso e reeducando-o como sujeito produtivo. 

Porém, a pergunta que Foucault faz em sua pesquisa genealógica vai além das 

constatações mais aparentes; procura entender como o homem e a sua condição humana 

exaltada, tornou-se a grande justificativa moral do movimento de reforma que vai criar 

as prisões modernas. 

Foucault observa que o surgimento desse novo regime apoiou-se profundamente 

em uma alteração na economia tradicional das ilegalidades, que atendia as demandas 
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criadas pelo aumento geral da riqueza e do nível de vida, do crescimento demográfico 

nas cidades e de uma multiplicação da propriedade privada, que por sua vez resultava 

dos efeitos da ascensão da sociedade capitalista. Segundo Foucault (Idem) desde o fim 

do século XVII pode-se notar uma diminuição considerável dos crimes contra a pessoa, 

enquanto cresciam os crimes contra a propriedade. Em vez de crimes violentos e 

agressões físicas, surgem em maior escala os roubos, os assaltos. Ao mesmo tempo, os 

bandos de malfeitores que se organizavam em grande número para realizar uma infração 

de forma quase amadora, como aproveitadores circunstanciais, passaram a se organizar 

em pequenos grupos, mais dissociado, com uma organização mais bem definida, com 

certo profissionalismo, atuando em crimes marginalizados, sem chamar muito atenção. 

“Um movimento global faz desviar a ilegalidade do ataque ao corpo em direção mais ou 

menos direta aos bens, e da criminalidade de massa para uma criminalidade das bordas 

e margens” (Ibid.: 73). A partir disso, tornou-se necessário uma segurança de prevenção 

para garantir o fluxo comercial e a produção industrial, além de proteger a propriedade 

privada contendo os movimentos sociais como os Levellers, na Inglaterra, ainda no 

século XVII, e os movimentos socialistas, comunistas e anarquistas disseminados ao 

longo do século XIX; uma nova economia do poder que equilibrasse a delinqüência e a 

punição em níveis iguais, e que mensurasse as perdas ocasionadas pela delinqüência e 

os custos para combatê-la, aumentando seus efeitos e diminuindo seus custos, fazendo 

da repressão às ilegalidades uma função regular e constante, da ordem natural das 

coisas, “não punindo menos, mas punindo melhor, punindo com uma severidade 

atenuada, mas punindo com mais universalidade, inserindo profundamente em todo o 

corpo social o poder de punir” (Ibid.: 79). 

“O verdadeiro objetivo da reforma, e isso desde suas formulações mais 

gerais, não é tanto fundar um novo direito de punir a partir de princípios mais 
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equitativos; mas estabelecer uma nova „economia‟ do poder de castigar, 

assegurar uma melhor distribuição dele, fazer com que não fique concentrado 

demais em alguns pontos privilegiados, nem partilhado demais entre instâncias 

que se opõem; que seja repartido em circuitos homogêneos que possam ser 

exercidos em toda parte, de maneira contínua e até o mais fino grão do corpo 

social” (Ibid.: 78). 

Essa foi a maneira de se disseminar a punição “humana” para coibir as novas 

ilegalidades não toleradas que estão sempre despertas no povo. A pressão sobre o poder 

ilimitado do soberano manteve somente, em um primeiro momento, a iniciativa para a 

reforma. Foi a busca pelo controle das delinqüências, de forma sistemática, o imperativo 

essencial para que a reforma passasse da fase de projeto para a condição de instituição e 

conjunto prático de ações sociais. A partir desta necessidade foram definidas as novas 

táticas para o controle das ilegalidades, cada vez mais tênues e mais largamente difusas 

na sociedade. 

“Se a lei agora deve tratar „humanamente‟ aquele que está „fora da 

natureza‟ (enquanto que a justiça antiga tratava de maneira desumana o „fora da 

lei‟), a razão não se encontra numa humanidade que o criminoso escondia em si, 

mas no controle necessário dos efeitos de poder. Essa racionalidade 

„econômica‟ é que deve medir a pena e prescrever as técnicas ajustadas” (Ibid.: 

88). 

Se a ordem das coisas passou, então, para a defesa da sociedade, a punição 

passou a ser resultado de um calculo: não a pena em função do ato criminoso, mas em 

função da reincidência. Não a simples retaliação ao descumprimento do pacto, mas à 

possível desordem futura. “Fazer de tal modo que o malfeitor não possa ter vontade de 

recomeçar, nem tampouco que tenha imitadores” (Ibid.: 89). É esse o deslocamento no 

ponto de aplicação do poder de punir: a pena deve ferir mais a alma do que o corpo do 

condenado e, ao mesmo tempo, atuar sobre o espírito de todo o povo, influenciando 

diretamente na conduta dos indivíduos. 
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A pena de prisão vai se desviar, portanto, essencialmente do seu papel básico de 

coerção para ter a função primordial de controle e reforma psicológica e moral das 

atitudes e dos comportamentos dos indivíduos. “Toda a penalidade passa a ser um 

controle, não tanto sobre se o que fizeram os indivíduos está em conformidade ou não 

com a lei, mas ao nível do que podem fazer, do que são capazes de fazer, do que estão 

sujeitos a fazer, do que estão na iminência de fazer” (2004: 85). Assim surge a noção de 

periculosidade. 

Esse modelo de controle penal punitivo dos indivíduos relativos às suas 

virtualidades não foi articulado, simplesmente, pelo poder judiciário, pelo sistema 

carcerário ou pela criminologia. Como aponta Foucault, essa sociedade de 

normalizações está travessada por micropoderes laterais, como a polícia para a 

vigilância constante, os hospitais para a medicalização, as escolas para a educação, etc. 

A arquitetura de utopia panóptica das cidades que se formaram neste contexto, 

demonstra a intenção ideal da vigilância contínua entre as pessoas, buscando censurar 

previamente a possibilidade de acontecimentos futuros, criando certa invisibilidade do 

exercício de poder. 

Essa foi a “evolução” glorificada no Iluminismo: a formação de uma nova 

sociabilidade que exaltou o humanismo sem abrir mão de punir; percebendo ser mais 

rentável e eficaz disciplinar, vigiar e controlar. 

A partir, principalmente, do século XX, a forma-prisão do regime social 

disciplinar, utilizada como instrumento de separação da sociedade e de pacificação da 

guerra interna, serviu, de maneira correlativa, como modelo para as prisões de guerra 

que surgiram sob variações diversas nos conflitos internacionais. Desde, então, paralelo 

à consagração de leis para a proteção dos prisioneiros de guerras – que também teve o 
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efeito de humanizar a punição, porém, em situações de guerra –, viu-se a criação de 

campos de concentração e de regime de trabalho forçado – como na Segunda Guerra 

Mundial –, campos de refugiados, e prisões especiais destinadas ao confinamento de 

prisioneiros durante o tempo de guerra, ou mesmo para o banimento. Deste modo, a 

função de separação da sociedade entre quem deve morrer e quem deve viver foi 

estendida, ao limite, também, nas situações de guerras civis e internacionais, 

repercutindo uma maneira de construir a pacificação do ambiente internacional contra o 

inimigo perigoso, como combate constante. 

A biopolítica que se desenvolveu nas sociedades disciplinares foi 

redimensionada, passando a definir a vida e a morte do inimigo na guerra: o sujeito que 

sofre a punição de prisão é, ao mesmo tempo, o fator de controle sobre o “perigo” que 

este representa, e de atenção e investimento sobre outra vida a ser preservada na guerra; 

a vida boa que deve ser produzida, potencializada e expandida como modulações do 

padrão. 
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Regulamentação e normatização da guerra 

 

Princípios da regulação das relações internacionais 

“Após o rufar dos tambores e ao som das cornetas que indicavam 

prontidão, os exércitos somando mais de trezentos mil homens, divididos entre 

infantaria, artilharia e cavalaria, se alinhavam e se preparavam para entrar na 

linha de combate, distribuídos por uma extensão de cinco quilômetros. De um 

lado o exército austríaco, que no dia anterior já havia sofrido com a desgastante 

viagem, com o calor do verão europeu e com a escassez de comida, mas que 

seguia avançando em perfeita ordem, carregando o mastro com a bandeira em 

cores amarela e preta, bordada ao centro com o desenho de uma águia. Do outro 

o exército francês comandado por Napoleão III, aliado ao Reino da Sardenha 

nas guerras pela unificação da Itália, melhor composto e organizado sob a rígida 

disciplina dos comandantes, e já à espera do adversário para mais uma batalha 

sangrenta”. 

“Logo a espessa nuvem de fumaça das armas subia juntamente com a 

poeira levantada do chão, obstruindo a visão de todos, que só escutavam as 

rajadas dos tiros disparados pela artilharia. Um verdadeiro enxame de projeteis 

partindo sem direção. Em seguida avançaram as infantarias compostas por 

dezenas de milhares de homens empunhando baionetas, buscando conquistar 

melhores posições no terreno, preparando-se para partir definitivamente para o 

embate corporal, resguardadas pela tropa de cavaleiros que vinham velozmente 

atropelando tudo o que aparecia pela frente”. 

Depois de quinze horas de intenso combate, o resultado fora também descrito 

por Jean Henry Dunant, em Un souvenir de Solferino: 

“(...) a terra enegrecida pelo sangue coagulado e cheia de armas, 

mochilas e capas abandonadas; por todas as partes, membros cortados, 

fragmentos de ossos, caixas de munições; cavalos sem cavaleiros andando entre 

os cadáveres; rostos contraídos pelas convulsões da morte; homens feridos 

arrastando-se até os charcos de sangue para saciar a sede; ávidos camponeses 

lombardos apressando-se, de um cadáver a outro, para roubar as botas dos pés 

dos milhares de homens mortos”
13

. 

                                                           
13

 DUNANT, Henry. Un souvenir de Solferino. Tradução do autor. Disponível em: <http://www.icrc.org/ 

web/fre/sitefre0.nsf/ html/p0361>. Acesso em: 16/09/10. 



50 

 

Essa foi a impressão registrada pelo empresário suíço Henry Dunant, ao 

presenciar na Itália a Batalha de Solferino no dia 24 de junho de 1859, quando se 

dirigia, para tratar de negócios, ao encontro de Napoleão III, imperador da França que 

estava em campanha ao lado dos italianos para expulsar o império austríaco da 

Sardenha. 

 A nova forma de guerra desenvolvida na experiência do exército francês nas 

conquistas napoleônicas, e posteriormente assimilado e acrescido a outras tecnologias e 

estratégias de guerra de demais Estados europeus, e a implementação das novidades 

trazidas pela revolução industrial passavam, pouco a pouco, a potencializar o poder de 

destruição dos conflitos internacionais. 

 O que Henry Dunant viu foi a evolução de uma forma de se fazer a guerra, que 

encontra suas procedências ainda no século XVIII. Alguns autores como Frédéric Gros 

(2009) e Marco Mondaini (2009), apontam a passagem do século XVIII ao XIX 

marcada por uma verdadeira “revolução militar”. Tal mudança drástica se tornou 

emblemática nas experiências revolucionarias da França e dos Estados Unidos, e 

avançou durante o século XIX com a velocidade do fluxo da revolução industrial, 

sustentado também pelo racionalismo e cientificismo trazidos pelo Iluminismo. 

Foi pelo avanço do Estado francês comandado por Napoleão Bonaparte, 

invadindo os demais Estados europeus, em que se configurou um novo modelo de 

organização militar, baseado em uma forma inédita de motivação e convocação 

massiva. O discurso nacionalista e republicano, que havia sido largamente difundido na 

Revolução Francesa, impulsionou a estruturação de um exército numeroso de adesão 

compulsória. Diferentemente dos antigos e tradicionais exércitos profissionais enxutos, 

a França apresentou um modelo em que toda a nação se mobilizava no esforço de 
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guerra. Com a instituição dos decretos da Convenção Nacional da República em 1793 e 

da “Lei Jourdan” de 5 de setembro de 1798 (Mondaini, 2009), o recrutamento passou a 

ser obrigatório. Os homens maduros deveriam se alistar regularmente ao exército, 

enquanto a população civil formada praticamente só por mulheres, velhos e crianças, 

tinham funções de suporte no esforço de guerra. De acordo com Mondaini (Idem: 202), 

“com essa imposição legal, o exército francês tornou-se um exército de massa, um 

exército baseado no recrudescimento forçado (...), mas que mantinha cuidadosamente o 

discurso do voluntariado”. 

Segundo Duroselle (2000), esse é o momento em que a guerra deixa de ser um 

assunto de soberanos absolutos – em que os interesses do Estado são os interesses do 

monarca –, e passa a ser tratada como uma questão do povo, da nação. A mobilização 

no esforço de guerra passa a ser total, motivando a participação ampla da sociedade nas 

demandas do Estado no conflito. Neste mesmo sentido, essa guerra que mobiliza todos 

“atualiza a noção de soldado-cidadão a partir do momento em que a ampliação do 

estatuto da cidadania (com o igualitarismo formal trazido pela Revolução Francesa) 

celebra a luta de todos como, ao mesmo tempo, a saúde da pátria (a independência da 

grande polis moderna) e a liberdade de cada cidadão” (Rodrigues, 2010: 113). 

John Keegan (2006) ao analisar Clausewitz e sua teoria de guerra em Uma 

história da guerra, aponta que uma das observações mais importantes do general 

prussiano foi a motivação inteiramente diferente dos soldados franceses em relação aos 

ex-servos que ele próprio comandava no exército da Prússia contra os avanços de 

Napoleão. Segundo Keegan, (Idem: 34) “os exércitos da revolução francesa foram 

bombardeados por propagandas sobre a igualdade dos franceses como cidadãos da 

República e sobre o dever de todos os cidadãos de empunhar armas”. Isso não só 
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transformou os exércitos franceses em gigantescos batalhões de guerra, como também 

introduziu no soldado a paixão de guerrear pela pátria. Nessa inversão de perspectiva do 

soldado na guerra, que passava a se colocar como parte integrante do Estado, 

sacrificando-se pela liberdade, integridade e identidade na nação, e lutando por direitos 

que seriam conferidos para si mesmo enquanto cidadão, se estabelece uma enorme 

diferença em relação ao soldado mercenário que guerreava em favor de conquistas que 

em geral não significava nada para ele. O ímpeto do soldado-cidadão no front era muito 

maior do que o do soldado mercenário profissional, recrutado por uma empreitada de 

guerra da qual ele pouco ou nada sabia. 

Frédéric Gros (2009) aponta outro fator importante na guinada potencial que as 

guerras deram desde o fim do século XVIII. A introdução de uma “racionalidade” da 

guerra trazida pelas Luzes representou uma transformação completa no entendimento do 

fenômeno da guerra. A partir deste momento, a estratégia de guerra estava vinculada a 

uma intelectualização. Pensar a guerra a partir da ciência, era o novo desafio dos 

teóricos e estrategistas de guerra. Foi assim que se introduziu neste saber sobre a guerra 

noções de aritmética, geometria, geografia, cartografia e arquitetura. Esses estudos 

voltados para a guerra buscavam entender milimetricamente cada passo dado na 

condução dos conflitos. “Eles calculavam e determinavam previamente como e onde se 

deveria atacar, com qual efetivo e com qual número de soldados, mediam as trajetórias 

das tropas, proporcionavam os resultado” (Idem: 52), visando antecipar e maximizar os 

movimentos e a operações. Da mesma forma, a estratégia passou a envolver também o 

conhecimento sobre o inimigo, cultura e costumes, história, forma de guerrear e o 

entendimento do ambiente internacional, que visava construir alianças e prevenir 
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possíveis coligações entre adversários. Delimitava-se de maneira precisa os objetivos 

políticos. 

A burocratização e disciplinarização são outros dois aspectos apontados por 

Gros que surgiram na organização militar dos exércitos europeus do século XIX. O 

primeiro corresponde à introdução de uma administração nos exércitos, que impunha 

um controle e cuidava de tudo que era necessário para a guerra, desde a alimentação e 

vestimenta dos soldados, o conhecimento do número de armamentos, incluindo o 

recenseamento dos bens e a compartimentagem dos setores do quartel. A disciplina 

introduzida aos exércitos surgiu como forma de organizar os contingentes cada vez 

maiores de homens. É instituída uma hierarquia escalonar bem definida para garantir a 

obtenção de uma obediência incondicional e automática do soldado, resultando em 

corpos dóceis e submissos. 

Ao mesmo tempo, os avanços tecnológicos trazidos pela revolução industrial 

começaram a repercutir na atualização e modernização dos materiais bélicos, e nos 

meios de comunicação empregados na guerra. Segundo Vidigal (2009: 292) “as novas 

armas permitiram o combate a maiores distâncias e determinaram mudanças na tática da 

infantaria, da artilharia, e da cavalaria; os meios de comunicação [estradas de ferro] 

asseguraram o emprego de maiores efetivos, que podiam ser distribuídos por áreas de 

grande extensão, além do transporte rápido de suprimentos, e a utilização do telégrafo 

passou a auxiliar a organização dos exércitos em campanha”. Passetti (2010: 214-215) 

aponta que, na guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, as forças armadas da Grã-

Bretanha já estavam “reaparelhadas com o que havia de mais novo na tecnologia bélica: 

rifles e canhões mais explosivos e precisos, navios, barracas, trens e telégrafo, (...) os 
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soldados foram treinados para empregar as novas tecnologias, os oficiais foram 

profissionalizados, e a estrutura burocrática militar revisada”. 

Diante das tantas inovações na forma de se fazer a guerra, percebendo esse 

potencial destruidor e a possibilidade real de uma guerra total, envolvendo cada vez 

mais a população civil ao mobilizar a nação, e motivado por um idealismo próprio do 

seu tempo, que mesclava ideais republicanos, liberais e democráticos, Henry Dunant, 

impressionado com a atroz experiência da guerra vista a olho nu na Batalha de 

Solferino, organizou um serviço de primeiros socorros e de assistência médica para 

amenizar o sofrimento dos soldados feridos no combate, lançando as bases do que se 

tornaram, anos mais tarde, as primeiras iniciativas do direito internacional humanitário.  

O princípio diretor anunciado por Dunant de que “mesmo na guerra deve haver 

regras relativas à forma como ela é conduzida, impondo limites ao comportamento dos 

combatentes, regulamentando os meios e materiais utilizados, estabelecendo maneiras 

de assistir os feridos em campanha”
14

, serviu de fonte para os primeiros 

empreendimentos do direito internacional humanitário, na segunda metade do século 

XIX. 

Em 1863, depois ter se engajado em ações humanitárias desde a experiência 

prática do hospital de campanha em Solferino, Henry Dunant fundou o Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha, instituição não-governamental que busca prestar 

assistência médica e organizar operações de socorro em conflitos armados, e ainda 

promover a compreensão e disseminação do Direito Humanitário
15

. Com a sua 
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 Princípio diretor do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Disponível em: <http://www.icrc.org/ 

web/por/sitepor0.nsf/htmlall/icrc?OpenDocument>. Acesso em: 21/09/10.  
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expansão ao longo do século XX, a instituição tornou-se uma grande interlocutora em 

assuntos sobre guerra e paz, negociando com as nações do mundo o estabelecimento de 

tratados referentes aos Direitos Humanos, e participando de conflitos, não só com seu 

aparato de assistência médica, mas como parte envolvida nas negociações políticas que 

abrangem um conflito bélico. 

Pouco se questiona sobre a neutralidade a qual a Cruz Vermelha faz questão de 

se pronunciar em situações de envolvimento em conflitos. Neste ponto é importante 

destacar e problematizar a posição do Comitê Internacional da Cruz Vermelha dentro de 

uma guerra, observando como sua influência pode ser intencional, e como o próprio 

Direito Humanitário que nasce a partir desta iniciativa, sobretudo no que diz respeito à 

tratativa aos prisioneiros de guerra, também legitima a punição, mesmo que fazendo 

apelo ao acordo com os bons costumes e as leis de guerra.  

Hannah Arendt (1999) aponta em Um relato sobre a banalidade do mal, a partir 

dos depoimentos de Eichmann, como o gueto de Theresienstadt foi utilizado para 

“maquiar” as atrocidades dos campos de concentração nazistas, tendo o propósito de 

servir como “vitrine para o mundo exterior”, já que foi o único campo no qual 

representantes da Cruz Vermelha foram admitidos para fazer inspeções. O gueto de 

Theresienstadt abrigou durante a Segunda Guerra Mundial uma “classe nobre” de 

judeus, formada por intelectuais, cientistas, artistas, veteranos de guerra de alta patente. 

Estas pessoas importantes foram enviadas para este campo de concentração especial, 

que foi totalmente transformado para as visitas dos integrantes da Cruz Vermelha 

durante a guerra. A conclusão dos médicos da instituição, apesar da matança de milhões 

de pessoas pelo regime nazista na Alemanha, foi que “a aparência das pessoas bem 

vestidas e as instalações sanitárias de ótimas qualidades demonstraram a unidade e 
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harmonia alcançada entre povos de línguas diferentes em uma mesma cidade, que ainda 

possui um aparato de autogestão” (Bosi, 1999: 17). Desmentindo esta afirmação, 

Hannah Arendt (1999) aponta que o gueto de Theresienstadt fora de fato um campo de 

concentração que serviu como “campo de transferência de judeus a caminho de 

Auschwitz para a „solução final‟, o extermínio” (Idem: 95), e que a opressão e o 

assassinato de judeus em Theresienstadt só não aconteceram quando da visita dos 

membros da Cruz Vermelha, provando que, de alguma forma, a partir deste exemplo 

relatado nesta ocasião específica na Segunda Guerra Mundial, o Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha, com seu humanismo presente desde sua fundação, assume posições 

em relação à guerra, seja por interferência efetiva, ou por “homologações” que 

conferem um reconhecimento e aprovação mesmo diante do Holocausto. 

Assumir uma posição de incentivo à pacificação da guerra, como está ressaltado 

em seu estatuto, também já indica uma não neutralidade, segundo os princípios de 

adesão às disposições da política como paz presentes no liberalismo. Reconhecer o 

campo de Theresienstadt como “digno” e “humano” já que aparentemente demonstrava 

situações de um bom confinamento, ao mesmo tempo indica que a punição com o 

aprisionamento (adequado às leis) é próprio de uma “sociedade civilizada”, e, portanto, 

do ponto de vista jurídico, é legal, do ponto de vista moral, é legítimo, ainda que sob o 

nazismo. 

A atuação da Cruz Vermelha nos meios diplomáticos e militares não só é um 

explícito posicionamento em favor de uma normalização da guerra (e como veremos 

adiante, respondendo a uma demanda política), como também é reprodutora, no campo 

internacional, de um processo de humanização dos códigos penais, criando um direito 

“humano” que se pretende natural. 
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Com a missão de levar às relações internacionais um direito de regulamentação 

da guerra, o Comitê, sediado em Genebra, na Suíça, organizou uma série de 

conferências internacionais desde a sua fundação, em 1863, para tratar de assuntos 

relativos aos direitos de assistência médica aos feridos em conflito. Como resultado das 

conferências foi consagrada a Primeira Convenção de Genebra, acordando normativas 

que permitiam a atuação de equipes médicas em campo de batalha.  Para muitos 

estudiosos e defensores dos Direitos Humanos, é o ato inaugural do que se 

convencionou chamar de Direito Internacional Humanitário. Comparato (2001) afirma 

que o conjunto de leis assinadas em Genebra, visando alterar costumes de guerra através 

da permissão da atuação de equipes médicas neutras pelas partes beligerantes, consagra 

o estabelecimento definitivo do Direito da situação de guerra (ou seja, um direito que 

obriga a introdução de boas condutas por parte dos beligerantes no decorrer do conflito 

bélico), e ainda possui um caráter incentivador para o estabelecimento do Direito 

preventivo de guerra (um direito que visa a criminalização da guerra, obrigando as 

partes beligerantes à resolução dos conflitos por meios diplomáticos).  

Assinada em 22 de agosto de 1864 por doze países europeus, e posteriormente 

também assinada e ratificada por demais países do ocidente, a convenção dispõe em seu 

preâmbulo que as nações contratantes, “desejando suavizar os males irreparáveis da 

guerra, de suprimir os rigores inúteis e melhorar a sorte dos militares feridos nos 

campos de batalha”
16

, firmam as normativas com objetivo de melhorar o atendimento 

aos feridos e doentes em combate, bem como facilitar o serviço médico prestado a eles. 
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Em 29 de novembro de 1868, por intermédio do Czar da Rússia, outra iniciativa 

tomada por nações européias buscou regular o meios e métodos de combate. O 

documento denominado como Declaração de São Petersburgo foi redigido por uma 

comissão militar internacional, afirmando que “o progresso da civilização deve ter o 

efeito de atenuar, tanto quanto possível, as calamidades da guerra”
17

. O documento foi 

assinado sob a forma de tratado internacional, enunciando o direito consuetudinário 

como fonte; proibiu o ataque a não combatentes, a utilização de armas que agravassem 

inutilmente o sofrimento dos feridos, e o emprego de projeteis com menos de 400 

gramas, contendo carga explosiva ou substâncias incendiárias. A declaração de São 

Petersburgo foi o primeiro instrumento com vista a banir a utilização de algumas armas. 

O surgimento dessas primeiras iniciativas de direito que buscam regulamentar a 

guerra vem de encontro ao movimento social que acontecia internamente nos Estados 

europeus e americanos desde a eclosão das revoluções burguesas no século XVIII. 

Neste fluxo de mudanças sociopolíticas originaram uma série de reformas dos códigos 

civis e penais. Enquanto se humanizavam as leis penais e as formas de punição, eram 

também concedidos direitos sociais que envolviam os homens na vida política. Da 

mesma forma, alguns direitos individuais, direitos sociais, direitos políticos, direitos 

judiciários, começavam a ser concedidos, evidenciando a inversão que gradativamente 

alterou o exercício da soberania nos Estados. Como apontou Foucault (1977; 2005), o 

antigo regime no qual o poder se exercia de forma bruta e vertical, estabelecendo a 

relação de mando e obediência entre soberano e súdito, desviou-se para uma nova 

configuração na qual surgia o status de cidadão, ou seja, um personagem jurídico, 

político e social, que se vinculava ao Estado como agente participante. De um lado, era 

                                                           
17 DECLARAÇÃO DE SÃO PETERSBURGO (1868). Disponível em: <http://dhnet.org.br/direitos/ 

sip/dih/dih1.htm>. Acesso em: 14/09/10. 



59 

 

concedida a garantia de alguns direitos sociais, e de outro, exigido do cidadão uma série 

de deveres para com a sociedade e o Estado, e a obediência irrefutável às leis. A noção 

antiga de soberania real foi, portanto, substituída pela soberania popular, e a condição 

de cidadão dotado de direitos, que agora é parte plena da sociedade, confere a 

legitimidade ao poder estatal. 

Seguindo esse movimento de produção de direitos nos Estados, o Direito 

Internacional, consuetudinariamente, passava a adaptar essas iniciativas, aplicando de 

forma prática nos tratados firmados entre os países. Uma importante fonte do Direito 

Internacional Humanitário utilizada a partir dessa “transferência” ou assimilação do 

direito em questões internacionais é o Código Lieber. Instituído nos Estados Unidos no 

contexto da Guerra de Secessão (1861-1865) pelo jurista Francis Lieber, revisado por 

uma junta de oficias dos exércitos dos Estados da federação, e promulgado pelo então 

presidente Abraham Lincoln como Ordens Gerais nº 100, em 24 de abril de 1863, o 

código estabeleceu instruções para o governo e atuação dos exércitos na guerra civil 

estadunidense. 

O código foi utilizado em grande medida como fonte para o estabelecimento do 

Direito Internacional Humanitário, e é notável que tenha sido estabelecido no contexto 

de uma guerra civil: a guerra que unifica e constitui o Estado, a guerra feita entre “nós”. 

O espelho deste código de leis para tempos de guerra é a própria constituição 

estadunidense e seus códigos penais e civis, sendo, então, marcado pelo mesmo 

liberalismo e humanismo presentes na instituição do direito de Estado. 

Segundo Maia (2004) a normativa adotada nos Estados Unidos pela primeira vez 

explicita recomendações aos militares a agirem de acordo com certa humanidade nos 

atos de guerra, e constituiu o que anos mais tarde se tornou a base principal para a 
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elaboração do Direito de Haia e do Direito de Genebra. Em seu artigo 47 esclarece que 

“os crimes puníveis em todos os códigos penais dos Estados da federação, tais como a 

tortura e o abuso de autoridade, serão igualmente puníveis se cometidos por soldados 

em tempos de guerra”, demonstrando uma afinidade da lei interna com a lei para a 

situação de guerra. O artigo 16 do Código estabelece que “a necessidade militar não 

admite a crueldade, como o ato de tortura para conseguir confissões, (...) não admite o 

uso de venenos sob qualquer forma, não admite a promoção da devastação de um 

distrito ou quaisquer atos de hostilidade que dificultem o retorno da paz
18

”. Assim, o 

Código Lieber consagrava o princípio da necessidade, o qual, modernamente, diz que 

uma operação militar só é indispensável se não houver outra operação alternativa que 

cause menos ou nenhuma destruição, e que tenha a mesma possibilidade de produzir 

resultados exitosos no que diz respeito à paz, escusando a utilização da força, ou 

abreviando o tempo da guerra. Segundo Maia (Idem: 4) o que o Código Lieber estipula 

de maneira fundamental é que “a paz é a condição normal entre as nações civilizadas, e 

a guerra a condição excepcional, destinada, tão somente, à renovação da paz; para 

consegui-la, não poderiam as partes em conflito agir com uma hostilidade tal que 

dificulte o retorno da paz”. 

Outro fato que pela primeira vez foi estabelecido nas normativas dispostas no 

Código Leiber, relaciona-se ao tratamento do prisioneiro de guerra. Dedicando uma 

seção inteira com 32 artigos para tratar da condição do desertor, do prisioneiro e dos 

reféns de guerra, as instruções situam as condições para a prisão, a forma de tratamento 

e de encarceramento que as partes no conflito devem respeitar. Três artigos, destacados 

abaixo, exemplificam esse processo de humanização da punição em guerra, que será a 
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procedência formal dos tratados internacionais que desde o fim do século XIX e durante 

todo o século XX buscaram, também, regulamentar o tratamento conferido aos 

prisioneiros de guerra. 

56. “Um prisioneiro de guerra não deve ser sujeito a nenhuma punição 

por ser inimigo público, sequer alvo de atos de vingança pela perpetração de 

sofrimento, maus tratos, aprisionamento cruel, racionamento de comida, 

mutilação, morte ou qualquer outra barbaridade”. 

75. “Os prisioneiros de guerra são sujeitos a confinamento ou prisão na 

medida do necessário para a segurança do exército captor, porém não deverão 

ser alvos de nenhum sofrimento intencional ou indignidade”. 

76. “Os prisioneiros de guerra devem ser alimentados com ração total 

ou parcial, sempre que possível, e tratados com humanidade” 
19

. 

Com o aperfeiçoamento de todas essas iniciativas no campo do Direito 

Internacional Humanitário, em meio a um movimento idealista pela paz que se alastrava 

diante da possibilidade da guerra total, duas conferências realizadas na cidade de Haia 

buscaram reforçar e unificar esses empreendimentos pacifistas na primeira grande 

convenção firmada com o intuito não só de regulamentar alguns aspectos da condução 

da guerra, mas, também, de introduzir uma matéria nova nas discussões sobre 

regulamentações de guerra. Conhecida como Convenções para Solução Pacífica dos 

Conflitos Internacionais, realizada primeiramente em 1899, e estendida em 1907 a 

questões referentes ao direito em guerra naval, é a primeira iniciativa estruturada e 

formalizada dos Estados na busca de uma “manutenção da paz através da solução 

amigável dos conflitos internacionais (...), utilizando a arbitragem como meio jurídico 

na resolução dos litígios entre Estados”
20

. 
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Embora o período compreendido entre 1815 e 1914 tenha sido marcado, na 

Europa, por conflitos circunscritos a lógicas locais, basicamente guerras por 

independência ou pela unificação de territórios, ou seja, guerras pequenas e de duração 

menor às que se viu em séculos anteriores no ocidente, como assinala Vidigal (2009), 

foram, ao mesmo tempo, guerras que demonstraram a crescente potencialidade de 

destruição e mortalidade que os combates passaram a ter diante de todos os aspectos já 

descritos da revolução bélica e militar. Assim, diante do alarme criado, o Direito de 

Haia, como ficou conhecido, desenvolveu um direito internacional de guerra, visando 

criar um conjunto de regras que teriam por fim construir um sistema de segurança 

mutua entre os Estados, limitando a violência desencadeada pelas guerras de então. As 

trinta e três nações que inicialmente assinaram as Convenções de Haia, incluindo alguns 

Estados Americanos (Estados Unidos e México) e Asiáticos (China, Índia e Japão), 

firmaram, portanto, a intenção de recusa da força nas relações entre os Estados, que 

deveriam se esforçar em solucionar de maneira diplomática suas pendências 

internacionais. Instituiu-se a arbitragem e a mediação como forma de resolver, 

previamente, os litígios antes que se tornassem conflitos bélicos. O Capítulo II da 

convenção criou, inclusive, o primeiro tribunal permanente de arbitragem internacional, 

como forma de institucionalizar as decisões resultantes dos processos conciliatórios. 

Segundo Herz e Hoffmann (2004), esse espírito pacifista presente nas Convenções de 

Haia expressou o princípio da intenção de pensar a ilegitimidade da guerra como 

recurso para a resolução de conflitos, que ganhou amplitude pouco mais adiante, a partir 

da instituição da Liga das Nações em 1919. 

Além de introduzir essa nova forma dos Estados de lidar com o problema da paz 

e da guerra, as duas Convenções aprovaram uma série de normativas determinando as 
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categorias de pessoas envolvidas nos conflitos, visando separar e proteger a população 

civil atingida, leis buscando garantir tratamento minimamente digno aos prisioneiros de 

guerra, e leis restringindo as ações e o comportamento de um Estado ocupante de 

território de outra nação. 

Entretanto, apesar de ter sido a mais importante das conferências até então 

realizadas, que teve abrangência para além das nações européias, e que resultou em um 

tratado amplo de direitos humanitários e direito de guerra, demonstrando a vontade dos 

Estados em estabelecer um sistema (ainda que precário) de cooperação para a solução 

de conflitos internacionais, as tensões políticas que emergiram na Europa do início do 

século XX, e que resultaram na Primeira Guerra Mundial, foram maiores do que o 

desejo de paz expresso na assinatura do pacto. Segundo Kalshoven e Zegveld (2003: 

23), “os Estados participantes das conferências de Haia eram ainda suficientemente 

realistas para não excluírem a possibilidade de uso da força armada na resolução de 

conflitos”, e apesar de terem assinado o seu protocolo que previa a utilização da 

arbitragem como recurso para a solução dos litígios entre Estados, recorreram ao 

princípio de soberania solidificado em Westphalia, negando as convenções e 

mergulhando na guerra total. 

No curso Segurança, Território, População, ministrado no Collège de France 

nos anos de 1977 e 1978, Foucault analisa o surgimento de um conjunto tecnológico de 

poder que deriva e é característico de uma nova arte de governar, e que se articula 

também pelos dispositivos diplomático-militar. Segundo Foucault (2008b) o eixo 

constituinte da razão governamental de Estado se fundamenta em um objetivo geral que 

é o de equilíbrio. Toda a malha de tratados internacionais que são firmados entre as 

nações visando acordos políticos e econômicos, teria uma finalidade maior de equilibrar 
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o poder entre eles. Foucault utiliza o exemplo do sistema de segurança que foi 

estabelecido com o fim da guerra dos Trinta Anos, em 1648, com a assinatura do 

Tratado de Westphalia. O objetivo da fixação das soberanias para o estabelecimento de 

um balanço de poder entre os Estados europeus era o de promover uma paz nas relações 

internacionais por meio de uma regulação das insurgências e do que é aleatório, em 

favor de uma progressão social, política e econômica. 

Entretanto, de acordo com Foucault, a paz “universal” precária, frágil e 

provisória gerada por esse equilíbrio é instrumentalizada por um fator essencial: a 

guerra. Se o equilíbrio for comprometido por excesso de poder de uma das partes, é 

exatamente a guerra que será necessária para o restabelecimento do balanço de poder. 

“Doravante vai se poder guerrear, ou melhor, dever-se-á guerrear precisamente para se 

manter o equilíbrio (Ibid.: 403). Este mecanismo de balanceamento de poder construído 

pelos Estados seria, portanto, um instrumento que busca, através de certa estabilidade 

internacional, regular a conservação e expansão do próprio Estado. Neste sentido, o 

princípio do realismo político baseado no equilíbrio de poder seria um esforço de 

autopreservação, sendo o uso eventual da força uma condição inevitável para tal sistema 

de interações (Rodrigues, 2010). 

Foucault salienta que “as funções, as formas, as justificativas, o pensamento 

jurídico da guerra, e também os seus objetivos, se alteram completamente” (Ibid.: 403). 

Por isso uma diplomacia e um dispositivo militar se desenvolvem e articulam com 

novas formas em favor da manutenção deste equilíbrio. De um lado a diplomacia 

desenvolverá uma política externa a partir do princípio de que as relações interestatais 

devem ser as mais estáveis possíveis, consagrando convenções e leis internacionais para 

isso, e do outro, um dispositivo militar renovado e sempre de prontidão passará a ser 
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parte permanente do aparato de Estado, acompanhado por uma profissionalização da 

carreira militar, da formação de uma infraestrutura e engenharia para a guerra, e de uma 

estruturação complexa de saberes sobre a guerra. A existência destes dispositivos 

alocados no interior do sistema da paz (o Estado), de acordo com Foucault, foi 

indispensável para a constituição de um certo equilíbrio mantido e atravessado por 

tempos de guerra
21

. 

O humanismo que enaltece o estabelecimento de leis regulatórias que 

normatizam a guerra está imbricado nesta situação. O discurso e a ação advinda do 

Direito Internacional Humanitário também são pautados por uma intenção básica de 

estabelecimento de um equilíbrio que é operacionalizado através da moderação dos 

conflitos e da regulação e diminuição de sua ocorrência. Esse direito internacionalizado 

nasce como reflexo da instituição do direito nos Estados, e a moderação dos conflitos 

confirma-se sendo correlativa à normalização da sociedade. 

Pierre-Joseph Proudhon (2011), em A guerra e a paz, assinalou que todo direito 

é, na origem, um direito da conquista, um direito da força. Segundo Proudhon, é a 

partir da guerra que as primeiras leis se impõem. Por conseqüência, para o autor, “a 

guerra é um julgamento” (Idem: 31), é o acontecimento fundamental para a 

determinação da justiça. Ao contrário da lógica contratualista e do pensamento liberal e 

humanista engajados na construção do arcabouço jurídico internacional contra a guerra, 

apontando-a como um princípio desordenador, como fonte de todos os males sociais, 
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como representação da desrazão e da barbárie, como efeito da ausência de qualquer 

justiça, para o autor, a guerra é um fator ordenador que fixa a autoridade dos vencedores 

sobre os derrotados. “A vitória é produtora de direito” (Ibid.: 35), e é a força que o 

legitima. A ordem legal imposta pela força vitoriosa faz do vencedor o legislador, 

afirmando seus valores como leis universais. Neste sentido, o direito requer a violência 

no momento de sua fundação, e é mantido igualmente pela violência estatal cotidiana 

que sustenta a batalha dos vencedores. Assim, a sociedade, o Estado, longe de ser um 

espaço pacífico, é um ambiente de exercício permanente da força, e de continuação 

perpétua da guerra fundadora do direito. 

Da mesma forma, no plano internacional, tal qual no plano doméstico, a guerra é 

a definidora do justo. Segundo Rodrigues (2010), fazendo referência à Proudhon, nas 

relações internacionais, desprovidas de uma ordem jurídica supranacional, “o embate 

das forças define (...) qual é o mais forte e, portanto, o mais justo, o mais correto, o 

enunciador do direito, o merecedor das benesses da vitória” (Idem: 219). 

De acordo com Proudhon, a introdução de formalidades que buscam regrar a 

guerra e condicionar suas conseqüências decorre deste primeiro direito resultante da 

força, e é, da mesma maneira, um direito que expressa uma relação de poder e que 

representa a posição dos vencedores, ou seja, em favor da conservação do Estado liberal 

e da propriedade privada. Sua função, diz Proudhon, é a de criar um estado de equilíbrio 

político, uma “ordem superior das coisas como o início de uma paz definitiva” (Ibid.: 

60, grifos meus), que viabilizasse a mobilidade dos elementos de poder e dos interesses 

em questão, mantendo e restaurando o direito da força, e determinando, posteriormente, 

a única maneira ou causa, correta e justa, de se fazer a guerra. 
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Acompanhando Proudhon, Gros (2009) aponta que a inscrição do direito na 

guerra, pensado primeiramente como regra, como regulação e regularidade ordenando 

interações, tentando transformá-la, ao menos no discurso, em “guerra leal”, é uma 

maneira de proteger não a humanidade dos soldados e dos homens de guerra, mas o 

próprio direito fundador do Estado. “O que deve ser absolutamente garantido no interior 

da guerra não são, então, os direitos do homem, mas os direitos do próprio direito: o 

respeito de sua força” (Idem: 211). As atenuações nos modos de guerrear são uma 

forma de manter intactas, durante a guerra, as convenções do direito. Não se trata, diz 

Gros, de tornar impossíveis as guerras, nem mesmo de estigmatizá-las, mas de pô-las 

em forma, de circunscrevê-las, de civilizá-las. “A guerra pública e solene autoriza 

contra o inimigo todas as violências, deixando simplesmente aberto o campo das 

obrigações morais; mas ela proíbe estritamente todo golpe contra a própria forma do 

direito” (Ibid.: 211). 

Por conseguinte, as leis de regulamentação da guerra que começam a se 

desenvolver a partir dos anos de 1860, respondem a demandas e relações de poder, e 

não são naturais nem racionais, não são fruto de uma benevolência que descobre a 

humanidade presente no homem, – embora o preâmbulo das convenções façam sempre 

o apelo à condição de civilização alcançada pelo homem –; mas sim, fruto de um 

movimento de liberalização que busca pacificar as relações sociais com interesses bem 

delimitados. 

A grandiloqüência do Direito Internacional Humanitário, que proclama a 

civilização e difunde um ideal comum contra a violência da guerra, imiscui-se ao 

discurso em favor da dignidade humana, num empenho de ordenação para uma 

moderação e normalização no sistema internacional: procedência de uma governança 
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global que encontrará, no final do século XX e princípios do século atual, um 

desenvolvimento voraz. 

 

A humanização do tratamento ao prisioneiro de guerra 

Se na política interna em geral dos países do ocidente a prisão se tornou, 

gradativamente, desde os séculos XVIII e XIX, a pena por excelência de “sociedades 

civilizadas”, nas Relações Internacionais foi a partir do desenvolvimento do Direito 

Internacional Humanitário que se consagrou, durante as primeiras décadas do século 

XX, as primeiras leis relativas às tratativas ao prisioneiro de guerra. Utilizando em larga 

escala o Código Lieber adotado nos Estados Unidos e o Direito de Haia, ocorre no ano 

de 1929, em Genebra, a primeira convenção internacional a abordar exclusivamente o 

tratamento dado aos prisioneiros de guerra. Segundo Comparato (2001), a iniciativa da 

Segunda Convenção de Genebra, de 1929, é o primeiro dos instrumentos jurídicos que 

situou de maneira clara e objetivas leis relativas à sorte dos prisioneiros de guerra, que 

até então eram sujeitados à regra vae victis, ou seja, os combatentes vencidos eram 

considerados responsáveis por lutarem por uma causa injusta, e dessa maneira, mortos 

ou escravizados. Assim, a convenção teve como objetivo primordial o esclarecimento e 

a definição da categoria de prisioneiro de guerra. De acordo com a convenção é 

reconhecido como prisioneiro de guerra todo combatente capturado, podendo ser um 

soldado ou colaborador de um exército, um membro de uma milícia, ou até mesmo um 

civil participante direta ou indiretamente no conflito
22

. Neste ponto a convenção segue 
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 SEGUNDA CONVENÇÃO DE GENEBRA (1929). Consultada em: COMPARATO, Fábio Konder. A 

afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2001. 
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paramentros estabelecidos nos artigos 49, 50 e 51 do Código Lieber, que indicava como 

prisioneiro de guerra: 

“todo soldado armado pertencente a um exército opositor que fora 

capturado no campo de batalha; (...) todo indivíduo que presta assistência aos 

exércitos e que por ventura tenham sido sequestrado pelo inimigo, além de 

indivíduos que acompanham os exércitos para qualquer fim e que também 

tenham sido capturados; (...) todos profissionais envolvidos indiretamente no 

conflito, como empreiteiros, jornalista, etc., que por alguma razão tenham sido 

capturado; (...) e todo cidadão livre que tenha de alguma forma resistido ao 

inimigo e feito prisioneiro por este”
23

. 

  As disposições gerais da convenção buscaram evitar condições de tratamento 

desumano nas prisões de guerra, afastando qualquer excesso relacionado à detenção, 

tais como os atos de tortura. As normativas, cada vez mais, concediam aos combatentes 

direitos que buscavam preservar, em primeiro lugar, a vida e, posteriormente, estimular 

a condução da guerra por meios humanos, por isso insistia que a captura e a detenção de 

prisioneiros de guerra deveriam respeitar certo grau de humanidade que protegessem os 

indivíduos de uma violência desnecessária. Correlativamente, como aponta Comparato, 

caracterizando a instituição das leis sobre a prisão de guerra nas convenções de 

Genebra, “a captura de guerra deixou de ser entendida [pelo discurso humanista] como 

um castigo, passando a ser vista como uma privação de liberdade, necessária a fim de 

diminuir o potencial do inimigo, porém, de caráter temporário, dado que os motivos que 

legitimam a detenção apenas existem no decorrer do conflito” (2001: 207). 

Apesar das iniciativas da convenção para transformar o cárcere de guerra em um 

instrumento que não tinha como fim o castigo, são vastas as ocorrências de campos de 

concentração de prisioneiros nas décadas de 1930 e 1940 em que não foram respeitados 

os dispositivos acordados. Os relatos de Primo Levi (1988) sobre sua experiência no 
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campo de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial, expôs as situações do que a 

convenção buscava prevenir.  

“Logo após sermos desarmados, encaminharam-nos em direção ao 

povoado mais próximo (...). Pelo caminho encontramos corpos de soldados que 

tentaram fugir crivados de balas (...). Na cidade de Innsbruck, na Áustria, fomos 

colocados em um vagão de trem amontoados uns sobre os outros durante meio 

dia, até chegarmos ao campo de concentração, onde ficamos sujeitados a 

trabalhos forçados em condições de abrigo, alimentação e higiene precárias” 

(Idem: 26-27). 

Além do tratamento degradante e da escravização dos prisioneiros, ocorridos em 

larga escala, também, durante a Primeira Guerra Mundial, a utilização dos campos 

nazistas durante a guerra serviu não só para soldados combatentes, mas, também, em 

grande medida, às populações civis, uma vez que a guerra tomou proporções totais. 

A crueldade dos tratamentos a prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial, 

inclusive com a detenção de civis não envolvidos no conflito, motivou novamente a 

corrente humanista e levou a outra iniciativa do Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

em Genebra, nos anos seguintes ao termino da guerra, já em parceria com os Estados 

membros das Nações Unidas, e da própria organização, para codificar costumes 

humanizados referentes à tratativa despendida a prisioneiros em conflitos autorizados ou 

não pelo sistema se segurança da ONU. A Convenção de Genebra relativa ao tratamento 

de prisioneiros de guerra de 1949 é a mais completa e abrangente convenção a tratar das 

condições da detenção e da prisão de guerra, e vigora até os dias de hoje. 

 Composta por 143 artigos e ainda 5 anexos que estabeleceram os modelos de 

documentos a serem usados no alistamento e identificação dos presos, a Convenção de 

Genebra relativa ao Tratamento de Prisioneiros de Guerra, conhecida também como 

Terceira Convenção de Genebra, mais uma vez teve como objetivo inicial o de definir 
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estritamente a categoria de prisioneiro de guerra. Em seu artigo 4º das Disposições 

Gerais determinou como prisioneiro de guerra toda pessoa que tenha caído em poder do 

inimigo nas seguintes condições: 

1) Os membros das forças armadas de uma Parte no conflito, assim 

como os membros das milícias e dos corpos de voluntários que façam parte 

destas forças armadas; 

2) Os membros das outras milícias e dos outros corpos de voluntários, 

incluindo os dos movimentos de resistência organizados, pertencentes a uma 

Parte no conflito operando fora ou no interior do seu próprio território, desde 

que estas milícias ou corpos voluntários, incluindo os dos movimentos de 

resistência organizados, satisfaçam as seguintes condições: 

a) Ter à sua frente uma pessoa responsável pelos seus subordinados; 

b) Ter um sinal distinto fixo que se reconheça à distância; 

c) Usarem as armas à vista; 

d) Respeitarem, nas suas operações, as leis e usos de guerra. 

3) Os membros das forças armadas regulares que obedeçam a um 

Governo ou a uma autoridade não reconhecida pela Potência detentora; 

4) As pessoas que acompanham as forças armadas sem fazerem parte 

delas, tais como os membros civis, correspondentes de guerra, fornecedores, 

membros das unidades de trabalho, desde que tenham recebido autorização das 

forças armadas que acompanham; 

5) Membros das tripulações da marinha mercante e as tripulações da 

aviação civil das Partes no conflito que não beneficiem de um tratamento mais 

favorável em virtude das disposições do direito internacional; 

6) A população de um território não ocupado que, à aproximação do 

inimigo, pegue espontaneamente em armas, para combater as tropas de invasão, 

desde que transporte as armas à vista e respeite as leis e costumes da guerra
24

. 

 A convenção, acordada por parâmetros iguais aos que estabeleceram a fundação 

das Nações Unidas, ressalta no inciso 2 deste artigo 4º que os membros de milícias, para 
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 Artigo 4º da Convenção de Genebra relativa ao tratamento do prisioneiro de guerra. Disponível em: 

<http://www2.mre.gov.br/dai/m_42121iii_1957.htm>. Acesso em: 19/10/10. 
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ser enquadrados nas normativas dispostas, devem estar adequados à algumas condições, 

como respeitar as leis e costumes de guerra. Esta determinação busca ressaltar que é o 

soldado o verdadeiro representante de Estado na guerra. Desta maneira, o miliciano ou 

um civil (inciso 6), que também, de alguma forma, represente ou está em favor de um 

Estado, só pode ser enquadrado no caso de obedecer a condições que são próprias do 

comportamento padrão estabelecido aos exércitos oficiais pelas leis que regulamentam a 

guerra. Isso vem de acordo a um princípio básico do Direito Internacional que 

determina o Estado como único ator legal e legítimo que pode fazer a guerra. 

Este fato acaba abrindo a possibilidade de precedentes para a negação da 

convenção, como acontece com os prisioneiros de Guantánamo no contexto da atual 

Guerra ao Terror. A alegação dos Estados Unidos para o não cumprimento da 

convenção foi de que o “terrorista” não se enquadrava nas prerrogativas do tratado. 

Entretanto, organizações como a Cruz Vermelha e a Anistia Internacional reivindicando 

os Direitos Humanos, evocaram o artigo 5º que dispõe sobre possíveis categorias que 

surjam, ou sobre o questionamento de outra categoria de prisioneiro que não esteja nas 

disposições da convenção. Neste caso, o artigo 5º prevê que um tribunal internacional 

ad hoc responderá à questão sobre a condição dos prisioneiros, e enquanto o tramite 

processual não se conclua, os mesmos gozaram de todos os benefícios dispostos na 

convenção. O artigo 5º estabelece precisamente que: 

“se existirem dúvidas na inclusão em qualquer das categorias do artigo 

4.º de pessoas que tenham cometido atos de beligerância e que caírem nas mãos 

do inimigo, estas pessoas beneficiarão da proteção da presente Convenção, 

aguardando que o seu estatuto seja fixado por um tribunal competente”. 

Além da preocupação na definição das categorias, a convenção reforça também 

as disposições já apresentadas nas iniciativas anteriores. Assim, foram instituídas 
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obrigações para o tratamento humano aos prisioneiros, tais como a higiene e as 

condições sanitárias do local de confinamento (Art. 25 e 29), alimentação digna (Art. 

26), respeito à liberdade religiosa (Art. 34), e a expressa proibição da tortura ou 

quaisquer atos de violência física ou psicológica (Art. 13). O Anexo II da convenção 

estabeleceu ainda que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha possa atuar nos campos 

de prisioneiros, permitindo a visita irrestrita a todos os campos, em quaisquer 

condições, tendo também acesso livre para contato com os prisioneiros. 

A convenção não dispõe em nenhum de seus artigos a condição de tratamento 

para civis sem envolvimento na guerra que tenham sido feitos prisioneiros, como no 

caso emblemático de aprisionamento de judeus, ciganos e demais civis pelo regime 

nazista alemão na Segunda Guerra Mundial. Neste caso, por se tratar de civis sem 

envolvimento direto no conflito, qualquer tipo de prisão é vista como ilegal, muito 

embora, como vimos, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tenha dado pareceres 

favoráveis às condições de vida no gueto de Theresienstadt. 

As referências feitas aos campos na Convenção de Genebra, que não são 

identificados como “campo de concentração”, dispõe que estes devem, no caso de 

abrigar prisioneiros de guerra devidamente enquadrados das prerrogativas do artigo 4º, 

ter as mesmas condições dignas para o tratamento do detento como em uma prisão de 

guerra. 

O posicionamento pelo cumprimento estrito das convenções defendido ao longo 

do século XX com veemência por organizações não-governamentais, reforçou a prisão e 

os seus dispositivos, demonstrando como esse empreendimento tem funções 

semelhantes ao processo de humanização das penas e dos códigos penais internamente 
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nos Estados. A III Convenção de Genebra regularizou o bom tratamento prisional como 

a forma legítima de punição, sem abrir mão de seu dispositivo fundamental de controle. 

Da mesma forma, os flagrantes e sucessivos descumprimentos das normativas 

ativam um mecanismo de captura efetivo quando a normalização não é possível de se 

realizar pelas vias formais. Esta observação ressalta que, embora inúmeras questões 

sobre o processo de pacificação das guerras, e da maneira mais específica, de se tratar o 

prisioneiro de guerra, apresentem atritos entre o ideal liberal e a realpolitik, ambas 

dividem um mesmo desejo a respeito das relações internacionais: o estabelecimento do 

equilíbrio. É a política como paz que guia liberalismos e realismos, com suas oposições 

estratégicas, mas partilhando de um mesmo pressuposto. 

 

Criminalização da guerra no modelo da Liga das Nações e da Organização 

das Nações Unidas 

O desequilíbrio de forças entre as nações européias expresso na Primeira Guerra 

Mundial, que diferentemente das guerras do século XIX, foi arrasadora, perdurando por 

4 anos, acontecendo no centro Europa, e deixando cerca de 20 milhões de mortos, 

motivou o discurso humanista no intuito de mobilizar a diplomacia dos Estados para 

promover o restabelecimento da normalização das relações internacionais (Comparato, 

2001). Os 100 anos que precederam a guerra foi um período de relativo equilíbrio no 

ambiente europeu, no qual as alianças e neutralidades geopolíticas garantiram certa 

segurança entre os Estados, neste momento mais preocupados com as guerras civis e 

guerras pela unificação dos territórios, e com a manutenção da exploração das colônias 

na Ásia, África e Oriente Médio. A lógica de segurança internacional até então adotada 
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era o balaço de poder, que aos poucos se mesclava com as iniciativas humanitárias de 

regulamentação de conflitos. 

As marcas deixadas pela guerra, que utilizou o desenvolvimento tecnológico 

aplicado à indústria bélica, empregando o potencial de destruição que fora aprimorado e 

expandido desde o século XIX, reacendeu, ao seu término em 1918, o liberalismo que 

buscou, por meio das convenções e conferências, estabelecer um direito de guerra que 

visava, ainda que precariamente, controlar a incidência dos conflitos internacionais. 

Segundo Comparato, a forte reação pacifista na Europa e América do Norte novamente 

clamava por uma organização do sistema de Estados que finalmente conformasse os 

conflitos através do direito. Diante da ocorrência de genocídios, de matanças 

indiscriminadas, da utilização de campos de concentração, campos de regime de 

trabalho forçado, dentro da Europa, local em que nasceram e se desenvolveram os ideais 

iluministas de civilização, progresso e liberdade, novamente se acendeu a vontade do 

humanismo de fazer cessar a guerra. Outro fator resultante da Primeira Guerra Mundial 

que teve importância fundamental para o novo desejo de pacificação das relações entre 

os Estados foi a eclosão da Revolução Russa, e o conseqüente e rápido avanço 

econômico e militar da URSS, despontado como forte ator internacional. 

O desenvolvimento dos sistemas de segurança coletiva das Convenções de Haia 

e a gama de tratados sobre regulamentação de guerra novamente foi o artifício dos 

Estados para procurar promover um equilíbrio das relações internacionais. 

As intenções expressas nas Convenções de Haia no sentido de criar um sistema 

de segurança que utilizaria da mediação e da habilidade diplomática na solução dos 

conflitos internacionais, foram retomadas nas discussões que firmaram o Tratado de 

Versalhes. Em seu primeiro artigo, como apontam Herz e Hoffmann (2004), o tratado 
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estabeleceu a criação da Liga das Nações, uma organização internacional com o 

objetivo desenvolver um novo sistema de segurança entre os Estados, baseado não só na 

recomendação da arbitragem como meio para solução de conflitos, mas na 

obrigatoriedade
25

 dos seus membros em cooperar coletivamente para paz. 

Um dos maiores incentivadores da criação do inédito sistema de segurança 

coletiva foi o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que havia 

elaborado e apresentado os quatorze princípios para a paz, em discurso ao congresso 

nacional no mês de janeiro de 1918, sustentado também junto às demais delegações de 

Estados que negociavam as condições para o Tratado de Versalhes, no qual defendia 

metas para a reorganização do sistema internacional. Segundo Rodrigues (2010: 39-40), 

“em linhas gerais, os princípios versavam sobre a necessidade em abandonar a 

diplomacia secreta, (...) a urgência em controlar a produção de armamentos, (...) o valor 

de assegurar o direito de independência e autodeterminação dos povos, (...) a relevância 

em defender o livre fluxo comercial, (...) e a importância da mudança das relações de 

poder entre os Estados”. Esse último ponto expressou explicitamente a necessidade, 

entendida por Wilson, de suspender o sistema de balanço de poder, substituindo-o pelo 

sistema de segurança coletiva que concentrasse o poder na comunidade de Estados. O 

novo modelo foi uma das formas de imposição da paz dos vencedores na Primeira 

Guerra Mundial, e pretendia subordinar as decisões sobre intervenção e conflitos a uma 
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guerra coletiva destinada a repreender um Estado rompedor do pacto. Em qualquer outra situação, os 
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Hoffmann, 2004). 
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autoridade internacional supra-estatal, obrigando os Estados a usarem os mecanismos de 

arbitragem gerenciados pela organização. 

Firmado em 28 de abril de 1919, o pacto da Liga das Nações criou a primeira 

instituição associativa internacional permanente de Estados, “reunindo de início 32 

membros, e chegando a ter 54 membros no ano de 1923” (Seitenfus, 1997: 87). Apesar 

do empenho do presidente Wilson na criação deste novo mecanismo de promoção da 

paz e segurança internacionais, o congresso estadunidense não aprovou e não ratificou o 

pacto, fato que deixou os Estados Unidos, que já despontava como grande potência 

econômica e militar no século XX, fora da organização. Essa foi a primeira grande 

baixa no projeto da Liga das Nações que nascera com a pretensão universal, levando os 

Estados a manterem as suas relações diplomáticas abertas ao dialogo fundado na justiça 

e na honra, adotando rigorosamente as prescrições do Direito Internacional. 

A despeito da não adesão dos Estados Unidos, os Estados contratantes firmaram 

novamente a intenção de regulamentação da guerra, baseado no controle da produção, 

distribuição e utilização de armamentos (art. 8), no princípio da autodeterminação dos 

povos (art. 10), na efetiva utilização da arbitragem como meio pacífico para solução de 

controvérsia (art. 12 e 13), e na ativação do sistema de segurança coletiva (art. 16)
26

. O 

objetivo final da instituição era o de constituir uma autoridade internacional capaz de 

cessar a chamada “anarquia” do cenário internacional regido por alianças e desprovido 

de uma ordem centralizadora, na qual funcionava a lógica do balanço de poder entre os 

Estados que permitira a eclosão da Primeira Guerra Mundial.  
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Segundo Herz e Hoffmann (2004: 84), com a criação deste sistema de 

segurança, “garantir a ordem internacional seria o único motivo legítimo por excelência 

para se recorrer à guerra”. Para tanto, o dispositivo do artigo 16 do pacto da Liga das 

Nações que instituiu o sistema de segurança coletiva previa que, caso um dos membros 

da sociedade recorresse à guerra contrariamente aos compromissos contratados nos 

demais artigos do pacto, este passaria a ser considerado como “tendo cometido um ato 

de beligerância contra todos os outros membros da sociedade”; assim, todos os outros 

membros atingidos pelo ato hostil “comprometer-se-iam a romper imediatamente todas 

as relações comerciais ou financeiras, passando a proibir todas as relações entre seus 

nacionais e o Estado rompedor do pacto” (art. 16). O sistema se baseava em um 

mecanismo capaz de conjugar os compromissos dos Estados para evitar a agressão entre 

eles. Herz e Hoffmann (2004: 83) indicam que “ao engendrar uma ameaça crível de que 

uma reação coletiva através de boicotes, de pressões econômicas e de intervenção 

militar, produzida em qualquer hipótese de agressão, o sistema deveria deter atores 

dispostos a iniciar uma empreitada militar; e a imensa agregação de recursos de poder 

levaria atores racionais a evitar uma derrota já prevista”. 

Tal projeto de cunho explicitamente liberal, remonta ao precursor conceito de 

paz perpétua idealizado por Immanuel Kant. Segundo Kant (2004), motivados pela 

racionalidade e humanidade, os Estados deveriam se unir para a formação de uma 

federação cosmopolita, criada a partir de um pacto, que garantiria a segurança de modo 

coletivo, e o conseqüente abandono da guerra como instrumento político. Segundo a 

perspectiva kantiana “a violação de direitos em um lugar da terra seria sentida por todas 

as demais nações da federação” (Kant, 2004: 54). Da mesma forma, como exposto 

acima, o pacto da Liga das Nações estabeleceu em seu artigo 16 a reação coletiva como 
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forma de suprimir qualquer iniciativa conflituosa de um Estado em desacordo com as 

disposições do pacto. A utilização de força armada fora, portanto, permitida somente 

como reação a um ato ilegal de guerra. Essa confiança mutua na defesa em conjunto é o 

que daria crédito ao sistema de segurança coletiva adotado no modelo da Liga das 

Nações. 

De forma substantiva esse primeiro esboço teórico liberal serviu de sustentação 

para o início da movimentação política que, desde a segunda metade do século XIX, 

buscava maneiras de regulamentar a guerra por meio da cooperação entre as nações. Em 

1928, outra iniciativa do governo estadunidense, desta vez em parceria com o governo 

francês, resultou na assinatura de um novo e inédito tratado que previa a renúncia total 

da guerra com instrumento de política dos Estados contratantes. O Pacto Kellogg-

Briand, como ficou conhecido, estabeleceu em seu artigo primeiro que as Nações se 

comprometeriam em “condenar o recurso à guerra para a solução de controvérsias 

internacionais, e renunciariam absolutamente a guerra como um instrumento de política 

nacional em suas relações com os demais Estados participantes do pacto”
27

. Segundo 

Rodrigues (2010: 143) “além do objetivo de reforçar a postura contra a guerra ofensiva 

expressa no Pacto da Liga das Nações, o tratado marcava a tentativa dos Estados Unidos 

de voltar para as discussões multilaterais sobre a paz”.  

Porém, apesar da nova tentativa de pacificar as relações internacionais, os 

esforços foram em vão. Os modelos de segurança coletiva acordados nos pactos não 

impediram a saída dos membros ou até mesmo a negação do pacto. Seitenfus (1997) 

aponta que já na década de 1930 alguns conflitos periféricos não foram evitados pela 
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 PACTO KELLOGG-BRIAND (1928). Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/renguerra.htm>. 

Acesso em 01/10/10. 
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Liga por certo desinteresse das grandes nações em se envolverem em questões que não 

faziam parte de suas estratégias geopolíticas, demonstrando que os interesses dos 

Estados idealizadores e fundadores da organização determinaram os motivos para a 

aplicação ou não da lei internacional, mesmo sendo esta uma instituição supostamente 

universal. O artigo primeiro do pacto da Liga também previa a possibilidade de saída de 

um membro sem quaisquer prejuízos, fato que facilitou a países como Japão, Itália e 

Alemanha, que poucos anos depois formaram a aliança do eixo na Segunda Guerra 

Mundial, a saírem da Liga das Nações, avançando em seus projetos nacionalistas e 

fascistas, e aquecendo ainda mais a nova corrida armamentista que já se desenvolvia em 

pleno vigor. 

Segundo Herz e Hoffmann (2004) a ineficácia do sistema de segurança coletiva 

da Liga das Nações é atribuída também ao seu processo decisório institucional. A 

exigência de unanimidade entre os membros do Conselho e da Assembléia, órgãos 

responsáveis pelas decisões e julgamentos dos processos de litígios entre os Estados, 

travava as discussões, já que o veto de qualquer um dos membros dos dois comitês 

inviabilizava a aplicação de medidas ou sanções. Assim, questões como a política de 

desarmamento ou de proteção dos territórios, que formavam um dos eixos principais de 

atuação da Liga, tendo importância fundamental no controle do surgimento de novos 

conflitos, não conseguiam sair do papel, ficando restritos às discussões meramente 

formais que não influenciavam diretamente nas ações tomadas pelos Estados em suas 

políticas nacionais. 

Os sucessivos fracassos da Liga durante os seus anos de atividade nas décadas 

de 1920 e 1930, fez ressurgir com grande força os princípios do realismo político, que 

de certa forma estava encoberto pelo entusiasmo liberal que alcançou espaço nas 
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agendas governamentais dos Estados depois da Primeira Guerra Mundial. As nações 

européias que já vinham se remilitarizando, passavam pouco a pouco a ativar suas 

animosidades históricas, e as tensões aumentavam ainda mais com a ascensão do 

nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, e do avanço soviético. A pequena 

credibilidade que o sistema de segurança coletiva havia conseguido implantar 

efetivamente foi desconstruída pela perda gradativa de legitimidade perante seus 

próprios membros, levando a Liga das Nações a sucumbir à lógica do balanço de poder, 

justamente o que a mais buscava substituir como forma de organizar uma segurança 

internacional confiável. 

Esse momento foi o período em que o embate entre as correntes teóricas de 

Relações Internacionais (realista e liberal) tomou conta das discussões políticas nos 

gabinetes de Estados. Se de um lado a utopia da paz perpétua cunhada por liberais, 

visando uma segurança garantida por instituições e pelo direito buscava a renúncia à 

guerra, fazendo uma apropriação do pensamento cosmopolita kantiano, de outro os 

realistas defendiam com veemência os interesses nacionais e o próprio sistema de 

balanço de poder entre os Estados num cenário de “anarquia” internacional, entendendo 

que as guerras, em certas ocasiões, são inevitáveis, mas que é possível o seu controle 

por meio do equilíbrio de forças, utilizando a base do pensamento sobre soberania de 

Estado hobbesiano. 

Rodrigues (2010) afirma que dos dois lados a questão central se resumia à 

vontade de se estabelecer uma segurança do Estado e do sistema de Estados, estando, 

liberais e realistas, ainda que em competição, de acordo com uma premissa comum: o 

princípio da política como paz. Dessa forma, a política internacional pautada por essa 

disputa teórica no fundo buscava a instituição de uma ordem que favorecesse o aumento 
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da dinâmica comercial e financeira, e a contenção do despontar das guerras civis ou 

revoluções em países periféricos sob intervenções colonialistas, sendo as ações 

visivelmente vinculadas aos interesses de Estados centrais europeus e dos EUA, onde 

também foram desenvolvidas as teorias de relações internacionais. 

Este contexto de disputa aparentemente antagônica pendeu novamente para o 

lado liberal depois da Segunda Guerra Mundial com a sua imensa devastação e 

destruição inéditas, fazendo ressurgir mais uma vez o ímpeto para a normalização das 

relações internacionais por meio de leis e instituições, buscando abandonar o cenário de 

“anarquia” internacional que, segundo os liberais, permitira a deflagração de mais uma 

grande guerra. Assim nasceu a Organização das Nações Unidas (ONU) no cenário do 

pós-guerra como mais uma tentativa de reordenar o sistema internacional de Estados em 

um modelo que conferisse autoridade a um agente supranacional, tendo como intuito 

primordial o de promover o controle da guerra e o prolongamento da paz, gerando 

segurança e previsibilidade aos Estados contratantes. Segundo Seitenfus (1997), a ONU 

passou a representar, desde o início da segunda metade do século XX, o mais 

importante fundamento da paz e segurança internacionais, trazendo toda a experiência 

do Direito Humanitário adquirido no século XIX. O preâmbulo de sua carta 

constitutiva, que ficou conhecida como Carta de São Francisco, por ter sido assinada 

depois de uma longa conferência realizada entre os meses de janeiro e junho de 1945, na 

cidade estadunidense, já estabelecia os parâmetros correspondentes ao novo sistema de 

segurança coletiva que seria adotado. No sistema da ONU a guerra fora colocada em um 

patamar de ilegalidade em sua prática unilateral de agressão: 

“Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos em preservar as gerações 

vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, 

trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, (...) e a reafirmar a fé no direito 
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fundamental dos homens (...); para fins de praticar a tolerância e viver em paz 

(...), e a garantir que a força armada não será utilizada a não ser no interesse 

comum (...); resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução desses 

objetivos”
28

. 

Essa foi a maneira com a qual a ONU, na introdução das normativas da sua 

constituição, situou a posição formal que guiaria as relações entre os Estados no que diz 

respeito à manutenção da segurança internacional. A ação armada, ou o uso da força 

individual ou coletiva em ato de reparação de uma ruptura da paz, sendo esse, portanto, 

um interesse comum a todos da comunidade (a justa causa), é previsto pela carta, bem 

como o direito de autodefesa em reação a um ataque armado
29

. Entretanto, como uma 

instituição fundada sob forte influência de ideais liberais e humanistas, é reafirmado, no 

Capítulo I da carta, assim como estava previsto no Pacto da Liga das Nações, o 

propósito de que os Estados devem utilizar de meios pacíficos na solução das suas 

disputas internacionais. Neste sentido, como apontam Herz e Hoffmann (2004: 98), com 

o direito da ONU, a guerra “está proscrita, (...) e que os litígios entre os Estados [a partir 

de então] devem ser resolvidos pacificamente”, utilizando os fóruns e instâncias que a 

própria instituição disponibilizaria para a negociação, diplomacia e arbitragem. 

O surgimento da ONU e deste novo sistema de segurança coletiva implicou 

outro aspecto com relação à proibição efetiva da guerra de agressão. A criação do 

Tribunal de Nuremberg
30

, em agosto de 1945, para julgar oficiais do governo alemão 

                                                           
28

 Preâmbulo da Carta de São Francisco. Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/documentos 

_carta.php>. Acesso em: 06/10/10. 
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 O direito de autodefesa está previsto no artigo 51 da Carta de São Francisco. 
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 O Tribunal de Nuremberg foi à primeira experiência de um tribunal penal internacional para julgar 

indivíduos por crimes de guerra, seguida pelo Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, em 

Tóquio, também criado no contexto da Segunda Guerra Mundial. Esta mesma experiência ad hoc foi 

utilizada em outras situações de guerra, como no genocídio de Ruanda, em que o Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda funciona desde 1994, gerenciado pelo Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, e no genocídio na antiga Iugoslávia, em que o Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia 
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envolvidos na Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez na história, responsabilizou 

pessoas pelos crimes cometidos, e não somente os Estados, como havia ocorrido ao 

final da Primeira Guerra Mundial
31

. O estatuto do Tribunal Militar Internacional de 

Nuremberg dispôs, em seu artigo 6º, que a participação no preparo ou condução de uma 

guerra seria considerada “crime contra a paz”, o que levaria ao entendimento da 

categoria de “criminoso de guerra”, e reforçaria, ao mesmo tempo, a de “crime contra a 

humanidade”. Rodrigues (2010) chama atenção para o fato da penalização de indivíduos 

por crimes de guerra acontecer, simultaneamente, ao reconhecimento do homem como 

sujeito de direito internacional por meio da Carta de São Francisco, e posteriormente, 

com a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948: “não se trata mais de 

encontrar apenas um Estado culpado pelo início da guerra, mas de identificar indivíduos 

que, na posição de governantes ou agentes do Estado, tivessem a responsabilidade de 

haver levado seus países e sociedades à guerra” (Idem: 177). 

Essas disposições citadas acima encontram convergência e efetividade no 

capítulo VII da carta, na qual é situada a base do sistema de segurança coletiva proposto 

pela ONU. Além da Assembléia Geral, órgão democrático da organização em que é 

expressa a igualdade entre os Estados soberanos, foi criado o Conselho de Segurança, 

órgão responsável inteiramente pelas decisões sobre a ameaça à paz, ruptura da paz ou 

ato de agressão, conforme disposto no artigo 39; pela imposição de sanções (militares, 

                                                                                                                                                                          
funciona desde 1993, também gerenciado pelo Conselho de Segurança da ONU. A instituição permanente 

deste tipo de tribunal se deu em 2002, após a assinatura do Tratado de Roma em 1998. A Corte Penal 

Internacional é sediada em Haia, na Holanda, e tem a competência de julgar os chamados crimes contra a 

humanidade. 

31
 A disposição dos artigos 7 e 8 do Estatuto do Tribunal Internacional de Nuremberg previu a 

responsabilidade do crime de guerra aos autores das atrocidades nazistas, não podendo estes utilizar com 

álibi o Estado ou a condição de funcionário cumpridor das leis e da hierarquia do Estado. Disponível em 

<http://www.ehu.es/ceinik/tratados/7TRATADOSRELATIVOSACRIMENESDEGUERRA/CG73.pdf>. 

Acesso em 13/10/2010. 
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econômicas ou diplomáticas) obrigatórias no caso de desacordo de um Estado para com 

o Pacto, disposições dos artigos 41 e 42; e os meios ou efetivos militares a serem 

utilizados no caso de imposição de sanções militares, disposto no artigo 42.  

Composto por 5 membros permanentes tendo o instrumento do chamado poder 

de veto sobre as decisões tomadas, e 10 membros transitórios que ocupam mandatos de 

dois anos, o Conselho de Segurança é a expressão do realismo político que não deixou 

de atuar mesmo com a formalização de um novo modelo institucional que buscava a 

contenção da guerra e a promoção da paz. Diferentemente da experiência da Liga das 

Nações, a ONU apresentou um modelo em que, embora estabelecesse o princípio da 

igualdade soberana entre os Estados, determinava, ao mesmo tempo, o acesso restrito e 

seletivo às instâncias decisórias, o que representava as posições e orientações políticas 

dos vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Assim, Estados Unidos, União Soviética, 

Reino Unido, França e China, assumiram a posição de Estados responsáveis diretamente 

pela manutenção do novo sistema de segurança coletiva criado na Carta de São 

Francisco. 

Segundo Seitenfus (1997: 108), “contrariamente à experiência da Liga das 

Nações – espaço de encontros e discussões entre Estados colocados num mesmo plano 

jurídico –, a nova organização permitiu o acesso às instâncias decisórias somente a um 

pequeno e seleto grupo de países”. Essa situação fora uma condição imposta pelos 

países vencedores aos países perdedores da Segunda Guerra Mundial, e visava evitar os 

problemas que ocorreram nos processos da Liga, em que a posição de igualdade jurídica 

plena gerava a necessidade de que as decisões fossem tomadas por majoritariedade ou 

proporcionalidade em uma arena democrática, ou por unanimidade nos conselhos, que 

eram compostos por Estados também em posição de igualdade jurídica, o que, por 
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muitas vezes, travava as discussões para a tomada de decisões. Herz e Hoffmann (2004) 

apontam que a criação deste novo sistema de segurança coletiva buscava corrigir os 

erros detectados nos sistemas anteriores, e “por isso fora reconhecida a posição das 

grandes potências em suas atribuições específicas no Conselho de Segurança em um 

processo decisório, na qual são concedidas prerrogativas de „soberanias especiais‟, 

representadas na forma do poder de veto” (Idem: 104). 

A instituição das Nações Unidas não representou o fim do embate entre realistas 

e liberais. Embora o Conselho de Segurança represente certa conciliação, uma vez que 

garante aos Estados fundadores deste direito um favorecimento explícito do próprio 

sistema, o artifício de “trair” o pacto internacional não deixou de existir, sendo outro 

mecanismo de controle quando a situação não é possível de resolução pelas instâncias 

formais e legais. Os interesses políticos e econômicos permaneceram como guias para 

determinar quando da utilização dos instrumentos para mediação de conflitos ou da 

utilização da guerra efetiva; quando da utilização do discurso humanista e de 

intervenções humanitárias ou da utilização de força bélica indiscriminada sem 

autorização do Conselho de Segurança. As teorias, e suas correlatas práticas, também 

compuseram e compõem um mesmo sistema de estabelecimento de segurança e 

controle tanto do Estado, quanto do sistema de Estados. Como aponta Rodrigues (2010), 

em vez de inimigas, as duas correntes são adversárias, disputando influência, mas 

partilhando e compondo um sistema de fortalecimento de autoridades, ainda que 

travestidas pelo manto democrático. 

“Ambas estão no campo da teoria da soberania que deduz o poder do 

Estado e da lei e que neles vê a legitimidade e a justiça do exercício da força, 

entendida sempre como energia negativa, repressora, proibida. Mesmo com suas 

diferenças sobre quando e como a guerra poderia ser legitimamente utilizada, 

realistas e liberais dividem a percepção de que o Estado não apenas faz parar a 
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guerra como a domestica perpetuamente (...); a guerra fora do controle estatal, 

apartada dos limites da lei, significa a possibilidade de morte do Estado e, no 

limite, da humanidade” (Idem: 287). 

A emergência atual do terrorismo, assim como outros ilegalismos como o tráfico 

internacional de drogas, ressalta a imagem desta luta de oposição apenas formal entre 

liberalismo e realismo, na necessidade de conter essas “ameaças” à segurança global. 

Nas guerras contra o terror, ou guerras contra o narcotráfico, tem-se, ao mesmo tempo, 

uma prática efetiva de captura dentro e fora das instâncias legais, que colidem em 

alguns momentos ao disputar espaços de influência, mas que não discordam quanto ao 

reforço ao aparelho estatal e ao ordenamento do equilíbrio nas relações internacionais, 

pela balança de poder. Humanamente ou de forma desumana o terrorismo atualiza a 

desordem e o caos, e como “outro” ilegalismo premente que surja e que não pode ser 

capturado pelo dispositivo diplomático-militar, tem de ser extinto ou anulado. 
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Terrorismo e Guerra ao Terror 

 

Terrorismo contemporâneo: procedências e emergência 

O terrorismo é um conceito contestado e uma prática que sempre reaparece. 

Tematizá-lo, sobretudo depois do recente e atual redimensionamento que o transformou 

em uma ação política transterritorializada, implica desconfiar de suas formas e 

definições mais freqüentes. O emprego do termo terrorismo, em geral incorporado sem 

maiores reflexões ou contextualizações, passou a ser cada vez mais corriqueiro e 

integrado a uma linguagem cotidiana. Desde o início do século XXI, representa a 

ameaça de um acontecimento presente de forma permanente na vida contemporânea. No 

entanto, as agendas governamentais, e até mesmo boa parte dos trabalhos acadêmicos se 

esforçam em compreender este “fenômeno” tão atual, a partir de um discurso político 

oficial, difundido como estratégia de um poder de Estado. Neste sentido, o terrorismo 

ganhou nova conotação pejorativa, agora como um acontecimento fora da política, seja 

como participação pacífica dentro das fronteiras do Estado-nação, ou expandida 

internacionalmente nos modelos liberais de associação de Estados. 

Nas diversas definições encontradas nas diretrizes de órgãos de segurança 

estatais e de organismos multilaterais, nas leis nacionais e internacionais, ou a partir de 

reflexões intelectuais de especialistas no assunto, o terrorismo, enquanto conceito, 

nunca encontrou uma definição precisa, única e consensual. Apesar disso, o uso 

indiscriminado dos termos terrorismo e terrorista, desde os acontecimentos de 11 de 

setembro, é quase sempre convergente em um objetivo: condenar o inimigo como 

praticante de uma violência extraordinária e inaceitável. Segundo Whittaker (2005: 25), 

“o que é denominado como terrorismo depende da perspectiva de quem fala”, pois “o 
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uso do termo implica juízo moral”. Defini-lo é estabelecer um outro como meio para 

ativar um mecanismo de segurança e uma melhor maneira para combatê-lo, sem 

estabelecer objetivamente qual é a distinção em relação a outras práticas que envolvem 

o uso da violência de forma política, como, por exemplo, a guerra. 

Destacar o terrorismo de outras formas de guerra ou de crime tem sido a tática 

dos definidores e empregadores do termo nesta atual época na qual se vive em estado de 

conflito mundial. A forma mais freqüente em que se encontra atualmente a conceituação 

da expressão terrorismo versa sobre uma ação violenta ilegítima e ilegal que atinge 

pessoas inocentes, com fins políticos
32

. De acordo com Degenszajn (2006), a definição 

“oficial”, pronunciada como natural e racional, embora partícipe do Direito, não é 

isenta, e corresponde a um posicionamento político que classifica uma ação visando 

enquadrar grupos como praticantes de uma ilegalidade, afirmando, a contraponto, outra 

violência como única: a violência soberana legítima e legalizada. 

Como aponta Ferraz (2006), o estudo do terrorismo implica “uma disposição que 

procure escapar da universalização metafórica do significante terror, que o transforma, 

atualmente, em um equivalente universal oculto de todos os males sociais” (Idem: 38). 

Desligando-se desta “obrigação” em definir o terrorismo, já que isso representa uma 

maneira de situar um mal a ser combatido – semelhante ao que Foucault (2005) apontou 

como anormal na sociedade disciplinar –, e simplesmente entendendo-o com um 

acontecimento político inserido em correlações de forças, coloca-se outra questão mais 

importante, que é compreender quais são os grupos de indivíduos considerados como 

terroristas, e a implicação disso para a dinâmica de forças estabelecida entre terrorismos 

                                                           
32

 É neste sentido que, de maneira geral, são encontradas as definições de órgãos governamentais e 

multilaterais preponderantes como atores contemporâneos, como as Nações Unidas e de outras agências e 
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e contraterrorismos no embate contemporâneo instalado de maneira “permanente” desde 

o ano de 2001. 

Segundo Degenszajn (2006), antes de buscar uma definição, é preciso atentar 

aos terrorismos e àqueles sujeitos classificados como terroristas ao longo da história 

política, buscando “entender quem são essas pessoas que se envolvem nessas ações e 

quais os discursos produzidos a partir de seus atos, (...) compreendendo a dinâmica na 

qual estão envolvidos e o que é que buscam alcançar por meio de suas práticas (Idem: 

24-25). 

A ação denominada recentemente como terrorismo, tal como se apresentou 

transterritorializado, e com alcance global, ativando uma nova maneira de resistência e 

combate por uma desterritorialização, inaugurando outra forma de guerra fora da lei 

internacional, instaurou uma potencialidade política atuante que guerreia com 

capacidade de desestabilizar Estados, sem inserir-se na esfera da legalidade. Apesar 

disso, está implícito nos discursos dos chamados terroristas uma vontade de 

reterritorialização em outras instâncias centralizadoras, baseada em diferentes 

referenciais socioculturais. 

Esta composição de força estabelecida como terrorista, motivou, de outro lado, o 

fortalecimento de um dispositivo contraterrorista, e ambos, configuram, de acordo com 

Enzensberger (2008), o desenvolvimento de semelhante exercício de poder que articula 

violências, demonstrando a emergência pujante de uma sociabilidade baseada no 

controle das populações em escala global, na qual o terrorismo é mais um vetor no 

processo, mesmo atuando fora do ordenamento jurídico. Neste sentido, como apontado 

por Degenszajn (2006), as diferenças entre as posições terroristas e a articulação da 

chamada Guerra ao Terror são vistas como imbricadas. É nesta dinâmica que se instala 
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o centro da disputa entre os terrorismos e contraterrorismos, na qual um suposto 

antagonismo se torna oportuno aos dois lados no atual conflito, que encontra suas 

procedências sob outra conjuntura política, a dos anos de 1980. 

A emergência do atual terrorismo que tem procedências árabes e mulçumanas 

remonta à resistência antissoviética no Afeganistão e ao contexto da Guerra Fria. 

Segundo Gray (2004), a al-Qaeda, grupo político que assumiu a autoria dos atentados 

em 11 de setembro de 2001, formou-se e se desenvolveu no final da década de 1980, 

durante a guerra no Afeganistão orquestrada pelos EUA e pela Arábia Saudita contra o 

avanço soviético na região. 

Na disputa entre os EUA e a URSS, engajados em seus projetos de expansão 

geopolítica sob áreas de influência em países periféricos, muitas regiões serviram de 

palco para o confronto indireto entre as coalizões. Através de incentivos, 

financiamentos e participações militares mais efetivas, os dois blocos evitaram o 

confronto direto ao aliarem-se a grupos locais em disputa política interna. Esta prática 

de apoio à guerra de guerrilha contra “rebeldes” oposicionistas em diversos países foi 

uma tática recorrente dos governos estadunidense e soviético entre as décadas de 1960 e 

1980 (Gray, 2006). No caso do Afeganistão, o movimento de internacionalização 

socialista patrocinado pela União Soviética influenciou e ajudou militarmente uma 

revolução interna em 1978 que derrubou o governo republicano instaurado cinco anos 

antes. O golpe de Estado que instituiu um programa socialista em alinhamento com a 

URSS, entretanto, sofreu a resistência de grupos de oposição, que por sua vez, 

receberam respaldo financeiro e militar dos EUA. A resistência armada dos chamados 

mujahedins – grupos de muçulmanos que eram contra a presença da URSS na região –, 
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conseguiu reverter o golpe e manter uma forte oposição, mesmo com a invasão do 

exército soviético em 1979, e com a guerra se prolongando até 1989 (Ibid.). 

Segundo Crenshaw (2010), a estratégia estadunidense de contenção da expansão 

soviética que se desenvolveu no Afeganistão, abrangeu grande participação da CIA 

(Agência de Inteligência dos Estados Unidos), concentrada, especialmente, no envio 

volumoso de recursos financeiros, e no treinamento intermediado pelo serviço secreto 

paquistanês de milícias islâmicas que lutavam contra a tentativa de implantação de um 

Estado Afegão não mulçumano e atrelado ao comunismo soviético. 

Noam Chomsky (2003) aponta, citando o então consultor de segurança nacional 

do governo Jimmy Carter em 1979, Zbigniew Brzezinski, que o apoio dos EUA à 

guerra no Afeganistão aos grupos oposicionistas, arregimentou um exército miliciano de 

cerca de 100 mil homens ao longo da década de 1980, reunindo diversas etnias, muitas 

delas dos setores considerados mais radicais da religião islâmica, que defendem a união 

entre as leis do Estado e as “leis” do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. 

Dentre os grupos que passaram a influenciar o frágil governo do país, após a 

retirada do exército soviético em 1989, estava o Talibã, movimento político ligado 

fortemente ao Islã, que lutou na guerra civil até o ano de 1996. Neste ano o Talibã 

conquistou Kabul, a maior e mais importante cidade do país, e passou a controlar boa 

parte do Afeganistão com a força bélica que havia sido concedida através dos recursos e 

da ajuda estadunidense. 

Segundo Gray (2004), a al-Qaeda se modela neste contexto. No inicio era um 

grupo de apoio ideológico e estrutural aos membros dos mujahedins que constituíram o 

Talibã; posteriormente, espalhou-se pelos países árabes, apoiando a rígida aplicação 
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social do islamismo. O seu mentor intelectual era Osama bin Laden, um saudita de 

família rica do ramo da construção civil, beneficiado, anteriormente, com o alto volume 

dos recursos financeiros enviados à região para sustentar a guerra. 

Osama bin Laden havia se envolvido no conflito Afegão ainda na década de 

1980, mobilizando recursos para as milícias antissoviéticas. Seu engajamento, segundo 

Gray (Idem), deu-se a partir de sua admissão na Universidade Rei Abdul Aziz, em 

Jeddah, na Arábia Saudita, onde uniu-se à influência de estudos islâmicos ministrados 

pelo professor Mohamed Qutb. Este era irmão do intelectual Said Qutb, um atuante 

defensor da constituição de uma sociedade árabe-mulçumana ligada às raízes do Islã e 

longe dos valores ocidentais. Desta maneira, Osama bin Laden tornou sua contestação à 

não introdução dos “ensinamentos” do Corão nas sociedades árabes. Entretanto, 

somente após a sua estreita relação com os governos dos EUA e da Arábia Saudita na 

guerra do Afeganistão, no início dos anos 1990, é que passou a contestar a atuação dos 

dois países no Oriente Médio, apontados por ele como principais inimigos do Islã 

(Ibid.). Em pouco tempo, os antigos aliados tornaram-se rivais, e a partir de meados da 

última década do século passado, Osama bin Laden foi redescoberto pelos EUA e 

apresentado a todo o mundo como terrorista. 

Segundo Degenszajn, “a noção de que os atentados de 11 de setembro marcaram 

o surgimento de novas forças que se opõem ao ocidente é um equívoco, considerando 

que essas forças já estavam presentes e em interação muito tempo antes” (2006: 123). O 

resgate das procedências que demonstra o estreito relacionamento em tempo não muito 

distante entre os atuais inimigos, situa a emergência do atual terrorismo como resultante 

de um rearranjo de forças políticas em disputa. 
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À sua maneira, Chomsky (2005) aponta que os “extremistas radicais islâmicos, 

freqüentemente chamados de fundamentalistas, eram, poucos anos atrás, os aliados 

preferidos dos EUA por se tratar dos melhores assassinos que se poderiam encontrar à 

disposição” (Idem: 24), no intuito de conter o grande inimigo da época: o comunismo. 

Deste modo, o que os EUA inventaram como atores históricos exclusivos, como 

terroristas responsáveis pelo caos social internacional contemporâneo, são seus antigos 

“parceiros” – ainda que potencialmente adversários –, que passaram a ocupar a posição 

de inimigo na guerra. Os atentados de 11 de setembro concretizaram o ponto de inflexão 

do parceiro-adversário em inimigo, que marcou o redimensionamento de forças 

delineadas desde o final da Guerra Fria, no contexto da Guerra do Afeganistão. 

A al-Qaeda, por seu turno, também encontrou nos antigos aliados um inimigo 

para tenta justificar sua novas ações, afirmando valores baseados no imperativo 

religioso único, verdadeiro e universal, em oposição aos valores que articulam o 

antiterror estadunidense e global, baseados na razão, na humanidade, na tolerância. “Em 

oposição à matriz racional-legal, fundada na democracia e na ciência, se impõe outra 

verdade calcada na razão religiosa” (Degenszajn, 2006: 107). Assim, o conflito 

instaurado entre os novos inimigos nesta recomposição de forças, delimita terrorismos e 

contraterrorismos, e demonstra um domínio de convicção dos dois lados da guerra, 

apelando sempre para uma causa moral (teocrática ou democrática), que busca justificar 

a violência em defesa de um bem maior. A diferença se dá somente na forma de operar 

a oposição: de um lado, dividiu-se a sociedade entre civilizados e bárbaros com base na 

supremacia da responsabilidade sobre a convicção, de outro, se travou a divisão entre 

fiéis e infiéis pela supremacia da convicção. 
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A partir dessa premissa religiosa, a al-Qaeda definiu o seu novo inimigo a ser 

combatido e espalhou-se em pequenos grupos pelos países árabes, evitando uma 

posição sedentária ou fixa. Com a estrutura operacional herdada da guerra contra os 

soviéticos no Afeganistão, iniciou seus ataques a alvos em ações rápidas e em locais 

públicos, utilizando, também, armamento explosivo manuseado e fabricado de maneira 

artesanal. Gray (2005) sublinha que os primeiros atentados atribuídos a al-Qaeda 

ocorreram na década de 1990, “inicialmente com a explosão de um „carro-bomba‟ na 

garagem da torre norte do World Trade Center em 1993, em Nova Iorque, seguido por 

ataques de „homens-bomba‟ à bases militares estadunidenses na Arábia Saudita em 

1995 e 1996,  e às embaixadas dos EUA em Nairóbi no Quênia, e em Dodoma, capital 

da Tanzânia, em 1998” (Idem: 92).  Em 2000, ainda outro atentado foi relacionado às 

ações da al-Qaeda: o ataque à bomba ao porta-aviões estadunidense USS Cole, 

ancorado em um porto no Iêmen. 

Contudo, foi somente com os ataques espetaculares de 11 de setembro em 

território estadunidense, seguido pelos ataques à bomba em estações e trens dos metrôs 

de Madri, em março de 2004, e de Londres, em julho de 2005, que a al-Qaeda tornou-se 

conhecida e temida de todos, e passou a representar, de fato, a materialização de uma 

prática nova de conflito, uma “guerra não convencional” em escala mundial, 

diferenciando-se de grupos similares, como o ETA
33

 e o IRA
34

, também classificados 

como terroristas, mas que agiam nacionalmente. Embora desde os anos de 1990 os EUA 

                                                           
33

 O ETA – Euskadi Ta Askatasuna, (Pátria Basca e Liberdade), é uma organização política classificada 

como terroristas pelo governo da Espanha, que reivindica, por meio de ações violentas, a autonomia do 

território do País Basco, localizado no norte da Espanha e sul da França. 

34
 O IRA – Irish Republican Army, (Exército Republicano Irlandês), foi um grupo político, extinto em 

2005, que reivindicava a reanexação da Irlanda do Norte a Republica da Irlanda. Suas práticas violentas 

também eram classificadas pelo governo do Reino Unido como terroristas. 
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já mantivessem algumas ações contraterroristas, sendo a mais emblemática o ataque 

com míssil teleguiado à indústria farmacêutica Al-Shifa, em agosto de 1998, no Sudão, 

em represália ao suposto abrigo que o país estaria dando a rede al-Qaeda e a Osama bin 

Laden (Crenshaw, 2010), os atentados à Nova Iorque e Washington redimensionaram a 

estratégia de segurança internacional, estabelecendo um conflito global entre as forças 

soberanas estatais e uma rede terrorista transterritorial. 

A grande oposição que está por trás dos inimigos em combate nesta guerra entre 

terroristas e contraterroristas é a dos dois universais carregados como bandeira por 

ambos os lados. Ao se afirmarem como rivais em combate, terroristas, diante do 

imperativo iluminista, impõem sua razão religiosa, e contraterroristas, diante do 

imperativo transcendental, impõe sua razão científico-legalista. Essa oposição, 

entretanto, não se dá por um choque de civilizações – como propôs Samuel 

Huntington
35

 –, que seria resultante de um embate identitário entre os blocos 

civilizatórios ocidental e islâmico. 

Na prática, o terrorismo da al-Qaeda enraizado em um Islã fundamentalista, ao 

guerrear contra o ocidente, investe em resistência aos valores e ideais naturalizados e 

reproduzidos na constituição dos Direitos – que progressivamente é universalizado 

como forma de estabilizar as relações sociais em nível global, impondo, por 
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 Na teoria do “choque de civilizações” elaborada por Huntington (1997), o autor afirma que depois da 

Guerra Fria, o último conflito motivado por razões ideológicas, dada a vitória final e inquestionável do 

modelo ocidental democrático-capitalista-liberal, as guerras seriam motivadas por embates identitários 

entre as diferentes civilizações no mundo, divididas por ele de forma homogênea seguindo características 

sociais, culturais e religiosas de todos os povos do mundo. Desta forma, o atual conflito entre terrorismos 

e contraterrorismos em escala global seria um exemplo deste embate identitário entre a civilização 

ocidental, representada basicamente por Estados Unidos e países da Europa ocidental, e a civilização 

islâmica, representada pelos povos árabes-muçulmanos. Diferentemente, como se pode comprovar pela 

relação procedente entre os dois lados do atual conflito, a guerra entre terrorismos e contraterrorismos 

forma uma oposição entre duas forças em um novo contexto e sob um rearranjo dos interesses em vigor, 

não sendo um choque civilizacional entre grupos identitários distintos.   
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conseqüência, a cultura ocidental como preponderante –, mas inverte um mesma 

vontade autoritária também operada por uma verdade absoluta, ao impor suas ações que 

teriam o intuito de “limpar” as impurezas do mundo, idealizando a instituição de um 

Estado teocrático para além dos nacionalismos laicos. 

Os pronunciamentos
36

 de Osama bin Laden e seus correligionários em vídeos 

divulgados ao longo destes últimos anos, indicam que este terror é uma prática a mais 

de sujeição, representando uma outra violência, externa à soberania, mas que acabou 

por servir de justificativa nas instâncias legais para o aumento da violência legítima: 

terror e contraterror como inimigos nesta atual guerra, compõem duas faces de um 

mesmo acontecimento, e acabam por se reforçar mutuamente. 

Enzensberger (2008) aponta a emergência do terrorismo contemporâneo a partir 

de uma nova figura: o perdedor radical. Segundo o autor, o atual terrorista que rivaliza 

com a violência legítima, produzindo, cada vez mais, poder e influência da força 

policial em atuação global, e servindo de justificativa para a constituição de leis ainda 

mais repressivas – compondo um ordenamento jurídico internacional de controle 

minucioso –, é a imagem perfeita do perdedor inveterado que se ressente pela derrota 

frente às sociedades bem sucedidas que conquistaram o Direito. Caracterizando o 

perdedor radical, Enzensberger situa-o como um sujeito que atua para matar, e que é 

próprio dos tempos atuais: um assujeitado contemporâneo frente ao capitalismo 

                                                           
36

 Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, vários vídeos com pronunciamentos de membros da al-

Qaeda foram divulgados pela rede de televisão árabe Al-Jazeera. Alguns dos vídeos estão disponíveis 

com legendas em inglês no site da emissora. Nestes vídeos, os pronunciamentos remetem aos atentados 

cometidos por terroristas suicidas e enfatizam a necessidade de união do povo árabe a partir das “leis” do 

Islã, escritas por Maomé no livro sagrado mulçumano, o Alcorão, para combater os “pecadores” e salvar 

o mundo das injustiças e das impurezas vindas do modo de vida profana vivida no ocidente. À sua 

maneira, a al-Qaeda definiu a luta do bem contra o mal. Disponível em: <http://english.aljazeera.net/ 

Services/Search/?q=video%20osama%20bin%20laden>. Acesso em: 23/01/2011. 
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globalizado. É o indivíduo refugo da sociedade, humilhado diante de sua condição 

insignificante, mesquinha e miserável. A radicalidade se dá no momento em que este 

perdedor “reverte o jogo”, dirigi-se aos seus opressores e, sem negociação, de maneira 

súbita, mata a quem considera causador de seus infortúnios, e por vezes também se 

mata. O perdedor radical é o sujeito “que não negocia, que se isola tornando-se 

invisível, que concentra a sua energia e espera pela sua hora” (Idem: 10) de eliminar os 

seus inimigos e a si próprio. Esta é sua derradeira vitória. 

Tal qual o perdedor radical, o terrorista contemporâneo é também o sujeito 

imprevisível que cultiva seu ressentimento a partir da vida derrotada e excessiva, e que, 

derradeiramente, transforma seu corpo e sua existência nas armas contra o seu inimigo, 

destruindo tudo ao redor dele. Os terroristas de 11 de setembro, os “homens-bomba” 

que se suicidam e espalham destruição e morte, compõem a imagem do perdedor à 

espera da vingança, preparado para a última conseqüência. São discretos e cada vez 

mais invisíveis, atuando no cotidiano das grandes cidades do ocidente ou em zonas 

dispersas da África e Ásia, ora em aeroportos e aviões cruzando o espaço aéreo 

estadunidense, ora atingindo prédios de instituições estatais em Bagdá; imprevisíveis 

quanto ao instante, mas previstos como ação. De todas as formas, surgem do 

inesperado, explodem em qualquer lugar e a qualquer momento: de repente um evento 

violento que mata sem alongadas explicações ou justificações, restritos a palavras de 

ordem. Uma eliminação sumária que não aceita nenhum tipo de negociação. 

Deste modo, Enzensberger assinala o terrorista contemporâneo como um 

perdedor radical, e por isso, como um sujeito que apenas inverte um exercício de poder 

e direito ao reiterar uma vontade autoritária. Inverte o poder que incidi sobre si, 

decorrente do capitalismo globalizado e das conseqüências deste modo de vida 
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ocidental que lhe imprime pobreza e exclusão, e reitera uma vontade autoritária que 

seleciona e mata, na busca obsessiva por um reconhecimento, “satisfazendo 

[finalmente] o desejo compulsivo de, por meio da escalada do terror, se tornar senhor da 

vida dos outros e da própria vida” (Ibid.: 93). 

Neste sentido, segundo Giacoia (2006), a “radicalidade” do terrorista 

contemporâneo restringe-se à reação. Apesar do atual terrorismo ativar uma resistência 

frente à hegemonia e globalização do modelo político-econômico democrático e 

capitalista, de não participar e não negociar pelos trâmites de gestão política dos Estados 

e dos sistemas de Estados, atuam por um fundamentalismo religioso que almeja 

universalizar outro modo de vida, baseado em outros valores absolutos. Assim, sua 

potência destruidora e assassina acaba por se tornar uma “contra-face da militarização 

da política” (Idem: 81). 

Da mesma forma, Enzensberger (Ibid.) observa os efeitos produzidos pela 

radicalidade do terrorista-perdedor: diante da democracia, o modelo por excelência da 

negociação, ele não mais participa. Sua vingança é seu último ato, extremo e fatal: pura 

convicção. E ao limitar-se à negação e à reação, o atual terrorismo atrelado à causa 

árabe e mulçumana investe na violência brutal que objetiva, de maneira decisiva, a 

vitória da morte. 

 

A luta contra o Terror: generalização do estado de exceção 

 O terrorismo, definitivamente, tornou-se tema obrigatório das relações 

internacionais desde seu mais recente ponto de inflexão no ano de 2001. As imagens 

transmitidas ao vivo nos veículos de comunicação pelo mundo afora de “aviões-bomba” 
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atingindo os prédios que marcavam a silhueta de Manhattan, símbolo do 

desenvolvimento econômico e da hegemonia cultural do século XX, e ao mesmo tempo 

mostrando o prédio do Pentágono em Washington, símbolo máximo do militarismo em 

chamas, também atingido por um avião com dezenas de pessoas, somando-se às notícias 

alarmistas e instantâneas de que dezenas de aviões no espaço aéreo estadunidense 

poderiam estar seqüestrados, prontos a atingir alvos nas cidades, deram o tom de 

abertura do século XXI. 

Ao contrário do que se esperava – de uma era de paz e menor tensão 

internacional após os anos de Guerra Fria –, é o calor do terror e do contraterror que 

pautam as relações internacionais no início do novo século. O redimensionamento do 

terrorismo ao qual se viu nos acontecimentos espetaculares que ficaram conhecidos 

como 11 de setembro marcaram efetivamente o surgimento de um novo problema aos 

Estados e ao sistema de Estados. O caráter transterritorial dos atos terroristas exigiu 

uma coligação organizada, promovendo ininterruptas ações de segurança internacional. 

Em vez da paz continuada, o século XXI inaugurou uma inédita forma de se fazer 

guerra, opondo um poder articulado de forma total obcecado pela contenção de 

resistências, a um agente não estatal organizado com potencial de desestabilizar a ordem 

nas relações internacionais, por sua atuação transterritorial. 

O terrorismo que emerge agora na contemporaneidade tem características muito 

particulares em relação a outros atos ou acontecimentos também considerados como tal. 

Sua atuação transterritorial e transfronteiriça, o anonimato dos autores, a fluidez como 

se movimenta, a imprevisibilidade e instantaneidade do evento violento que surge, 

destrói, mata e desaparece, marcam esse redimensionamento. O terrorismo 

contemporâneo não se circunscreve mais a questões regionais, locais ou nacionais, 
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tornando-se um problema global, pois a sua incidência passou a ser possível em 

qualquer lugar do planeta. Passetti (2006b: 109) aponta que na atual sociabilidade de 

fluxos contínuos, “o terrorismo saiu do território nacional para se encontrar com atos 

que procedem de qualquer lugar, de múltiplos fluxos, internacionalizando o problema e 

as eventuais soluções”. 

Desta forma, a luta pela extinção ou contenção do terrorismo foi atualizada, 

sendo estendida ao campo transterritorial, sem limites de território ou soberania. A 

chamada Guerra ao Terror inaugurou novos dispositivos de segurança, combinados com 

ações militares efetivas, pronunciadas como guerras preventivas. 

A Estratégia de Segurança Nacional
37

 lançada em 2002, e reforçada em 2006, 

pelo então presidente estadunidense George W. Bush indicou de maneira objetiva e 

formal as bases das medidas encampadas para a supressão do terrorismo, identificado 

como novo inimigo da sociedade mundial. 

“Nós defenderemos a paz lutando contra terroristas e tiranos. 

Preservaremos a paz construindo boas relações entre as grandes potências. 

Ampliaremos a paz incentivando sociedades livres e abertas em todos os 

continentes (...). Defender nossa nação contra seus inimigos é o primeiro e 

fundamental comprometimento do Governo Federal. Hoje, essa tarefa mudou 

drasticamente. Inimigos no passado precisavam de grandes exércitos e grande 

capacidade industrial para ameaçar a América. Agora, redes obscuras de 

indivíduos podem trazer grande caos e sofrimento para nossa terra por menos do 

custo de um único tanque. Terroristas estão organizados para penetrar em 

sociedades abertas e para utilizar o poder de tecnologias modernas contra nós 

(...). Para derrotar essa ameaça, nós devemos fazer uso de toda ferramenta em 

nosso arsenal: poderio militar para melhores defesas do território, garantia de 
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 A Estratégia de Segurança Nacional (National Security Strategy) é pronunciada por meio de um 

documento emitido pelo Departamento de Estado dos EUA a cada mandato presidencial, desde o ano de 

1986, quando o senado americano determinou que o poder executivo deveria comunicar seus cidadãos a 

respeito de sua estratégia de segurança adotada durante o anos de governo do então presidente. Em 2002, 

a Estratégia de Segurança Nacional assinalou uma considerável mudança de diretriz em relação às 

estratégias dos governos anteriores nas décadas de 1980 e 1990, sendo marcada, sobretudo, pela inclusão 

das guerras preventivas como instrumento geopolítico adotado para a manutenção da segurança não só 

nacional como também internacional (Tisnley, 2005). 
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obediência às leis, serviços de inteligência e esforços vigorosos para cortar o 

financiamento de terroristas. A guerra contra terroristas de alcance global é uma 

iniciativa global de duração incerta” (Bush, 2002: 82). 

Lutar contra um inimigo impreciso, muitas vezes invisível e nômade foi o 

objetivo crucial deste novo paradigma de segurança internacional inaugurado pela 

estratégia estadunidense, mas também articulada em outras esferas e por outros poderes. 

A principal tarefa passou a ser a identificação do inimigo e de suas armas. Como aponta 

Zizek (2003), deter o fluxo do terrorismo em qualquer espaço do planeta passou a ser a 

“lógica paranóica” da Doutrina Bush – como ficou conhecida a estratégia para o grande 

empreendimento de contraterror. O objetivo central desta ação é o de evitar a ocorrência 

de um ataque terrorista em solo estadunidense, ou em outros espaços de interesse e 

influência estadunidense, cujo limite propõe assegurar que não vá acontecer em lugar 

nenhum. 

O Patriot Act
38

 aparece como evidente dispositivo do estado de exceção criado 

no contexto da Guerra ao Terror. Buscando “interceptar os terrorismos por meio da 

união dos americanos e do fortalecimento da América”, promulgou-se o ato que 

permitiu nos Estados Unidos “melhorias para a aplicação de ferramentas de 

investigação judicial”
39

, tais como diligências especiais para a quebra de sigilos 

bancário e fiscal de suspeitos de envolvimento com os atos terroristas, ou com possíveis 

novos ataques contra a segurança estadunidense; redução de restrições aos 
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 O USA Patriot Act é uma lei aprovada nos EUA, em 26 de outubro de 2001, que conferiu ao governo 

estadunidense um amplo poder em vários aspectos jurídicos e políticos, permitindo procedimentos 

especiais para a jurisdição e atuação em casos de terrorismo ou de associação ao terrorismo contra os 

EUA, tendo como objetivo, grosso modo, interceptar e obstruir atentados violentos nos Estados Unidos e 

em outras partes do mundo. O nome oficial do documento/lei que instituiu o Ato Patriota é “Uniting and 

Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act 

of 2001(USA PATRIOT ACT)”. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act>. 

Acesso em: 29/01/2011. 

39
 Introdução do texto do USA Patriot Act. Tradução do autor. 

http://en.wikipedia.org/
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procedimentos de agências de inteligência e de segurança; autorizações para investigar 

os meios de comunicações dos cidadãos, como grampos telefônicos e acesso a redes de 

e-mails; autorizações para averiguações de laudos médicos e históricos profissionais e 

acadêmicos de pessoas consideradas suspeitas; medidas especiais de jurisdição para 

facilitação de investigações, de composições de inquérito policial, de acusações e de 

prisões de acusados de envolvimento com terrorismo; acesso aos registros bancários de 

instituições financeiras, visando verificação e identificação dos clientes e de suas 

atividades e movimentações bancárias, como forma de capturar os agentes financiadores 

de terrorismos; medidas para o reforço da atividade policial e judicial contra a 

imigração ilegal. 

Segundo Agamben (2004), tanto o Patriot Act quanto as Military Orders, 

promulgadas em 13 de novembro de 2001, transformam medidas excepcionais em 

medidas jurídicas, fazendo do estado de exceção “uma forma legal daquilo que não 

pode ter forma legal” (Idem: 12). Chamando atenção para o fato de os Estados 

contemporâneos democráticos usarem voluntariamente o estado de emergência 

permanente (ainda que não declarado no sentido técnico) como “práticas essências” de 

governo, o autor destaca que o deslocamento de uma medida provisória e excepcional 

para uma prática de governamentalidade, tende a se apresentar, cada vez mais, como 

“um paradigma de governo dominante na política contemporânea” (Ibid.: 13). 

No contexto da Guerra ao Terror, o estado de exceção como técnica de governo, 

utiliza-se de alguns de seus mecanismos práticos de atuação, como o julgamento e 

execução de não cidadãos estadunidenses suspeitos de envolvimento em atividades 

terroristas por military commissions
40

, e as prisões indeterminadas e sem acusação 

                                                           
40

 Em 17 de outubro de 2006 foi promulgado o Military Commissions Act, que instituiu e legalizou no 

direito interno estadunidense à criação de comissões militares para julgamento de indivíduos acusados de 
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formal de um estrangeiro suspeito de atividades que ponham em perigo a segurança 

nacional dos Estados Unidos, sendo que o estrangeiro deve ser expulso em até 7 dias ou 

condenado por violação da lei sobre imigração ou de algum outro delito.   

No caso das guerras preventivas, o estado de exceção se estendeu também ao 

campo internacional. A formação da coalizão militar antiterror liderada pelos EUA 

invadiu o Afeganistão ao final do ano de 2001 – país governado por Talibãs (apontados 

como rebeldes violadores dos Direitos Humanos), e responsabilizado por dar abrigo aos 

terroristas da rede al-Qaeda (grupo identificado como organizador deste novo 

redimensionamento do terrorismo), e ao seu líder e mentor intelectual, Osama bin Laden 

–, e posteriormente o Iraque, em março de 2003, país integrante do chamado eixo do 

mal
41

, governado pelo ditador Saddam Hussein, e também responsabilizado por prestar 

assistência aos atuais terrorismos e por possuir ilegalmente armas de destruição em 

massa. Mesmo sem obter autorização jurídica do Conselho de Segurança da ONU para 

suas ações militares, os EUA ocupam os dois países desde o início da Guerra ao Terror, 

e praticam uma guerra efetiva. 

Segundo Agamben, esse desencontro entre o direito internacional e as práticas 

de governo nas ações diplomático-militares, demonstra que a cultura ocidental encontra-

se em uma tensão, opondo duas forças: “uma que institui e põe [a lei, a norma jurídica 

internacional pronunciada como universal], e outra que desativa e depõe [a força 

soberana de sair do ordenamento jurídico instituindo plenos poderes ao Estado]” (Ibid.: 

                                                                                                                                                                          
violação das leis internacionais de guerra. O artifício foi criado como forma de escapar às pressões 

internacionais de organismos diversos que solicitavam uma acusação formal e um julgamento aos 

indivíduos presos sob alegação de envolvimento com atos terroristas ou de associação ao terrorismo. 

Disponível em: <http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/MC_Act-2006.html>.  Acesso em 14/02/2011. 

41
 Classificação feita pelo então presidente estadunidense George W. Bush em diversos pronunciamentos 

oficiais, para países considerados hostis aos valores ocidentais de liberdade e democracia. Dentre os 

países estavam o Irã, Iraque, Líbia, Síria, e a Coréia do Norte. 
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132). Desta maneira, encontramo-nos diante da coincidência entre o estado de exceção e 

a regra, suscitando a observação de que a governamentalidade internacional na 

contemporaneidade “ameaça hoje torná-las [regra e exceção] indiscerníveis” (Ibid.: 

132). 

Esse duplo artifício é um arranjo com o mesmo fim: o de pacificar o ambiente 

internacional, normalizando insurgências, e equilibrando forças difusas em benefício de 

certos valores
42

 e atores ocidentais. A introdução do texto da Estratégia de Segurança 

Nacional dos EUA, de 2002, estabelece esses parâmetros como objetivos principais da 

política para a contenção dos terrorismos, na qual a utilização da força, à revelia dos 

ordenamentos internacionais, tornou-se causa premente, justificando, portanto, as ações 

das guerras preventivas: 

“Os grandes conflitos do século XX, travados entre a liberdade e o 

totalitarismo, terminaram com a vitória decisiva das forças da liberdade – e com 

um único modelo sustentável para o êxito de uma nação: liberdade, democracia 

e livre iniciativa. No século XXI, apenas os países que assumirem o 

compromisso de proteger os direitos humanos e garantir a liberdade econômica 

e política serão capazes de abrir espaço para o potencial de seu povo e assegurar 

sua prosperidade futura (...). Nós lutaremos ativamente para trazer a esperança 

de democracia, o desenvolvimento de mercados e o livre comércio para todos os 

cantos do mundo. Os eventos de 11 de setembro de 2001 nos ensinaram que 

Estados fracos, como o Afeganistão, podem ser uma grande ameaça aos nossos 

interesses como Estado forte” (Bush, 2002: 78). 

A partir disso, vê-se ao mesmo tempo a justificativa da coalizão antiterror 

realçando a importância em salvar sociedades dominadas por ditaduras violadoras dos 

Direitos Humanos e de levá-las à democracia e à paz civil, e a própria violação da lei 

internacional por parte da coalizão ao efetuarem, unilateralmente, as ações de guerra 

com incontáveis mortes e a custa de grande destruição, como condição sine qua non 
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 Em discurso proferido por Codollezza Rice, Secretária de Estado dos EUA durante o governo do 

Presidente George W. Bush, salientou-se que a defesa contra os terrorismos seria uma luta pela afirmação 

dos “nossos valores: liberdade, tolerância, abertura e diversidade” (Rice, 2002: 64). 
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para a suposta garantia dos benefícios e dos direitos sociais econômicos dos “homens 

livres”. 

A então Secretária de Estado dos EUA, Codollezza Rice, pronunciava em 

discurso sobre as ações de contraterror dizendo que com estas medidas iriam “promover 

a moderação, a tolerância e os Direitos Humanos” (2002: 63). Da mesma forma, o 

preâmbulo da carta das Nações Unidas estabeleceu a importância de “reafirmar a fé nos 

direitos fundamentais dos homens”, mas situando a lei internacional como condição 

para a promoção dos Direitos Humanos. Vê-se, deste modo, que a justificativa (a 

humanidade) e o fim (a segurança) passam a ser os mesmos. A divergência se dá 

somente na forma como se busca alcançar o objetivo, pela via do direito ou pela via da 

guerra, demonstrando como há, objetivamente, uma composição entre esses dois 

mecanismos voltados à pacificação das relações sociais. 

Segundo Hardt e Negri (2005), a formação das associações de Estados, 

primeiramente com a Liga das Nações, e depois com as Nações Unidas, bem como a 

consagração do arcabouço jurídico internacional, como mecanismos de ampliação da 

paz social do campo interno para todo o planeta, garantindo certa ordem global, na 

contemporaneidade, efetivamente, não representa esse objetivo. Em vez do estado de 

paz como regra e a guerra como evento excepcional, tem-se, atualmente, um estado 

generalizado e indefinido de guerra e uma conseqüente indistinção entre ações para a 

manutenção da paz e atos conflituosos. 

Os autores afirmam que a excepcionalidade dos EUA no plano internacional dá-

se por sua condição de superpotência econômica e militar, com posição de 

exclusividade. Se o estado de exceção é instituído no plano interno como uma 

suspensão do direito amparado pelo monopólio legítimo da violência, no plano 

internacional é instituído, também, amparado a partir de um poderio político-militar 
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incontestável. A partir disso, os EUA, ou a coalizão antiterror que ficou responsável 

pela restauração da paz mundial, permanece em uma zona de indistinção ou 

indeterminação, que em alguns momentos reforça as organizações e leis internacionais, 

e em outros descumpre essas mesmas leis e organizações, sob a alegação de 

incumbência de agente promotor da democracia, dos Direitos Humanos e da própria lei 

internacional. Degenzsajn (2006) afirma que, neste caso de instauração do estado de 

exceção para a contenção dos terrorismos, “a legitimidade, assim como no plano 

interno, está fundamentada na garantia da segurança e da necessidade em agir para 

preservar e resguardar os princípios do Estado de Direito e do Direito Internacional” 

(Idem: 134). Hardt e Negri (2005) apontam que neste atual estado de guerra, os EUA 

eximem-se cada vez mais dos acordos internacionais sobre os usos e costumes de 

guerra, e da submissão aos tribunais penais internacionais, “considerando que seus 

militares não precisam obedecer às regras a que outros países estão sujeitos em questões 

como ataques preventivos, controle e uso de armamentos e detenções ilegais” (Idem: 

28). 

A normativa internacional, portanto, não representa obstáculo às intenções de 

restabelecimento da segurança, demonstrando que os seus mecanismos jurídicos de 

atuação para a normalização das relações internacionais são ocasionais e seletivos: 

dependendo do chamado “ator”, as sanções são impostas e cumpridas à risca, ou, no 

caso contrário, o próprio sistema do Conselho de Segurança garante isenções ao 

“protagonista”, ou este ignora o sistema de segurança em nome da própria segurança, 

declarando o princípio da necessidade para instauração do estado de exceção.  

Eis um efeito da linguagem prática que resume as relações internacionais a 

atores no âmbito da continuidade da representação a partir de um indivíduo formado 

como conceito e abstraído das condições histórico-políticas que engendram a própria 



108 

 

produção do indivíduo: a idealização do indivíduo perpetua a relação protagonista-

antagonista e esfumaça as relações agonísticas, de combate constante, próprias do 

poder. Reduzido ao aspecto da soberania tudo se restringe à formalização jurídico-

política que legaliza e legitima o estado de exceção, como bem sublinhou Carl Schmitt 

(2006) ao legitimar a condição específica de ordenamento do nacional-socialismo na 

Alemanha nazista. 

Importa ressaltar, também, que o sistema jurídico de segurança em vigor, o 

sistema das Nações Unidas, é derivado de um direito fundado a partir da Segunda 

Guerra Mundial e instituído pelas nações vencedoras, portanto, um direito em nada 

“isento”, mesmo que pronunciado como universal. É um direito que homologa e 

legitima uma posição, um ideário, tendo como função basilar o de conter os excessos no 

ambiente internacional. Objetivamente, no caso da impossibilidade do estabelecimento 

da segurança por meios formais e jurídicos, como se vê na atual Guerra ao Terror, outro 

instrumento de captura de insurgências ou sublevações internacionais entra em ação: a 

evocação da guerra. 

Segundo Degenszajn (2006), o 11 de setembro levou a uma reformulação ou 

ampliação da busca pela segurança invulnerável. Neste grande empreendimento que 

“exigiu” a instauração do estado de exceção para a contenção dos “novos inimigos” da 

sociedade, foram acoplados ainda outros instrumentos mais sofisticados de captura, 

anulação ou pacificação, voltados mais para a prevenção e a precaução das ocorrências 

de eventos perturbadores à boa vida digna de ser vivida e aos fluxos do capitalismo. 

As guerras preventivas foram seguidas pela instalação e propagação de um novo 

aparato de segurança em aeroportos, em zonas de fronteira, nas grandes metrópoles 

mundiais, utilizando tecnologias de câmeras, de raio-x, de detecção biométrica. Uma 

nova política de contenção migratória passou a exigir inúmeras comprovações 
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documentais para a concessão de vistos, sobretudo para pessoas provenientes de regiões 

do Oriente Médio e África, e de descendentes árabe. Novos bloqueios e embargos 

econômicos foram acionados a países integrantes do eixo do mal, classificados como 

hostis aos valores de democracia e liberdade, e acionou-se um mapeamento e 

monitoramento planetário através de satélites com alcances gigantescos, com o poder de 

registrar imagens para controles territoriais e populacionais. 

De acordo com Passetti (2006b), este investimento em governamentalidade 

contra os terrorismos e os terroristas contemporâneos atualizou a noção de 

periculosidade, ou seja, o combate ao “virtual” baseado na probabilidade de recorrência 

do terror, como combate às potencialidades que podem interferir ou intervir futuramente 

nos fluxos de poder. Além de coagir os terrorismos e violentar os terroristas, na luta 

contra o terror nota-se um engajamento que tem o intuito de mostrar a todos – no 

planeta – o exemplo, atuando no controle de possíveis eventos caóticos de terror, e na 

reforma contínua dos virtuais e potenciais novos terroristas. 

Segundo Zizek (2003), a grande operação sem precedentes que caracterizaria o 

que vem sendo intitulado como novo paradigma de segurança internacional conclamou 

também todas as nações do mundo a se unirem no combate ao terrorismo internacional, 

estabelecendo uma “fronteira moral” que separa os Estados dispostos a lutar por 

valores, cuja extensão é desejável para toda a humanidade, de Estados que estão do lado 

de terroristas e tiranos ao negarem apoio à coalizão antiterror. No lema tão proclamado, 

ou vocês estão conosco, ou estão contra nós, o implícito engajamento estimula e 

convoca à participação geral e voluntária para operar uma “grande obra”, coligando 

Estados, organizações não-governamentais, empresas, instituições internacionais e a 

sociedade civil, mobilizando as forças sociais em uma associação em favor da 

seguridade da vida, sempre ameaçada pela violência, pela irracionalidade, pelos 
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excessos. A ênfase recai em um “projeto inacabado” pela consagração total dos Direitos 

Humanos, a serem restaurados e estendidos gradualmente. 

A constatação da impossibilidade de circunscrever o risco terrorista, de estimar o 

tipo, a magnitude e a probabilidade de um evento violento, de prever ou definir as 

regiões que podem ser atingidas por um atentado, estimula e reforça essa lógica de 

intenção de contenção total visando um controle absoluto. Hardt e Negri (2005) 

apontam que os dirigentes militares estadunidenses que conduzem a Guerra ao Terror 

anunciaram-na como um conflito que deveria se estender por todo o mundo e por tempo 

indeterminado. “Uma guerra para criar ou manter a ordem social não pode ter fim; 

envolverá necessariamente o contínuo e ininterrupto exercício do poder e da violência” 

(Idem: 35). Em outras palavras, segundo os autores, esta guerra absoluta não é possível 

de se vencer com um tratado de paz; “ela precisa ser vencida diariamente” (Ibid.: 36). 

A maneira como é estimulada a participação geral em coligação para a 

composição de um governo universal e permanente que contenha a insegurança se da 

pela disseminação de uma “cultura do medo” que generaliza o alarme e mantém 

presente a possibilidade real de um novo ataque terrorista, ou de um novo evento 

violento vindo de “forças obscuras”. O medo do terrorismo passou a representar, 

internacionalmente, o mesmo que o medo do crime no plano interno dos Estados, o que 

justificará e legitimará a utilização da prisão de Guantánamo, dentre muitas outras 

medidas, da mesma forma como é reconhecido o direito penal e a utilização das prisões 

no plano doméstico dos Estados. A sensação de insegurança permanentemente evocada 

por meio de alertas de risco determina o grau de possibilidade de um evento violento ou 

catastrófico. Segundo Zizek (2003), a política atual da Guerra ao Terror busca de 

maneira incessante reviver os terrores apocalípticos dos atentados, considerados e 

lembrados sempre como possíveis de ocorrer a qualquer instante e em qualquer lugar. 
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Isso gera e mantém o estado de ameaça terrorista sempre presente, como forma de 

justificar, legitimar e ainda de angariar novos colaboradores no combate ao terror 

inimigo. Rodrigues (2006: 159) afirma que, “em tempos de guerra global a ameaças 

difusas, como o terrorismo e o narcotráfico, o medo da morte violenta sacramenta o 

estado de guerra entre sujeitos ciosos de sua própria existência e prontos a acatar 

ordens”. 

Segundo Agamben (2004), as políticas de Estado que buscam promover uma 

nova estabilidade se definem hoje, estritamente, pela necessidade de segurança, gerando 

um desenvolvimento extremo deste paradigma. Aquilo que antes era uma dentre muitas 

medidas decisivas na administração pública até as últimas décadas do século XX, agora 

se tornou o critério por excelência da legitimação política. Essa busca incessante pela 

segurança articulada em todas as esferas, segundo Degenszajn (2006), ao mesmo tempo 

alimenta o terrorismo e dele se alimenta, “como dois elementos que se reforçam 

mutuamente” (Idem: 133). Assim, renova-se a política: “sempre haverá forças em 

conflito e resistências que confirmarão o caráter utópico da segurança” (Ibid.: 133). 

Entretanto, essas mesmas resistências são as necessárias para a continuidade e a 

reformulação constante dos mecanismos de segurança. Seja pela via da guerra ou pela 

via do direito, a ocorrência do terrorismo não chega a uma solução e, portanto, não 

cessa. De outro lado, o contraterror se instaura de maneira permanente para normalizar 

o estado de exceção. Como assinala Rodrigues (2006), se no pós-Segunda Guerra 

Mundial o Estado se notabilizou por afirmar o welfare state, o Estado no século XXI 

passa a se notabilizar pela evidência do warfare state, reforçando mais uma vez a 

afirmação de Michel Foucault (2005) de que a política é a guerra continuada por 
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outros meios. A atual Guerra ao Terror comprova que o estado de exceção é não só 

longevo, mas possui intenção de permanência para ser intrínseco ao Estado. 

 

Combatente inimigo: biopolítica na Guerra ao Terror 

A eleição de uma figura como inimigo da sociedade, que no caso da Guerra ao 

Terror foi marcada pela identificação do terrorista contemporâneo como sujeito que 

encarnou a responsabilidade por todo o mal da atualidade, pela promoção da desordem 

internacional, colocou em evidência o estado generalizado de guerra e a exigência de 

um eficaz regime destinado a governar pelo controle das populações. A divisão 

emblemática entre nós e eles, os civilizados e os barbarizados, largamente restaurada 

nas ações de antiterror como forma de estabelecer uma cisão que separa e convoca, de 

um lado, os defensores da racionalidade e dos ideais secularizados no ocidente e, de 

outro, isola os responsáveis pela propagação do caos no ambiente internacional do 

século XXI, produz racismos e fascismos, cujo alvo principal é a imagem ou 

semelhança do terrorista: a “anomalia” a ser corrigida, pacificada ou extinta em favor da 

boa vida. 

De maneira semelhante ao que Foucault (1977; 2005) aponta como sujeito 

perigoso na sociedade disciplinar dos séculos XVIII e XIX, que representava ameaça 

aos bons costumes e à normalidade, e que se tornou alvo de uma censura racista que 

mata, desqualifica, aprisiona, rejeita, é possível estabelecer uma correlação com o 

terrorista na sociedade globalizada neste início de século XXI. Os mecanismos 

presentes nas ações de governo para contenção do terror assumem hoje a forma de 

provocar a anulação ou a morte dos indivíduos classificados como insuportáveis e 
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excessivos: os terroristas. Seria o reestabelecimento do que Foucault chamou de guerra 

das raças, agora sob um desenvolvimento político internacionalizado, que 

redimensionou a divisão do tipo biológica, determinando práticas governamentais que 

definem quem deve viver e quem deve morrer, próprio dos momentos finais do 

nazismo. 

O relatório Patterns of Global Terrorism
43

, do ano de 2003, salienta em sua 

introdução de maneira clara e objetiva a intitulação do terrorista contemporâneo como a 

figura do ser malévolo no século XXI: 

“A al-Qaeda e outros grupos terroristas deixaram claro mais uma vez 

sua busca incessante pelo mal, desafiando qualquer lei humana ou divina.  Os 

últimos anos foram marcados por crimes hediondos contra a comunidade 

internacional, as organizações humanitárias e as pessoas de bem dedicadas a 

construir a humanidade”
44

. 

Segundo Hardt e Negri (2005), no contexto da guerra ao terrorismo, apresentar o 

inimigo como a encarnação de todo o mal presente nas relações sociais, como o foco no 

qual emana a insegurança, serve como artifício para transformá-lo em absoluto, dando, 

ao mesmo tempo, a possibilidade de o seu combate ser da mesma forma absoluto. 

Sendo o grande inimigo da humanidade – valor estimado como inquestionável –, e 

ainda apresentando-se como um inimigo abstrato, invisível e ilimitado, o terrorista e os 

terrorismos fortaleceram as políticas de aliança entre amigos estatais que lutam em 

favor dos princípios universais da vida. Assim, a aliança para o seu combate passou a 
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 O Patterns of Global Terrorism é um documento elaborado pelo Departamento de Estado dos EUA 

destinado ao congresso nacional estadunidense, com a função de esclarecer e relatar as políticas e ações 

militares engajadas pelo poder executivo no combate ao terrorismo contemporâneo. Disponível em: 

<http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2003/c12108.htm>. Acesso em: 11/03/2011. 

44
 Tradução do autor. 

http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2003/c12108.htm
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ser, do mesmo modo, transterritorial e expansiva, potencialmente absoluta, global, e até 

mesmo planetária
45

. 

O corte racista – não mais biológico, nem mesmo social, mas transterritorial –, 

criado na caçada ao terrorista, emblematizado pela figura do árabe mulçumano de 

tradição arraigada, avessa e combatente aos valores ocidentais, classificado como 

fundamentalista, intolerante e que carrega em si o ódio, estabeleceu a separação entre 

uma raça boa e a sub-raça derivada desta cisão na sociedade globalizada, 

reintroduzindo uma divisão entre o que deve fazer viver e o que deve deixar morrer. 

Segundo Degenszajn (2006), o monstro revolucionário que rompe o contrato 

incorporando a imagem do perigoso, tal como apontado por Foucault (2005), encontra 

uma continuidade na figura de Osama bin Laden, Saddam Hussein e seus derivados, 

transformando-se no objeto biopolítico predileto do poder soberano que articula a 

ascendente governamentalidade internacional. Neste caso, não há exatamente um 

rompimento do contrato como em um crime ocorrido dentro do Estado-nação, mas há, 

da mesma forma, uma afronta ao poder que articula um governo que busca ordenar o 

sistema de Estados, seja pelo Direito Internacional, ou mesmo através de guerras 

legitimadas pelo mesmo objetivo de estabilizar e equalizar as relações internacionais. 

Segundo Hardt e Negri (2005), esta divisão de raças que está presente no ideário 

da Guerra ao Terror, como forma de capitulação para extinguir ou pacificar o inimigo 
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 O documento intitulado Quadrennial Defense Review Report, de 2006, emitido pelo Departamento de 

Defesa dos EUA, ressalta a necessidade militar de atuação global continuada. Dentre os principais pontos, 

o texto destaca que “esta guerra contra inimigos não convencionais, que não compõem uma força militar 

tradicional, exige dos EUA que sejam adotadas estratégias e forças militares também indiretas e não 

convencionais; (...) Atualmente as guerras no Afeganistão e no Iraque são campos de batalha cruciais, 

mas que devem estender-se além de suas fronteiras; (...) Ao lado de seus aliados, os EUA devem estar 

preparados para uma guerra simultaneamente em vários locais do planeta, e durante anos por vir; (...) Os 

acontecimentos de 11 de setembro despertaram um senso de urgência que deve ser mantido para pautar as 

transformações do Departamento de Defesa, que tem o compromisso de seguir atendendo a necessidade 

de estabelecimento da paz e segurança internacionais neste novo século”. Tradução do autor. Disponível 

em: <http://www.defense.gov/qdr/report/Report20060203.pdf>. Acesso em: 14/03/2011. 
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recém criado, sustentando, preservando e potencializando, de outro lado, a boa vida, 

explica também o ressurgimento do conceito de “guerra justa”, a guerra promovida em 

favor de ideais inquestionáveis e superiores, e contra o outro, sendo aceitáveis ações e 

práticas que o direito não consagra. “A face interna das doutrinas de guerra justa (...) é 

um regime empenhado no controle social, (...) caracterizado pela sociedade de 

tolerância zero” (Idem: 39). 

Como decorrência desta “justa causa”, nota-se uma maleabilidade da lei 

internacional diante de uma atuação de governo pela biopolítica, estabelecendo 

inúmeras exceções, como a nova conceituação feita pelo governo estadunidense para 

enquadrar os terroristas presos acusados de envolvimento nos ataques à Nova Iorque e 

Washington em 11 de setembro de 2001. Constituindo a identidade do combatente 

inimigo
46

, ou seja, a sub-raça, a governamentalidade da Guerra ao Terror inaugurou 

mais um instrumento de captura que serviu de escape e negação às normativas previstas 

pela Convenção de Genebra de 1949 sobre tratamento a prisioneiros de guerra, 

facilitando o aprisionamento e a prática de tortura dentro das prisões criadas ad hoc para 

abrigarem os supostos terroristas. A reinterpretação do direito feita pelos EUA, 

alegando serem os terroristas agentes privados que não pertenciam a um governo de 

Estado, nem mesmo a uma milícia organizada, portanto incapazes juridicamente de 

fazer a guerra, e desta forma, quando presos, não deveriam ser contemplados pelas 

normativas sobre prisioneiros de guerra, implicaria, de acordo com a própria convenção 

                                                           
46

 A primeira vez em que foi pronunciado o conceito de combatente inimigo foi no Memorandum for the 

President on the application of the Geneva Convention to al-Qaeda and the Taliban, de 26 de janeiro de 

2002. O documento é um parecer do Departamento de Justiça dos EUA para o governo e sua atuação na 

Guerra ao Terror sobre a aplicação das normativas da Convenção de Genebra relativa ao Tratamento do 

Prisioneiro de Guerra de 1949. O Departamento de Justiça fundamentou sua interpretação que deu origem 

ao conceito de combatente inimigo argumentando que: 1) “o Estado Afegão, que dava abrigo e suporte 

aos terroristas era um „Estado falido‟ que não exercia o controle do território”; 2) “o governo Talibã era 

um grupo que exercia força ilegítima, um grupo de natureza propriamente terrorista”. Disponível em 

<http://www.justice.gov/olc/docs/aclu-ii-012602.pdf>. Acesso em: 13/03/2011. 
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em seu artigo 5º, no estabelecimento de um tribunal internacional para a solução do 

problema jurídico criado. Entretanto, a atuação diplomático-militar na guerra 

impossibilitou a constituição deste artifício, permitindo a criação e utilização ilegal da 

prisão de terroristas sem que fossem aplicadas sanções jurídicas, modulando, de fato, o 

Direito Internacional, possibilitando efetivamente novos mecanismos para a prisão e a 

punição
47

. 

A partir de janeiro de 2002, quando as primeiras ações de contraterror no 

Afeganistão surtiram resultados com a captura de indivíduos que foram acusados de 

participação nos atentados, a base militar de Guantánamo passou a ser usada como 

prisão para os combatentes inimigos. A base naval, que serve de ponto estratégico para 

operações militares da marinha estadunidense, fica em uma pequena ilha de Cuba, 

arrendada pelos EUA por um acordo bilateral
48

 assinado no ano de 1903, mantido à 

revelia após a revolução socialista de 1959. 

Em Guantánamo foi instalado um aparato prisional isolado, fora do território 

estadunidense, mas dentro de uma base militar, portanto “abrigado” pela soberania dos 
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 Na prisão de Guantánamo, as Military commissions, descritas por Mahvish Rukhsana Khan (2008) a 

partir de relatos dos detentos Ali Shah Mousovi, Taj Mohammad e Haji Nusrat, entrevistados por ela em 

Guantánamo, revelam a instituição de uma corte especial funcionando como mecanismo jurídico 

modulado e adaptado, na qual os militares estadunidenses desempenham o papel de interrogadores, 

procuradores, advogados de defesa, juízes e, em caso de condenação à morte, de carrascos; mais uma 

exceção criada no contexto da guerra. Os procedimentos descritos pelos presos de que o tribunal não 

permitia a presença de advogados de defesa, restringia o depoimento do acusado, ou ignorava-o como 

prova de defesa, considerava acusações sem provas ou como provas produzidas a partir de depoimentos 

sob tortura, insustentáveis do ponto de vista jurídico formal, demonstra, tal qual a criação do novo 

conceito para prisioneiros de guerra, como os dispositivos jurídicos se alteraram no intuito de efetivar 

novos mecanismos para a prisão. 

48
 A cessão do território da província de Guantánamo aos EUA foi acordada no Tratado de Arrendamento 

de Bases Navais e de Carvão: Baía de Guantánamo e Baía de Honda, assinado pelo governo 

estadunidense e cubano, em 16 de fevereiro, de 1903. Esta posição foi reforçada, posteriormente, com o 

Tratado Permanente de Relações entre Cuba e os Estados Unidos, assinado em 11 de maio, de 1903, que 

em seu artigo 8º, determinou a devolução da área correspondente à Baía de Honda, e o aumento da área 

de arrendamento na Baía de Guantánamo. Disponíveis em: <http://www.cuba.cu/gobierno/documentos/ 

2002/por/d110102p.html>. Acesso em: 16/08/2011. 

http://www.cuba.cu/gobierno/
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EUA, fato que suscita também a observação de que a escolha deste local tem por 

objetivo simbolizar o afastamento dos terroristas em relação ao território estadunidense, 

relacionando-os à imagem de inimigo construída durante os anos de Guerra Fria em 

relação a Cuba, e, ao mesmo tempo, dificultar o controle internacional no que diz 

respeito ao cumprimento da Convenção de Genebra. O isolamento do cárcere na Baía de 

Guantánamo, e a alta restrição de acesso à suas dependências e suas rotinas, mantém a 

prisão como um espaço obscuro no qual pouco se soube sobre as condições dos 

prisioneiros e das instalações, apesar dos muitos protestos e apelos de organizações 

humanitárias, exigindo a abertura para inspeções sistemáticas de agências 

internacionais. 

Com base em documentos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha
49

 e da 

Anistia Internacional
50

, duas organizações não-governamentais que receberam 

permissão e puderam em algumas ocasiões mandar inspetores a Guantánamo
51

, e em 

relatos de ex-prisioneiros
52

, pôde se comprovar a formação de uma prisão especial, 

destinada exclusivamente a sujeitos classificados com combatentes inimigos.  
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 Guantánamo: as prisões efetuadas pelos Estados Unidos em razão dos acontecimentos de 11 de 

setembro de 2001 e suas conseqüências – o papel do CICV. (Relatório da Cruz Vermelha). Disponível 

em: <http://www.icrc.org/web/por/sitepor0.nsf/htmlall/6GHNGY?OpenDocument&style=custo_print>. 

Acesso em: 17/12/2010. 

50
 Vidas Desgarradas: Los efectos de la reclusión por tiempo indefinido en los detenidos en Guantánamo. 

(Relatório da Anistia Internacional). Disponível em: <http://web.amnesty.org/library/Index/ESLA 

MR510072006>. Acesso em: 19/12/2010. 

51
 No documento Camp Delta Standard Operating Procedures elaborado pelo Departamento de Defesa 

dos EUA, foram estabelecidos procedimentos administrativos para as operações na prisão de 

Guantánamo. Neste documento, que supostamente vazou do Departamento de Defesa dos EUA, e que foi 

publicado pelo site “Wikileaks”, são estabelecidas normas para as inspeções de agências internacionais, 

determinando em quatro níveis, as celas, os detentos, o contato com os detentos, e as áreas da base em 

que o acesso era ou não permitido. Os níveis destacados no documento são: sem acesso; acesso somente 

visual das instalações; acesso restrito aos prisioneiros; acesso irrestrito. Disponível em: <http://pt.scribd. 

com/doc/495141/Camp-Delta-Standard-Operating-Procedures>. Acesso em: 15/01/2011.    

52
 No documentário The Road to Guantanamo (2006), dirigido por Michael Winterbottom e Mat 

Whitecross, relata-se a captura de três ex-prisioneiros de Guantánamo (Asif Iqbal, Farhad Harun, Shafiq 
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De acordo com os relatos, a base é dividida em nove alas, sendo duas para 

abrigo dos militares, e sete destinados a carceragem dos cerca de 750 prisioneiros. As 

alas 1, 2 e 3, consistem de fileiras de celas de grades de metal sem paredes, que não 

contam com banheiro, destinadas, cada uma das celas, a um só detento, e fileiras de 

celas divididas por paredes, com grade na parte frontal, que contam com uma suspensão 

de concreto como cama e um vaso sanitário de aço. A ala 4 é classificada como prisão 

de segurança média
53

, destinada a detentos considerados submissos (que colaboravam 

com as investigações), com celas para até dez prisioneiros. As alas 5 e 6 consistem de 

celas de confinamento solitário de tamanhos reduzidos, fechadas por paredes de 

concreto e portas de aço, sem entrada de luz e circulação de ar, destinada ao castigo de 

prisioneiros considerados insubordinados (que não colaboravam com as investigações 

nos interrogatórios). A ala 7 é destinada aos 14 prisioneiros considerados de “alto 

valor”, aqueles de participação direta nos atentados de 11 de setembro de 2001, e é 

administrada e acessada somente por uma unidade militar especial. A Cruz Vermelha 

relatou também que a prisão contava com celas como gaiolas que ficavam dispostas a 

                                                                                                                                                                          
Ahmed), britânicos de ascendência paquistanesa que estavam no Afeganistão quando da invasão dos 

EUA, que foram presos e mandados à prisão sem acusação formal e sem provas.  Seus relatos falam das 

condições e os tormentos dos dois anos em que ficaram presos nas instalações da base militar. No livro 

Diário de Guantánamo (2008), Mahvish Rukhsana Khan, jornalista, advogada e tradutora estadunidense 

de ascendência afegã que trabalhou na Prisão de Guantánamo, também relata aspectos da prisão 

(destacados no texto da dissertação), a partir das histórias de ex-prisioneiros e de prisioneiros ainda 

detidos na base militar. 

53
 No documento denominado JTF-GTMO Detainee – Recommendation and Threat Matrix, emitido pelo 

United States Southern Command, e divulgado no site Wikileaks, foram estabelecidos níveis de risco e 

valor dos prisioneiros que chegam para a detenção em Guantánamo, conforme a grau de participação nos 

atentados, e a posição hierárquica na al-Qaeda e no Talibã. De acordo com o documento, os detentos 

devem ser identificados e classificados com níveis de periculosidade (alto, médio e baixo, indicados por 

um símbolo marcado no prontuário, respectivamente, com as cores vermelha, amarela e verde), que 

determinam o tempo de prisão, as condições da prisão e o regime disciplinar. Através destas 

classificações os prisioneiros também são “valorados” com relação a sua importância e quantidade de 

informações que detêm. Disponível em: <http://wikileaks.ch/gitmo/jtf-gtmo_threat_matrix.html>. Acesso 

em 11/06/2011. 
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céu aberto, que foram desativadas depois dos protestos feitos a organismos 

internacionais. Ainda de acordo como os relatos e documentos, os presos são 

recorrentemente obrigados a usar mascaras e capuzes, e a vestir roupas da cor laranja 

para nítida identificação de qualquer movimento dentro da cela
54

. 

O aparato arquitetônico comprova a utilização da prática de tortura como 

instrumento corriqueiro dentro da prisão, destinado a produzir confissões e a extrair 

informações e delações sobre outros terrorismos e terroristas – uma ação semelhante à 

ocorrida nas prisões políticas das ditaduras em países da América Latina entre as 

décadas de 1960 e 1980, financiadas e institucionalizadas pelos EUA em nome da 

democracia, em que os oposicionistas do regime ditatorial, considerados subversivos, 

foram perseguidos, presos e torturados, muitas vezes até a morte. Os relatos de ex-

prisioneiros de Guantánamo citam alguns dos métodos utilizados pelos agentes 

carcereiros e oficiais das forças armadas dos EUA: sujeição a confinamentos solitários 

extensos, chegando a deixá-los por meses sem exposição ao sol, aplicação de choques 

elétricos, de queimaduras pelo corpo e de surras constantes, privação do sono por até 30 

dias, aplicação forçada de drogas e alimentação também forçada em prisioneiros que 

faziam greve de fome, humilhações sexuais, exposição a temperaturas baixas em salas 
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 É importante destacar também – como foi noticiado por alguns veículos de mídia –, a existências de 

“prisões transitórias” localizadas não só no Afeganistão e no Iraque, mas em países da Europa, como 

Polônia e Romênia, e da África, como Egito e Marrocos (em que a prática de tortura teria sido 

recorrente), e a utilização de vôos clandestinos para levar supostos terroristas capturados até a prisão de 

Guantánamo. De acordo com matéria divulgada pela revista Le Monde Diplomatique, em um editorial 

assinado por Ignácio Ramonet, de outubro de 2007, os governos de países europeus, do Oriente Médio e 

do norte da África em alinhamento político-diplomático com os Estados Unidos, desde o início da Guerra 

ao Terror, em 2001, até o ano de 2005, cederam seus espaços aéreos para passagem e escala de vôos 

clandestinos levando homens capturados nas Guerras do Afeganistão e do Iraque, apontados como 

combatentes inimigos. Dentre os países citados como “condescendentes” ou cúmplices, estão Inglaterra, 

Suécia, Áustria, Itália, Portugal e Espanha. Com relação à Polônia, Romênia, Egito e Marrocos, as 

acusações são não só de cederem seus espaços aéreos para pousos e passagens, como também de 

instalarem aparatos prisionais em anexos aos aeroportos, onde os supostos terroristas aguardavam a 

transferência definitiva para Guantánamo. Disponível em: <http://diplomatique.uol.com.br/acervo.php 

?id=1995&tipo=acervo>. Aceso em: 04/06/2011.   
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refrigeradas e banhos com água gelada, e a iluminação e barulho extremos com a 

utilização de holofotes de luz direcionados aos olhos e de fones de ouvido em que 

soavam sirenes estridentes antes e durante os depoimentos, emprego de técnicas de 

intimidação com cães, e humilhação que exploram as crenças religiosas. 

A normalização da tortura aparece como um ponto agudo deste processo de 

investimento de um governo sobre a vida e morte que invade o campo internacional 

pelos caminhos da guerra. A caçada e o encarceramento dos combatentes inimigos 

ilustram o deslocamento na técnica do poder de punir ao regularizar a tortura em uma 

prisão de segurança máxima e de regime diferenciado
55

, e ao combinar esse mecanismo 

disciplinar com a disseminação de um controle pelo monitoramento a céu aberto a partir 

da utilização de tecnologias de fiscalização e observação, e dos inúmeros dispositivos 

de exceção criados na Guerra ao Terror. 

Segundo Hardt e Negri (2005), desde os acontecimentos de 11 de setembro, a 

tortura tornou-se uma técnica cada vez mais generalizada, tendo sido também 

banalizada. De acordo com os autores, hoje “a tortura se apresenta como um mecanismo 

de controle indispensável nos métodos para obter confissões e informações tanto dentro 

das prisões, através de tormentos físicos e psicológicos e de técnicas para desorientação 
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 O Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) está cada vez mais presente nas reformadas legislações 

penais atuais, e tem como característica, em geral, o recolhimento do preso considerado de alta 

periculosidade, sob rígido sistema disciplinar em presídios de alto padrão de segurança, que inclui o 

confinamento em cela individual, tempo mínimo de exposição ao sol, visitas limitadas, isolamento em 

caso de insubordinação ou mau comportamento (Freire, 2005). Importa destacar que Guantánamo não 

funciona exatamente como uma prisão do tipo RDD. Entretanto, apresenta aspectos e práticas 

disciplinares que são próprias deste sistema. Sua estrutura coincide com as prisões do tipo Supermax 

(Super Maximum Prison), que são carceragens extremamente fortificadas, projetadas e construídas com 

alta tecnologia, capaz de manter controle full time do prisioneiro através de câmeras, monitores de 

televisão, sensores, alarmes e computadores interligados para a vigilância contínua (Augusto, 2009). Esse 

tipo de prisão e de regime, comuns no sistema penitenciário estadunidense, é destinado a presidiários 

considerados altamente perigosos, admitidos como irrecuperáveis – normalmente condenados à morte que 

aguardam a execução da pena ou condenados à prisão perpétua –, e por isso, submetidos ao controle 

irrestrito destes dispositivos. 
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de prisioneiros, quanto fora das prisões, com a exposição corriqueira a formas de 

humilhação como revistas corporais; constituindo armas comuns no arsenal 

contemporâneo de tortura” (Idem: 42). 

Por meio de um memorando
56

 oficial de 1º de agosto, de 2002, do Departamento 

de Justiça dos EUA, o então Secretário de Justiça Alberto Gonzalez deu um parecer ao 

Departamento de Defesa em resposta a uma solicitação da presidência dos EUA sobre a 

condução de interrogatórios na prisão de Guantánamo e em outras prisões especiais para 

terroristas, – e assim como na criação do conceito de combatente inimigo como forma 

de redefinir o estatuto do prisioneiro de guerra –, a governamentalidade da Guerra ao 

Terror redefiniu o conceito de tortura, reinterpretando o seu entendimento jurídico 

expresso na Convenção Internacional Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanas e Degradantes
57

. A partir deste parecer que instituiu uma reserva 

estadunidense à convenção, entendeu-se que a tortura se restringia somente a “atos 

extremos”, como em “casos em que o sujeitado fosse morto ou sofresse falência de 

órgãos”, e concluiu-se que “submeter indivíduos a certos níveis razoáveis de dor física 

ou psicológica decorrentes de tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos não 

alcançam o patamar de tortura”
58

. 

                                                           
56

 Standards of conduct for interrogation under 18 U.S.C 2340-2340A. Disponível em <http://www. 

washingtonpost.com/wp-srv/nation/documents/dojinterrogationmemo20020801.pdf>. Acesso em 

19/03/2011. 

57
 A convenção foi adotada por resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 

1984. Em seu artigo 1º, designa-se tortura como “qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento, 

físico ou mental, é infligido intencionalmente a uma pessoa, com o fim de se obter dela ou de uma 

terceira pessoa informações ou confissão; de puni-la com castigos físicos por um ato que ela ou uma 

terceira pessoa tenha cometido, ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir ela ou uma 

terceira pessoa; ou por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou 

sofrimento é imposto por um funcionário público ou por outra pessoa atuando no exercício de funções 

públicas, ou ainda por instigação dele ou com o seu consentimento ou aquiescência”. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/tortura/lex221.htm>. Acesso em: 02/05/2011. 

58
 Parte II do memorando. Tradução do autor. 
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A legitimação destes dispositivos juridicamente ilegais, de acordo com Hardt e 

Negri (2005), é estabelecida a partir da presença constante do inimigo combatente e da 

ameaça do mal e da desordem que é atribuída a ele. “O inimigo se torna a função 

constitutiva da legitimidade” (Idem: 55). Desta forma, “qualquer poder militar e/ou 

policial será investido de legitimidade na medida em que se mostrar eficaz na correção 

de desordens globais advindas do inimigo; (...) assim que a violência proporcionar 

ordem, no entanto, ou assim que se mostrar incapaz de preservar a segurança da atual 

ordem global, a legitimidade é retirada” (Ibid.: 55), dando novamente ao estatuto do 

direito ou a outros dispositivos a função de estabilizar as relações internacionais. O 

memorando que formalizou a normalização da tortura no contexto da Guerra ao Terror 

foi revogado após reclames da Procuradoria Geral dos EUA, sendo considerado 

inconstitucional pela Suprema Corte estadunidense em 30 de dezembro de 2004. 

Entretanto, além de vigorar por mais de dois anos – e de não representar o fim da tortura 

com sua revogação –, o próprio documento estabeleceu que “a necessidade de 

autodefesa e de restabelecimento da segurança provem justificativas que eliminam 

qualquer responsabilidade criminal internacional”
59

. 

A condição de indefinição jurídica para os combatentes inimigos detidos em 

Guantánamo, com a clara negação do governo dos EUA à Convenção de Genebra e 

também pela não aplicação do código penal estadunidense, deixando, portanto, os 

indivíduos presos sem nenhum amparo legal ou formal, seja do direito internacional ou 

da legislação interna, configurou a instauração de um campo de concentração em 

Guantánamo.  
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 Parte VI do memorando. Tradução do autor. 
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Os campos de concentração não integram os sistemas penitenciários usuais, nos 

quais são presos os indivíduos condenados por uma legislação, nem se confundem com 

os centros de confinamento de prisioneiros submetidos à lei de guerra, sendo, ao 

contrário, lugar de concentração em regime fechado de indivíduos que não estão 

inclusos em qualquer norma jurídica vigente – por conseguinte, presos supostamente de 

forma ilegal –, ou que foram submetidos a códigos penais de Estados totalitários, como 

na experiência nazista de confinamento em prisões e campos de trabalho forçado de 

judeus, comunistas, anarquistas, homossexuais, ciganos e outros grupos de pessoas 

consideradas perigosas ou “racialmente inferiores”. 

Os protestos e reivindicações de organizações não-governamentais como a 

Anistia Internacional e a Cruz Vermelha, que clamaram pela aplicação das normativas 

da Convenção de Genebra, denunciando os atos de tortura, reforçaram a criação do 

instrumento prisional de Guantánamo e sua função disciplinar e de controle 

internacional, uma vez que exigiram lisura nas investigações e nos processos 

acusatórios e punitivos, em concordância estrita com a lei penal internacional, e 

finalmente o bom tratamento aos prisioneiros, sem um questionamento sobre o 

dispositivo criado sob o manto legitimado de um poder governamental violento e 

racista, e sob constante e flagrante maleabilidade do arcabouço legal. 

O efeito direto decorrente destes protestos foi a legitimação desta prisão também 

como instrumento internacional punitivo para correção de desvios, ordenação de 

condutas, prevenção e pacificação de terrorismos e de outras violências externas. Desde 

que o tratamento seja “justo” e “humano”, e esteja em concordância com as premissas 

dispostas nas convenções internacionais para prevenção de tortura, e que o cárcere 

obedeça a um modelo organizacional e estrutural estipulado por parâmetros racionais-
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legais, esta prisão também passa ser o instrumento, por excelência, dos mais ferrenhos 

defensores do direito dos homens. 

No mesmo sentido, as Nações Unidas, como concessionária da lei internacional, 

homologa seu sentido celetista ao se manter praticamente isenta com relação à 

instalação da prisão de Guantánamo, demonstrando como, de fato, esta é um 

instrumento a mais dos Estados (particularmente os mais poderosos) para manter a 

ordem internacional. Embora tenham se ouvido ecos de reivindicações pelo 

cumprimento dos tratados e das normativas, o que há de mais efetivo, vindo da ONU, é 

o apoio às políticas de combate ao terrorismo. No caso das invasões ao Afeganistão e 

Iraque, mesmo o com sistema do Conselho de Segurança tendo negado a autorização 

formal para as ocupações, a ONU instalou escritórios nos países para ajudar no auxílio à 

reconstrução do Estado e de suas instituições. Além disso, desde os atentados de 

setembro de 2001, foram aprovadas inúmeras resoluções na Assembléia Geral para 

facilitar ações antiterroristas implementadas na guerra contra o grande mal do novo 

século
60

. 

Nota-se, neste esforço em retaliação aos atos terrorista, que há uma fusão na qual 

se articulam duas forças que não cessam de disputar zonas de influência, mas que se 

unem ao definirem um mesmo objetivo: o controle da população. Do corpo saudável, 
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 Desde setembro de 2001 a ONU aprovou, através de sua Assembléia Geral, muitas resoluções sobre 

terrorismo. Dentre os principais pontos envolvidos, presentes nas resoluções 1373 (2001), 1456 (2003) e 

1535 (2004), estão: 1) normas para criminalização internacional a agentes financiadores de atos 

terroristas; 2) normas internacionais para a facilitação de investigação e quebra de sigilos bancários, bem 

como o bloqueio de contas bancárias em instituições financeiras, de envolvidos com atos terroristas; 3) 

medidas de repressão a países que abrigam terroristas e que não os criminalizam por meio de seu direito 

interno; 4) medidas para facilitação de troca de informações entre governos de Estados e instituições 

privadas de terceiros países; 5) medidas para facilitar a cooperação entre os governos nacionais para 

agilizar processos de extradição de envolvidos em atos terroristas. As resoluções encontram-se 

disponíveis no site do Counter-Terrorism Committee / Security Council - Comitê Contra o Terrorismo do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas). Disponível em: <http://www.un.org/en/sc/ctc/>. Acesso em: 

12/03/2011.  
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até a interferência no corpo doente, a utilização da prisão como parte do processo de 

separação da sub-raça para a potencialização da raça boa, encontra uma coligação entre 

as práticas mais realistas da governamentalidade da guerra e os discursos e empenhos 

mais liberais de outros organismos internacionais também comprometidos na guerra, 

mas pelos caminhos jurídicos
61

.  

O surgimento de uma nova “anomalia”, de um inimigo totalmente inédito que 

exigiu a criação de um novo dispositivo como a prisão de Guantánamo, demonstra que a 

regulamentação sobre prisioneiros de guerra criada no fluxo do processo de 

normalização da guerra, iniciado no século XIX e desenvolvido ao longo do século XX, 

tem como real vocação (sendo um instrumento cambiante e seletivo), de servir para a 

captura de insurgências e resistências, e como finalidade (sendo uma representação 

natural e racional), de servir como mecanismo de legitimação da prisão; 

desmistificando o seu caráter tão pronunciado de defesa dos homens, sempre escondido 

atrás do discurso repetido contra a desumanização. 

Como aponta Foucault (1977), a transformação do indivíduo é que está em jogo 

nos processos disciplinares, sendo a prisão moderna um dos mecanismos de correção 

para os sujeitos classificados através de um biopolítica como excessivos, perigosos: a 

sub-raça que tem de ser investida por um poder que faz devolver os “hábitos saudáveis” 
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 Em relação a Guantánamo, por exemplo, mesmo sem ter tido acesso irrestrito à prisão, e ainda diante 

da evidência de atos de tortura e das prisões sem julgamento ou com julgamento feito por comissões 

militares, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha já trabalha em parceria com o governo 

estadunidense. Em notícia divulgada pelo site do próprio Comitê em 18 de novembro de 2009, a 

organização relata uma importante conquista humanitária em Guantánamo: “graças a um programa 

iniciado pelo CICV em conjunto com as forças armadas estadunidenses, os detidos na base naval de 

Guantánamo agora podem se comunicar com suas famílias por meio de videoconferências”. A notícia 

publicada no site da Cruz Vermelha salienta, no entanto, que “as conversas estão limitadas a notícias 

familiares e pessoais, e são monitoradas por autoridades”. Conexão de vídeo entre detidos em 

Guantánamo e seus familiares. (Informe publicitário da Cruz Vermelha). Disponível em: 

<http://www.icrc.org/web/por/sitepor0.nsf/htmlall/united-states-news-180909?opendocument>. Acesso 

em 15/02/2011. 
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de sociabilidade. Os dispositivos da Guerra ao Terror, tal como foi exposto, utilizam 

fortemente da prisão como instrumento de defesa, entretanto, apresentam não só esse 

poder de investimento no corpo social arruinado representado pelo combatente inimigo 

preso, mas alia e amplia cada vez mais a biopolítica para fora das instituições 

disciplinares, num investimento contínuo sobre o corpo social normal. O ideário 

político que articula o estado de guerra permanente contra terrorismos e terroristas é um 

engajamento irrestrito, que já não se basta em somente disciplinar para formatar boas 

condutas que diminuam as violências externas ao poder soberano. É um poder que 

segue além, em uma busca frenética por antever as insurgências. 
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Guerra no século XXI 

 

Estados de violência: a pulverização da guerra 

“A guerra, na longa história dos homens, terá tido seus atores e suas 

cenas, seus heróis e seus espaços, seus personagens e seus teatros. Diversidade 

incrível das fardas, dos costumes, enfeites, armaduras, equipamentos. 

Multiplicidade dos terrenos: barro espesso ou poeira asfixiante, brejos viscosos, 

desfiladeiros rochosos, prados gordurentos ou planícies sombrias, colinas 

acidentadas, montanhas dentadas, muros grossos das cidades fortificadas, 

portões e fossos profundos” (Gros, 2009: 227). 

A afirmação destacada no trecho acima citado se refere a uma passagem do livro 

Estados de violência, de Frédéric Gros (2009). Nele, tal qual se pode observar na 

argumentação sublinhada, o autor propõe, a partir da análise do tema da guerra, que este 

“fenômeno” social lentamente desaparece desde os últimos anos de século passado. A 

guerra mudou de maneira tão decisiva em seus aspectos, que é preciso admitir que o que 

foi pensado e conceituado como “guerra” ao longo da história no ocidente, não condiz 

com as violências que se observa e vivencia atualmente. Deste modo, a guerra teria 

desaparecido. A guerra não existe mais. 

Para Gros, a guerra como conflito armado, público e justo, como o 

acontecimento que opunha Impérios, Reinados, Principados, Estados, Igrejas, ou 

mesmo guerreiros, marcada pelo enfrentamento mortífero, tal como ela se desenvolveu 

historicamente e foi entendida culturalmente no mundo ocidental, cede espaço para a 

emergência de novas violências. Violências que não podem ser classificadas, pensadas 

ou conceituadas da mesma forma como se faz com a guerra em sua imagem ou sentido 

clássicos, dado as diferenças substanciais entre estes dois acontecimentos distintos. 

As transformações nas práticas de guerra desde os anos de 1950, após o final da 

Segunda Guerra Mundial, e de maneira mais acentuada desde os anos de 1990, após o 
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final da Guerra Fria, marcam esta passagem que faz submergir gradativamente os 

conflitos clássicos, e consolidam o emergir de forças irregulares. Estas novas violências 

se manifestam hoje em incontáveis guerras civis, nos incontroláveis movimentos 

guerrilheiros, nos inesperados atos de violência terrorista que se opõem às tradições e 

formalidades das forças militares dos Estados, ignorando ou não se submetendo às 

circunscrições da política institucional e às diretrizes dos direitos. 

O atual conflito entre terrorismos e contraterrorismos pode ser problematizado a 

partir do que Gros aponta como estados de violência. De acordo com o autor, a 

emergência destes conflitos contemporâneos que diferem do que foi constituído como 

guerra no conceito clássico da filosofia ocidental, situou novas lógicas que se 

impuseram, e que são profundamente distintas às ultrapassadas guerras de trincheiras e 

aos embates mortíferos no front. Formaram-se novas linhas de força, que são 

caracterizadas pela presença e atuação de grupos armados sem classificações 

definitivas, espalhados por diversos espaços do planeta. 

Segundo Gros, nestes novos conflitos contemporâneos os atores e os cenários 

das grandes violências mudaram drasticamente. Teria chegado ao fim o paradigma da 

guerra como um previsível conflito de massa. Os Estados-nação já não definem 

basicamente os lados do conflito. O que se tornou conhecido como guerra na 

modernidade, ou seja, a guerra generalizada, de mobilização total, envolvendo conflitos 

e destruições irrestritas, definidas no tempo e no espaço, é o que já não existe mais. 

Ao contrário do cenário clássico da guerra, os atuais estados de violências se 

impõem sob outro panorama. “O novo teatro é hoje a cidade; não a cidade fortificada, 

por trás da qual se entrincheira, mas a cidade viva de transeuntes” (Ibid.: 229). Assim, 

em vez dos soldados fardados, das disposições militares, dos exércitos em campanhas, 
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das trincheiras, surgem outros personagens, outros lances: a criança-soldado armada de 

fuzis e metralhadoras, o terrorista suicida ou “homem-bomba” que explode em grandes 

metrópoles ou seqüestram aviões, o engenheiro calculista que teleguia mísseis a 

distâncias continentais, os mercenários das Blackwaters
62

 que deixam a condição de 

desemprego ou subemprego e são treinados para matar sem que se envolvam ou saibam 

dos motivos do conflito, os encarregados de segurança particular exercendo suas 

competências e autoridades. 

“Em lugar das grandes colunas de soldados que avançam com passo 

cadenciado e cruzam com civis em êxodo para o interior das terras, ver-se-ão, 

atravancando as estradas, hordas de refugiados carregando pequenas bagagens, 

fugindo do caos para os campos de reagrupamento além das fronteiras. Em 

lugar do campo de batalha desolado em que os inimigos se misturam na morte 

como para uma última comunhão, encontram-se carneiras de civis massacrados 

às pressas” (Ibid.: 229). 

O que havia sido classificado como “estado de guerra” no modo clausewitziano, 

com suas personalidades, suas figuras em papeis delimitados nas organizações militares, 

seu terreno demarcando os espaços, tornou-se defasado para dispor sobre a violência 

que hoje emerge com novos participantes atuando em estruturações diversas – de 

exércitos mercenários aos bandos de traficantes assassinos –, em dispersões geográficas 

– dos grandes centros urbanos às montanhas desérticas do Afeganistão –, e sob 

indefinições de tempo que perpetuam as violências. Segundo Gros, “na trama visível, 

dilacerada das grandes violências contemporâneas, reconhecem-se apenas a paisagem 

cultural da guerra, as nervuras de sua representação dominante” (Ibid.: 228). 
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 Blackwater é uma empresa privada de segurança, compostas por soldados e técnicos mercenários, que 

presta serviço ao exército e ao governo dos Estados Unidos. Convencionou-se chamar de Blackwaters 

todas as empresas privadas de segurança que são contratadas para dar suporte ou participar conjuntamente 

aos exércitos, em operações militares de Estados. 
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Saem, portanto, as imagens emblemáticas da guerra, e surgem os atuais estados 

de violência, definidos por Gros como desterritorializados, desregulamentados e 

privatizados. Acontecimentos que se são mais flexíveis, instantâneos, por vezes 

utilizando a integração de vetores informacionais e a alta tecnologia, ou abrindo mão 

delas, utilizando métodos e instrumentos artesanais. Há, nestas novas configurações das 

violências, uma mobilidade celerada que opõem com maior freqüência alvos 

desarmados – civis ou não combatentes – aos meios de destruição e de morte. 

Os estados de violência são, na maioria das vezes, ações imprevisíveis, intensas 

e de alcance global, podendo ocorrer em qualquer lugar, independentemente de 

fronteiras, de soberanias, de distâncias. Seu caráter desterritorializado expõe a diferença 

com relação ao antigo sistema de guerras, que pressupunha a distinção entre interior e 

exterior nos conflitos. Agora, de acordo com Gros, não há mais fora ou dentro, não há 

mais delimitações espaciais. O campo de batalha pode ser a esquina ao lado, 

diferentemente, por exemplo, dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, basicamente 

circunscritos às fronteiras européias que dividiam aliados e o eixo. 

O terrorismo contemporâneo ilustra esta desterritorialização das novas 

violências, pois representa “a capacidade de um grupelho formado em montanhas 

recuadas de massacrar na outra extremidade do mundo pessoas que vão ao armazém da 

esquina” (Ibid.: 230). Da mesma forma, as ações de contraterror se espalham pelo 

planeta, incluindo, simultaneamente, invasões em países árabe-muçulmanos, 

intervenções militares no Oriente Médio, bombardeios teleguiados por aviões de alta 

tecnologia em cidades africanas, prisões e assassinatos de suspeitos que vão de 
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Guantánamo, em Cuba, ao metrô de Londres
63

. Comportam ainda operações 

ultrassecretas e de alta tecnologia, como foi a ação para a localização e assassinato de 

Osama bin Laden
64

 em uma casa fortificada nos arredores da cidade de Islamabad, 

capital do Paquistão. Esta ação operacionalizada por um grupo de elite do exército 

estadunidense, articulada no Paquistão, mas sob ordens comandadas instantaneamente a 

partir de Washington, guiadas pelas informações extraídas por meio de tortura na prisão 

de Guantánamo, e contando com o auxílio de imagens e registros captados por satélites 

e câmeras para vigilância e mapeamento de regiões vulneráveis ou perigosas no planeta, 

caracteriza de forma precisa a desterritorialização dos estados de violência. 

As novas configurações de conflitos são, também, desregulamentadas. Segundo 

Gros, as guerras eram eventos rigorosamente jurídicos. O direito a atravessava em todos 

os seus aspectos. Seu início e seu fim eram determinados por declarações formais de 

guerra, e pela posterior assinatura de tratados de paz que selavam um novo acordo 

vigente entre as partes envolvidas. Com o princípio da consagração de leis universais de 
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 Referência ao assassinato do brasileiro Jean Charles de Menezes, morto em uma estação do metrô de 

Londres, em 22 de julho de 2005, por agentes da Scotland Yard, a polícia federal britânica, que alegou 

confundi-lo com Hussain Osman, suposto terrorista ligado a al-Qaeda, conforme noticiou a rede BBC. 

Disponível em:<http://www.bbc.co.uk/bbc/story/2006/01/060119_jeancharlesipccrelatoriopromotoriaebc. 

shtml>. Acesso em 13/06/2011. 

64
 De acordo com pronunciamento do presidente Barack Obama, em 1º de maio de 2011, a operação 

militar que assassinou Osama bin Laden foi conduzida por agentes da CIA (agência de inteligência 

estadunidense) a partir de Washington, e executada por oficiais do grupo Seals, força especial da marinha 

dos EUA para missões de alto risco e de sigilo absoluto. A rápida intervenção contou com o apoio do 

governo paquistanês, que permitiu a invasão do espaço aéreo e do território para o desenvolvimento da 

operação militar que matou o líder da organização al-Qaeda, e a infiltração anterior de agentes que 

examinaram e comprovaram o esconderijo, e articularam as melhores condições de ataque a ele. O 

discurso do presidente Obama ressaltou que a informações obtidas a partir dos depoimentos de 

prisioneiros em Guantánamo foram, também, decisivas para a localização do terrorista. Esta operação que 

matou o líder da rede al-Qaeda foi descrita com o ponto alto das ações de combate ao terrorismo 

transterritorial contemporâneo, simbolizando a vitória das forças do Estado contra uma violência de força 

irregular, representando a capacidade de localização dos sistemas de controle de “insurgências” ativados 

na Guerra ao Terror, e justificando todas estas ações. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ 

especial/2011/binladen/>. Acesso em: 17/06/2011. 



132 

 

guerra, a partir do século XIX, esta dimensão jurídica ainda aumentou. Os tipos de 

armamentos, as condições de tratamento de prisioneiros de guerra, o atendimento a 

soldados feridos, a separação de civis, foram regulamentados, assim como a própria 

declaração de guerra, que desde a instituição do direito da ONU, restringe-se 

(formalmente) a guerra coletiva de repressão a violações de direitos e a guerra de 

legítima defesa contra um prévio ataque. 

De maneira contrária, o ímpeto das atuais violências desconhece ou ignoram as 

formalidades e os protocolos de guerra. Os eventos violentos afastam-se dos modelos da 

“guerra domesticada” (Ibid.), que determina formas e instrumentos que podem ser 

utilizados, maneiras de guerrear conforme as convenções, e princípios éticos a serem 

obedecidos. As hostilidades limitadas de outrora, reguladas por normas e leis, não 

paramentam o arsenal de violências que buscam o extermínio instantâneo sem qualquer 

reconhecimento de regras de direito e procedimentos padrão, ou mesmo das 

prerrogativas humanitárias; seja por suspensão delas, por ignorá-las, ou por não admiti-

las. Por isso, atualmente, é mais comum ver crianças-soldados, traficantes armados e 

mercenários, cujo “comprometimento” com as regulamentações de guerra – por sua 

atuação menos pública e mais privatizada –, inexiste ou é superficial, do que militares 

de Estado, treinados e guiados por parâmetros estabelecidos em acordos internacionais, 

que também nem sempre são cumpridos. 

Esta privatização dos estados de violência expõe novos participantes nos 

conflitos e um deslocamento das forças que eram conduzidas por autoridades 

centralizadas, para forças dispersas, que não são submetidas a um comando central de 

Estado ou de uma unidade exclusiva e pública. Os confrontos da contemporaneidade 

envolvem, agora, empresas privadas de segurança, grupos armados paramilitares ou 
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guerrilheiros, bandos ou quadrilhas de tráfico e negócios ilegais, alianças, redes ou 

grupos terroristas, chefes tribais genocidas. 

Gros aponta ainda que nas violências atuais não há mais uma temporalidade 

esquematizada dos “tempos de guerra”, que obedecia a um início, com a declaração 

formal de guerra, seguida pela mobilização e progressão, e encerrada na batalha 

decisiva que reconduzia as relações – pelas armas e pela morte –, aos “tempos de paz”. 

A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, caracterizaram esta 

temporalidade que definia de maneira clara os momentos de paz e os momentos de 

hostilidade. O fim das duas grandes guerras estabeleceu “tempos de paz”, garantidos 

pela recomposição e reequilíbrio das forças, pela assinatura de tratados de paz, pela 

criação de novos direitos internacionais, pela reativação da diplomacia. A recomposição 

de relações estáveis entre os Estados representou a abertura de uma “época de paz”, 

podendo ser abalada futuramente por outro “tempo de guerra”. 

Os conflitos atuais não alternam períodos de paz e períodos de guerra, ao 

contrário, são permanentes. Uma perpetualidade que faz dos estados intermediários de 

guerra e paz, indefinidos. Isso se constata tanto pela ocorrência dos eventos terroristas 

repentinos e espontâneos, sucedidos repetidas vez ao longo da última década – em uma 

freqüência não linear, mas acontecendo constantemente –, quanto nas operações 

contraterroristas, como as invasões ao Afeganistão e ao Iraque, pronunciadas como lutas 

que devem estender-se por tempo indeterminado em favor do restabelecimento da 

segurança internacional. Da mesma forma, as violências praticadas por grupos de 

traficantes armados em combates por novos territórios de atuação e por maior 

participação no comércio de ilícitos, ou os massacres cometidos por estadistas 

genocidas contra populações civis miseráveis em países africanos, estão sempre 
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despertos. Os estados de violência são contínuos e ininterruptos eventos comprovados 

diariamente nos noticiários dos meios de comunicação, que relatam chacinas, 

vandalismos, explosões de terror, operações de intervenção militar; acontecimentos que 

se tornaram corriqueiros no cotidiano da vida contemporânea. 

A partir do exposto, nota-se que a distinção entre os lados em oposição nestes 

renovados e diversos conflitos mundializados, se dá hoje pela ascensão de poderes de 

controle planetário da segurança, empenhados no esforço de construção de um sistema 

de invulnerabilidades, contra os novos ilegalismos disseminados, classificados sempre 

como desordenados, irregulares, anormais. Gros (Ibid.) e Rodrigues (2010) alertam, no 

entanto, que a simples rotulagem dessas violências como “bárbaras”, como confrontos 

articulados por máfias, bandos ou grupos em torno de lances mercadológicos ilegais, 

nada mais é que uma estratégia que pretende sustentar como “guerra” apenas a violência 

organizada por Estados e sob os seus interesses; ou seja, sustentar a guerra como 

mecanismo e artifício exclusivo dos Estados, e em benefício de tudo que é lícito. A 

análise restrita à desqualificação das novas violências, interpretando-as como 

reprodução do estado de natureza, seria, portanto, um “esquema” – prático e teórico, 

discursivo e ativo – que visa apontá-las como apolíticas. Este posicionamento 

beneficiaria um controle desenvolvido por meio da extensão da segurança. 

Segundo Rodrigues (Idem: 452), “essa „despolitização‟ dos estados de violência 

resumiria as violências globais ao status de anomalias que poderiam ser contidas pela 

reação concertada dos Estados”. A partir desta determinação, atualmente são 

justificados e ativam-se os inúmeros dispositivos de exceção para conter a desordem 

provocada por essas “anomalias”. É sob este contexto que se desenvolvem, por 

exemplo, as ações da Guerra ao Terror. As violências que surgiram e que transpuseram 
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o campo nacional, interno e estatal, e foram classificadas como atos ilegais – em 

oposição à violência estatal legítima –, tornam-se alvo de uma função articulada de 

seguridade. 

Diante do panorama atual de declínio da guerra, os autores observam que o 

escape a essa analítica que aponta para uma “despolitização” dos novos eventos 

violentos, permite construir uma consistente perspectiva que busca compreender a 

guerra para além do campo da política institucionalizada, percebendo como suas 

implicações atravessam fronteiras, motivando e movendo inúmeros e infindáveis  

combates. Segundo Rodrigues, 

“tal análise explicitaria que a guerra contemporânea mescla o low-tech 

das cabeças cortadas nas ruas mexicanas ou nas selvas congolesas ao high-tech 

dos aviões não tripulados estadunidense bombardeando alvos no Afeganistão; 

que ela articula ações combinadas de Estado em regiões específicas em nome da 

segurança planetária para garantir o livre fluxo de produtos, dados e interesses 

econômicos mundializados; que a guerra pode assumir hoje nomes como 

combate ao narcotráfico, guerra ao terror, intervenções humanitárias, 

reconstrução de Estados, missões de paz ou de estabilização” (Ibid.: 452-453). 

Esta mirada permite observar o aprimoramento e a expansão de um dispositivo 

internacional de segurança articulado por instrumentos diplomáticos e militares que 

buscam conter afetações, alterações e fragilizações que vão hoje desde o controle de 

doenças, até a preocupação com mudanças climáticas. Inclui-se, também, atenção às 

populações de países miseráveis, às populações que vivem nas chamadas áreas de risco, 

nas favelas e guetos de grandes metrópoles mundiais, aos chamados “Estados fracos” 

que não comportam instituições que garantem controle sobre seus cidadãos, aos 

ilegalismos sempre despertos que geram violências descontroladas. Em todas as 

situações, o controle que se impõe busca conter perigos e ameaças à segurança, e 

representa um esforço no sentido de dominar os eventos perturbadores da vida. Como 
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situado por Rodrigues, a segurança não mais e restringe à combinação do limites interno 

e externo – o dentro e o fora, aquilo que era abarcado pelas fronteiras dos Estados, e 

aquilo que não se incluía a eles –, e sim, avança para um “plano transterritorial de 

segurança” (Ibid.: 453); uma seguridade que se implanta em dimensão planetária. 

Segundo Gros (2009), esse estado de mobilização total para uma securitização 

contra o despontar das novas violências resultantes de forças irregulares, é dominado 

por uma lógica que busca manter a circulação dos fluxos mercadológicos, financeiros, 

informacionais, populacionais. Este seria o princípio fundamental da generalização da 

segurança: garantir a não interrupção destes fluxos. Uma generalização que exige a 

participação não só de Estados, mas dos sistemas internacionais de Estado, de empresas 

privadas, de organizações não-governamentais. O Estado constitui um pólo de 

segurança, mas que deve estar articulado entre outros. 

“A segurança traça uma linha de divisão transversal às nações, entre um 

sistema assegurando a circulação dos fluxos lícitos e pedestal vital dos 

indivíduos integrados, e de outra parte, zonas sombrias em que os „deixados por 

conta‟ se desintegram lentamente” (Ibid.: p. 249). 

Para Gros, um dos instrumentos mais ativos que promovem a segurança 

atualmente são as intervenções militares. As intervenções se transformaram na “ponta 

armada” do dispositivo transterritorial de segurança, tornando-se ações preponderantes, 

altamente técnicas, buscando programar políticas e implementar mecanismos que atuam 

no controle dos estados de violências. Se a guerra nos “velhos moldes” se tornou um 

escândalo e inviável, as intervenções, que antes eram raras, dado o princípio da 

soberania, emergiram como “instrumentos corretivos” para ordenação: a solução mais 

eficaz para repor o funcionamento da normalidade, restaurando desvios, neutralizando 

insurgências, prevenindo inseguranças. Nas intervenções, diferentemente das guerras, 

não se definem mais os cortes, as alterações, mas estabelecem-se continuidades de uma 
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única ordem. “Não há mais inimigos individuais se enfrentando, mas agentes do 

universal contra fatores de perturbação” (Ibid.: p. 244). 

Os estados de violência contemporâneos são, cada vez mais, atravessados por 

dispositivos de segurança, e escancararam a efemeridade dos mecanismos jurídicos 

internacionais constituídos. A guerra que se construiu amplamente permeada por uma 

dimensão jurídica, estabelecendo, na era moderna, um direito criado e elaborado como 

essência conciliadora e pacificadora frente aos horrores dos lendários conflitos, como a 

articulação racional e humana, como representação da justiça, da liberdade e da paz, vê-

se reduzida à mera formalidade, ou restrita a um patamar ideal.  

Se a guerra apaga-se lentamente, vê-se, muito distante da paz, a emergência de 

um tempo indefinido da segurança; um tempo de estados de violência não regulados 

precisamente pelo direito, mas por novos processos securitários, visando diminuir riscos 

e prever incidentes de maneira absoluta. 

 

As intervenções militares como instrumento de polícia no ambiente 

internacional 

O término da dicotomia de poder do período da Guerra Fria marcou uma 

reformulação na composição dos Estados no cenário internacional no que diz respeito 

ao alinhamento e equilíbrio de poder. A afirmação do poderio estadunidense como 

potência excepcional marcaria uma mudança efetiva na perspectiva da política 

internacional de manutenção da segurança. Se até então os grandes conflitos ou a 

eminência e o medo de um grande conflito ocupavam as preocupações com relação à 

paz e segurança internacionais, a partir da década de 1990 foram os pequenos conflitos 
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periféricos, ou mesmo os possíveis focos de futuros conflitos que ocuparam as agendas 

dos organismos internacionais e da política externa dos EUA, que assumiam uma 

prevalência em relação ao controle da estabilidade do sistema de Estados (Patriota: 

2010). 

Com a incidência de guerras civis, de conflitos étnicos, de conflitos regionais, o 

despontar de ilegalismos internacionalizados como o narcotráfico e os terrorismos, a 

ameaça em relação à segurança deixou rapidamente de ser a guerra nuclear entre as duas 

superpotências para voltar-se para pequenas e localizadas agitações políticas internas 

nos países ditos subdesenvolvidos, nas regiões de grande pobreza e miséria – sobretudo 

do continente africano –, nos Estados sob regimes ditatoriais em zonas periféricas e 

especialmente em países árabes do Oriente Médio. Da mesma forma, as estratégias de 

contenção das resistências e dos focos de violência mudaram, marcando um 

redimensionamento nos sistemas de segurança e na articulação, manipulação e 

conceituação dos mesmos. 

Segundo Patriota, esta transição que reformulou os objetivos da segurança 

internacional assinalou uma nova tratativa sob as disposições do Capítulo VII da Carta 

de São Francisco, o que “permitiu análises não sistemáticas dos processos de articulação 

do paradigma da segurança coletiva por decisões ad hoc do Conselho de Segurança” 

(Idem: 7-8). Essas decisões específicas buscavam, a partir de então, estabelecer sanções 

e instrumentos não mais em função do combate aos atos de agressão entre os Estados, 

mas por ocasião da redução e controle das violências infraestatais, ou seja, uma atenção 

sob as instabilidades no interior dos Estados, sendo elas decorrentes de conflitos 

armados ou não. 
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O controle sobre focos internos ou regionais de violências exigiu a programação 

de um novo mecanismo de força militar e diplomático-jurídica que conferisse 

legitimidade aos rompimentos dos princípios de soberania – dos Estados afetados –, e 

ao mesmo tempo, formulasse coalizões multilaterais comandadas por “potências 

centrais” (sobretudo os EUA), engajadas na formação de exércitos para operar as 

intervenções militares: um novo modo de se fazer guerra. 

Esta mudança ocorreu formalmente no âmbito das Nações Unidas, em 17 de 

julho de 1992, com a aprovação no plenário da Assembléia Geral da “Agenda para a 

paz: diplomacia preventiva, estabelecimento da paz e manutenção da paz”
65

. Este 

relatório proposto pelos países que compõem o Conselho de Segurança de maneira 

permanente visa a reformulação de alguns mecanismos diplomáticos, jurídicos e 

militares que permitem a execução de medidas para contenção das pequenas violências 

descentralizadas que repercutem negativamente na busca por estabilidade internacional. 

Neste sentido, o relatório estabeleceu que 

“...as operações das Nações Unidas em zonas de crise foram geralmente 

estabelecidas após os conflitos; chegou a hora de planejar as circunstâncias que 

justificam a implantação preventiva, permitindo antecipar crises que possam 

desestabilizar o sistema internacional”
66

. 

O fator preventivo foi um dos dispositivos mais ressaltados nesta mudança em 

relação segurança coletiva a partir de 1990. O relatório reservou uma seção exclusiva 

(Parte III) para situar a importância da diplomacia preventiva e das ações preventivas – 

destacadas como humanitárias –, para evitar a ocorrência de maiores conflitos ou 

diminuir os prejuízos causados por eles, quando inevitáveis. 
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 Disponível em: <http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html>. Acesso em: 28/06/2011. 
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 Extraído do parágrafo 28 da parte III do documento. Tradução do autor. 
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De maneira objetiva, o documento apresentado pelo secretário-geral Boutros 

Boutros-Ghali ofereceu instrumentos no sentido de aumentar a capacidade dos 

mecanismos para responder às ameaças a segurança internacional. Um conjunto de 

medidas que permitiu juridicamente o rompimento da soberania de um Estado em que 

se identificava focos de insegurança causado por guerras civis, conflitos étnicos, 

falência das instituições estatais, miséria e pobreza da população, ou qualquer outro 

fator de risco como epidemias e desastres ambientais. O documento situou a 

necessidade dos Estados
67

 de se recorrer a intervenções militares para lidar com as 

“novas ameaças”. Para isso reforçou a importância do funcionamento do Tribunal Penal 

Internacional para o julgamento de indivíduos, e permitiu, conforme o parágrafo 43, a 

formação de coalizões militares de Estados representando as Nações Unidas, ou seja, a 

serviço da manutenção da paz e segurança internacionais. A parte IV do documento 

explicita ainda o dispositivo da Carta de São Francisco que permite as associações 

militares de Estados criadas por tratados de cooperação, engajarem-se em ações para 

segurança mútua e defesa coletiva. Este fato abriu a possibilidade jurídica de atuação de 

entidades como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), aliança militar 

formada por países da União Européia, Estados Unidos e Canadá. 

A possibilidade de responsabilização individual por crimes de guerras e 

genocídios, bem como a prontidão de tropas militares, segundo o relatório, seria uma 

forma de inibir anteriormente a ocorrência das violências dentro dos Estados, resultando 

na dissuasão de possíveis conflitos e, ao mesmo tempo, de servir de força efetiva no 

caso de necessidade de uma ação jurídico-militar. 
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 No parágrafo 17 da Parte I do documento é expresso de maneira objetiva que “a pedra fundamental 

deste trabalho deve ser o Estado; o respeito por sua integridade é fundamental para qualquer progresso 

comum internacional”. Tradução do autor. 
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O documento ressalta, no entanto, que o motivo principal deste 

redimensionamento dos instrumentos para garantir e promover a segurança coletiva 

seria a “exigência de solução para problemas de ordem humanitária que residem dentro 

de nações em que os aparelhos estatais são fracos” (grifos meus). Ainda de acordo com 

o texto, o compromisso das Nações Unidas a partir destas novas diretrizes que se 

tornaram conhecidas pelas expressões “peacemaking” e “peacekeeping” (na tradução 

para o português, missões de paz), seria de “sensibilidade para com o direito das 

minorias”
68

, ou seja, uma atenção da instituição voltada aos países pobre e às 

populações miseráveis. 

Aliado às mudanças na esfera das Nações Unidas, a década de 1990 também 

marcou uma alteração de perspectiva na condução da política externa estadunidense, 

que assumiria, a partir da derrocada da URSS e do fim da Guerra Fria, uma posição de 

exclusividade nas decisões sobre segurança internacional; seja pela via formal, nos 

trâmites do Conselho de Segurança, ou mesmo independentemente deste. 

Segundo Fukuyama (2005), no governo do presidente estadunidense Bill 

Clinton, a partir de 1993, nota-se de maneira efetiva o princípio que guiaria as ações de 

política internacional encampada para o estabelecimento da segurança e estabilidade do 

sistema de Estados, após o período de 40 anos em que prevaleceu a lógica do balanço de 

poder. Com a doutrina de Democratic Enlargement (expansão da democracia), os EUA 

inauguraram uma política externa voltada para a promoção de regimes democráticos em 

zonas estratégicas, como forma de constituir ambientes políticos internos e regionais 

pacificados e autoreguláveis e, conseqüentemente, maior seguridade e estabilidade 

internacionais. 

                                                           
68

 Trechos extraídos do parágrafo 18 da Parte I do documento. Tradução do autor. 
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Segundo o autor, caracterizando a necessidade destas políticas, o problema 

reside na existência de grupos de Estados falidos ou fracos, localizados principalmente 

na África subsaariana, no sul da Ásia e no Oriente Médio, que com o colapso ou a 

inexistência de fortes instituições estatais, permitem a ascensão ao governo de grupos 

ditatoriais ou a existência de grupos paramilitares e guerrilheiros que agenciam conflitos 

e desastres humanitários. Estes focos de violências locais seriam pequenas convulsões, 

mas que poderiam se alastrar de maneira descontrolada sob diversas formas, como os 

terrorismos e epidemias, servir de abrigo para ilegalismos como as atividades de 

pirataria e os cartéis de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, tráfico de 

armamentos, permitir o acesso e a manipulação sem restrições de armas de destruição 

em massa, e provocar incontroláveis fluxos migratórios. A promoção da democracia 

como regime ideal de governo em países periféricos sob risco de crise política, 

econômica ou social, portanto, implicaria o gerenciamento de operações de intervenção 

no esforço para a construção e fortalecimento de instituições estatais que privilegiassem 

o pluralismo e, ao mesmo tempo, regulassem e controlassem as populações. 

Esta nova doutrina de política externa dos EUA em alinhamento com as 

disposições da Agenda para a paz das Nações Unidas baseou-se na lógica de que a 

legitimidade de um governo de Estado depende de seu respeito aos direitos individuais 

de seus cidadãos. Desta forma, as conseqüências causadas pela fraqueza do Estado, 

juntamente com a percepção da democracia como valor universal, justificariam a 

destruição do princípio de soberania, e legitimariam as intervenções como instrumentos 

para se levar segurança às regiões em que a ausência de instituições estatais sujeita 

populações à pobreza e ao caos de guerras civis, étnicas, religiosas ou tribais. 
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Neste sentido, Fukuyama argumenta que a soberania do Estado-nação – antes 

pedra fundamental do sistema estabelecido em Westphalia –, deve ser condicionada 

àquilo que acontece dentro do Estado, ou seja, condicionada à qualidade da governança 

interna. No caso de má governança do Estado e da possibilidade dos problemas internos 

afetarem o ambiente internacional, o princípio de soberania se corrói, abrindo espaço 

para as intervenções de construção de Estados. 

De um momento para o outro, a capacidade de reforçar as competências 

e instituições estatais, ou de criá-las do nada, transformou-se em prioridade 

global e parece ser uma condição crucial para a segurança em partes 

importantes do mundo. Assim, a fraqueza de Estados é, ao mesmo tempo, uma 

questão nacional e internacional de primeira ordem (Fukuyama, 2005: 11). 

 O argumento de Fukuyama lembra que a formação do grupo terrorista 

responsável pelos ataques em 11 de setembro de 2001, teve origem em uma região 

desprovida de estruturas estatais fortes e democráticas, e adverte com veemência que 

“as formas tradicionais de intimidação ou contenção não funcionam contra esse tipo de 

agente (...), exigindo buscas dentro de Estados e mudanças em seus regimes para evitar 

o surgimento de futuras ameaças” (Ibid.: 124). Este papel de construção de Estados e de 

pacificação de regiões consideradas inseguras seria uma tarefa a ser encampada 

principalmente pelas forças militares dos Estados Unidos, com o apoio da “comunidade 

internacional”, e sob a chancela das Nações Unidas. 

Patriota (2010) aponta que a primeira grande operação em conformidade com os 

novos parâmetros estabelecidos tanto na esfera multilateral quanto pela política externa 

estadunidense, foi a intervenção na Somália em 1992. O país que era governado por 

uma ditadura militar, que passava por uma guerra civil desde a década 1980, e se 

encontrava sob forte crise econômica e social, foi uma espécie de modelo a ser testado 

da nova fórmula de segurança internacional, traduzida na prática por intervenções para a 
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imposição de ordem institucional e democrática. A intervenção
69

 determinada pelo 

Conselho de Segurança da ONU e exercida pelas forças militares dos EUA foi uma 

“operação para a proteção da população civil em um país falido e sem Governo”
70

, em 

estado de virtual “anarquia”, o que viabilizaria a tese da obsolescência das noções 

tradicionais de soberania e a inutilidade do apego rígido às velhas regras que impediam 

a presença e atuação de forças militares “supranacionais” a serviço da segurança 

coletiva. A atuação das tropas das Nações Unidas seria uma demonstração ideal da 

concepção de segurança, baseada não mais sob a soberania incontestável e delimitada a 

um território, mas sob controle internacional generalizado, desempenhando um poder 

articulado por jurisdições globalizadas e pela força militar operacionalizada pelo 

sistema de Estados, cada vez mais irrestrita. 

As operações da United Task Force on Somalia (Força Tarefa na Somália), que 

ficou também conhecida como Operation Restore Hope in Somalia (Operação para 

Restauração da Esperança na Somália), agenciou cerca de 25 mil soldados 

estadunidenses no esforço de “reconciliação nacional” (conforme explicitou o texto da 

resolução 794), para possibilitar a construção de instituições estatais que viabilizassem a 

subsistência e o controle da população. A resolução ressaltou ainda que “a liderança de 

Estados na criação de ambientes seguros em regiões estratégicas é uma inescapável 
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 A intervenção na Somália se deu, primeiramente, com um embargo de armamentos e suprimentos 

imposto em 23 de janeiro de 1992 (resolução 733 do Conselho de Segurança), e com o envio de 50 

observadores militares das Nações Unidas em 24 de abril de 1992 (resolução 751 do Conselho de 

Segurança); posteriormente pela determinação de medidas coercitivas coordenadas pela autoridade militar 

dos EUA, e chancelada juridicamente pela ONU, em 3 de dezembro de 1992 (resolução 794 do Conselho 

de Segurança). Disponíveis em: <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosomi.htm>. Acesso em 

04/07/2011. 

70
 Extraído do texto de introdução da resolução 794. Tradução do autor. 
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condição atual das Nações Unidas”
71

. Estava implícito, portanto, que ao opor as tropas 

militares em serviço da segurança coletiva às “violências desordenadas” na Somália, o 

exemplo se transformaria em um sinal a ser seguido em outras situações e em outros 

Estados, dado a “necessidade de intervenções em um ambiente internacional em 

mutação
72

”. 

Desta forma, os novos instrumentos internacionais de segurança seriam 

utilizados em outras operações nas zonas de interesse: regiões que abarcam populações 

e territórios estratégicos do ponto de vista do esforço de pacificação generalizada e 

global. A partir dos direcionamentos estabelecidos na Agenda para a paz e na política 

externa estadunidense de expansão da democracia, desde o início da década de 1990, as 

intervenções militares tiveram um crescimento vertiginoso, saltando de 3 operações 

entre 1945 e 1988, para 14 operações de 1989 a 1999 (Patriota, 2010). Acompanhando 

este crescimento, o número de soldados em serviço das Nações Unidas quadruplicou, e 

o orçamento para os gastos com as intervenções passou de cerca de 700 milhões de 

dólares anuais, para aproximadamente 3 bilhões de dólares por ano (Idem). 

O exemplo da Somália seria então seguido em outras zonas de violência que se 

precipitaram na década de 1990, como no conflito na Ex-Iugoslávia – que sofrera várias 

sanções impostas pelo Conselho de Segurança desde 1991, até ter sido autorizado
73

 a 

                                                           
71

 Extraído do texto da resolução 794 do Conselho de Segurança. Tradução do autor.  
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 Trecho de discurso proferido em 5 de dezembro de 1992 pelo então presidente dos Estados Unidos 

George Bush, em razão da autorização concedida pela resolução 794 do Conselho de Segurança, que 

permitiu a formação da operação militar estadunidense de intervenção na Somália. Tradução do autor. 

Disponível em: <http://www.nytimes.com/1992/12world/missiontosomalia-transcriptofpresidentaddress 

onsomalia.html>. Acesso em 04/06/2011. 
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 As resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que autorizaram a intervenção na Ex-

Iugoslávia são as 981, 982 e 983, todas de 31 de março de 1995. Disponíveis em: <http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/094/12/PDF/N9509412.pdf?OpenElement>. Acesso em: 01/06/2011. 
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formação da Força de Implementação da OTAN, criada em novembro de 1995 pelos 

Acordos de Dayton, para a intervenção no país –, e no genocídio em Ruanda em 1994, 

que após cerca de 800 mil mortes, foi autorizada uma força de intervenção humanitária 

chefiada pelo exército francês
74

. 

Nos anos 2000, pós 11 de setembro, essas procedências serviram de 

justificativas para as intervenções no Afeganistão e no Iraque. No entanto, 

diferentemente dos casos citados e mais conhecidos, as intervenções no contexto da 

Guerra ao Terror não seguiram os trâmites formais e jurídicos de autorização no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas. As operações militares conduzidas pelo 

exército estadunidense com o apoio da Inglaterra e de outros países aliados 

(principalmente Espanha e Austrália) foram ações unilaterais, explicitando um estado 

de exceção internacionalizado. Do ponto de vista prático, as duas intervenções tiveram o 

mesmo efeito e o mesmo objetivo: a instauração de uma guerra sob alegação de levar às 

populações o benefício da liberdade democrática, e a pacificação de zonas de 

proliferação de violências desregulamentadas como forma de ampliar a segurança no 

ambiente internacional. 

Embora o Conselho de Segurança da ONU não tenha concedido autorização 

jurídica para as intervenções, o órgão aprovou a presença da instituição nos dois países 

como maneira de exercer a função de auxílio na reconstrução dos Estados. Após o 

período de invasão, de tomada do território e controle da população por parte da força 
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 A resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que autorizou a intervenção em Ruanda foi 

a 918, de 17 de maio de 1994. Disponível em: <http://www.un.org/spanish/sc/committees/918/sres918>. 

Acesso em: 01/06/2011. 
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militar estadunidense, as Missões de Assistência
75

 no Afeganistão e no Iraque se 

instalaram com o encargo de ajudar na constituição dos Estados nacionais. Neste 

sentido, a resolução que autorizou a missão das Nações Unidas no Afeganistão ressaltou 

que “é crucial que organismos de assistência da ONU estejam presentes, e sejam 

responsáveis pelas ações de reconstrução do país”
76

. 

O esforço conjunto nas duas intervenções que ainda permanecem em vigor tem 

por finalidade – conforme disposição da Estratégia Nacional de Segurança dos EUA em 

2006 –, de “estabelecer instituições estatais sólidas e democráticas, capazes de coibir 

grupos terroristas, de extinguir bandos guerrilheiros, e de impedir a ascensão de 

governos ditatoriais, afastando qualquer possibilidade do acesso ilegal a armamentos de 

destruição em massa”
77

. 

A estratégia estadunidense lançada em 2006 pelo presidente George W. Bush 

situou mais uma vez o empenho na democratização de governos em regiões 

consideradas estratégicas para a promoção e manutenção da segurança global. Neste 

sentido, o texto destacou que 

“a medida mais eficaz para a prevenção e resolução de conflitos é a 

promoção da democracia.  Democracias eficazes ainda podem gerar conflitos, 

mas elas estão equipadas para resolver seus litígios de forma pacífica, seja 

internamente ou na esfera internacional (...). A oferta oportuna de ajuda e 

assistência externa para a constituição de nações livres de „bons ofícios‟, é a 

melhor maneira de evitar conflitos (...). Tais medidas podem evitar que 
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 As resoluções que autorizaram a formação das missões da ONU no Afeganistão e Iraque são, 

respectivamente, a 1401, de 28 de março de 2002, e a 1500, de 14 de agosto de 2003. Disponíveis em: 

<http://www.un.org/spanish/docs/sc03/scrl03.htm>. Acesso em: 29/06/2011. 
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 Texto da resolução 1401 do Conselho de Segurança da ONU. Tradução do autor. 
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 Parte III do texto da National Security Strategy de 2006. Tradução do autor. Disponível em: 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/>. Acesso em: 14/05/2011. 
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problemas se transformem em crises, e que as crises se transformem em 

guerras”
78

. 

Os princípios sublinhados como basilares para o restabelecimento e conservação 

da segurança internacional após a emergência do terrorismo transterritorial, seguem um 

direcionamento no sentido de (I) isolar elementos inimigos que não estão dispostos a 

aceitar um processo político pacífico; (II) envolver aqueles que estão fora do processo 

político e que estejam dispostos a se afastarem da violência
79

. A partir da formalização 

desta dicotomia separando inimigos que estariam fora da política, fora do campo estrito 

e único da política com liberdade democrática, capaz de garantir a circunscrição e 

controle da guerra, estabeleceu-se a fronteira moral para as intervenções nos tempos 

atuais dos estados de violência. 

Esta posição foi mantida na Estratégia de Segurança Nacional de 2010
80

, lançada 

pelo governo Barack Obama. Apesar das diretrizes para a promoção de segurança do 

atual governo estadunidense mencionarem uma aproximação com os organismos 

multilaterais, à cooperação e diplomacia, e de afirmar o conflito armado como último 

recurso – inclusive, anunciando o desfecho das ações no Afeganistão e Iraque –, reitera 

que o maior desafio para a segurança no planeta é o combate ao terrorismo. Desta 

forma, estabelece os países árabes-muçulmanos como foco principal de atuação das 

políticas intervencionistas para a promoção e construção de Estados democráticos. A 

busca pela invulnerabilidade, principalmente em relação aos terrorismos, é a 

justificativa utilizada para “continuar o apoio às reformas políticas que fortalecem os 

muçulmanos pacíficos (...), negando [desta maneira] qualquer possibilidade do controle 
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 Introdução do texto da National Security Strategy de 2006. Tradução do autor. 
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 Parte III do texto da National Security Strategy de 2006. Tradução do autor. 
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 National Security Strategy de 2010. Disponível em: <http://www.whitehouse.gov/sites/default /files/ 

rss_viewer/national_security_strategy.pdf>. Acesso em: 14/05/2011. 
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de território e de Estados por parte de grupos hostis as valores inquestionáveis de 

liberdade e democracia”
81

. 

A sinalização da estratégia do governo Obama no sentido de abandono das ações 

unilaterais não significaram o fim das intervenções como mecanismos de seguridade, 

mas um rearranjo, um novo concerto entre a política externa estadunidense e o direito 

internacional que promove, incentiva e operacionaliza as atuais reformas liberais em 

Estados árabes. Desde o início de 2011, sucederam-se movimentos populares em 

diversos países muçulmanos no Oriente Médio e no norte da África, fortemente 

apoiados por ações externas de organizações não-governamentais de Direitos Humanos 

– dentre elas destaca-se a Human Rights Watch
82

 e o Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha
83

 –, e da própria ONU, que no caso da Líbia, com apoio irrestrito dos Estados 

Unidos, da França e da Inglaterra, autorizou a atual intervenção militar
84

 que busca 

minar as forças do governo ditatorial de Muammar Gaddafi. 
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 Parte III, parágrafo 3º do texto da National Security Strategy de 2010. Tradução do autor. 
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 O site da Human Right Watch destaca um relatório de 78 páginas elaborado ainda em dezembro de 
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 Em informes publicados no site da instituição, a Cruz Vermelha destaca a presença de ativistas e 
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serviço da OTAN. O Comitê enfatiza a importância do “auxílio na transição” para que a população seja 
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região de Sabha. (Informe publicitário da Cruz Vermelha). Disponível em: <http://www.icrc.org/web/ 

por/sitepor0.nsf/html/libya-update-2011-06-03>. Acesso em: 01/07/2011. 
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 A resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas que autorizou a intervenção de tropas da 

OTAN na Líbia é a 1973, de 17 de março de 2011. Disponível em: <http://www.un.org/es/comun/docs/ 

?symbol=s/res/1973%20(2011)>. Aceso em: 04/07/2011. 
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É interessante notar que juntamente às principais forças que ativam as 

intervenções como meio contemporâneo de se fazer a guerra regular, há envolvimentos 

atuantes de organizações não-governamentais de direitos humanos nas zonas de 

conflito. A Cruz Vermelha é um exemplo claro de atuação nas novas regiões 

conflituosas em que os estados de violências proliferam. Assim como ela está presente 

no processo de intervenção na Líbia, a instituição desenvolve trabalhos de apoio na 

intervenção no Haiti, e ações participativas em países de extrema pobreza e em favelas e 

guetos de grandes cidades, regiões identificadas como sendo “zonas de vulnerabilidade 

social”
85

. Os programas de assistência em ambientes de conflito incluem o combate a 

doenças, a promoção de oficinas profissionalizantes e de atividades artísticas e culturais 

dentro das favelas, até campanhas psicológicas para auto-estima da população local
86

. 

As grandes organizações não-governamentais de assistência humanitária têm 

hoje o papel de ratificar e de emitir pareceres sobre a necessidade de intervenções nas 

novas regiões em que proliferam inseguranças e nas novas situações de conflito, 

atuando cada vez mais em aliança com os Estados e como os sistemas de Estados. 

Segundo Hardt e Negri (2006), os organismos humanitários não-governamentais 

operam uma função de transmitir absoluta isenção por não serem ligadas diretamente 

aos Estados, passando certo entendimento de que agem somente a partir de imperativos 

éticos e morais. Essas instituições atuam a frente das intervenções morais – ou seja, 
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 No site do Comitê Internacional da Cruz Vermelha encontram-se notícias como “Haiti: CICV conclui 
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investindo em programas que carregam um forte discurso moral –, representando, 

portanto, importante instrumento nos processos de intervenção militar. 

Hardt e Negri (2006) apontam que o período atual, marcado principalmente por 

essas mudanças no pós-Guerra Fria, caracterizam a formação de um Império global que 

estaria centrado na condução estadunidense da política internacional, marcando um 

novo registro de autoridade que articula um “projeto original de produção de normas e 

de instrumentos legais de coerção que fazem valer os contratos e resolvem os conflitos” 

(Idem: 27); uma nova ordem expressa não só no poderio militar, mas sobretudo na 

homologação de um direito à sua maneira, de uma expressão jurídica que corresponda 

aos seus artifícios de controle generalizados. 

O desenvolvimento deste sistema global, de acordo com os autores, é a 

implementação de um instrumento que impõe métodos de conduta internacionalizados 

de contínua contratualização, visando um equilíbrio sistêmico em favor da manutenção 

do status quo imperial. Assim, valores como paz e segurança, e os desejos de 

estabilidade e de regulação de conflitos, estariam na ordem deste direito. 

Esta posição de Hardt e Negri é importante para situar o despontar 

contemporâneo de uma força internacional que tem a capacidade de mostrar-se como a 

serviço do direito e da paz, que busca ampliar certo entendimento e domínio dos 

consensos que dão apoio a seu próprio poder, e que acaba por ser convocada sempre em 

associações que interligam Estados, instituições internacionais e organismos não-

governamentais, a resolver os conflitos existentes por meio das intervenções 

humanitárias militarizadas. 
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Segundo os autores, este engajamento em prol da formulação de poderes que 

operacionalizam as intervenções está baseado na função de um estado permanente de 

exceção. O controle sobre a fluidez das violências atuais só seria possível a partir da 

“capacidade de definir sempre de forma excepcional as demandas de intervenção, e a 

capacidade de mobilizar forças e instrumentos que, de várias maneiras, podem ser 

aplicados à pluralidade e diversidade dos arranjos em crise” (Ibid.: 34). Assegurar à 

autoridade o artifício da intervenção seria o objetivo do direito de polícia, formulado 

para garantir a ordem internacional, sempre necessitando de restaurações e 

reconstruções em seu estado de equilíbrio. Assim, o direito de polícia é a inscrição do 

fator preventivo nas políticas de promoção da segurança internacional, e se caracteriza 

de forma objetiva no direito de intervenção, que, por sua vez, é fundado na necessidade 

de ampliação dos direitos humanos em espaços antes descartados. 

O que está por trás da intervenção não é um permanente estado de 

emergência e exceção, mas um permanente estado de emergência e exceção 

justificado pelo apelo a valores essenciais de justiça. Em outras palavras, o 

direito de polícia é legitimado por valores universais (Ibid.: 36). 

Embora sempre destacado o discurso humanitário, por detrás das ações que 

mobilizam dezenas de milhares de soldados empregando a alta tecnologia militar, 

desenvolvem-se guerras efetivas com assassinatos em massa, com violentações 

extremadas, com prisões e torturas de indivíduos considerados suspeitos, justificadas 

como sendo em favor da paz, da liberdade, do direito, da ordem e da segurança. 

Neste sentido, pode-se dizer que as atuais intervenções são partes de um 

processo de guerra que funda e fortalece, a cada operação bem sucedida, um direito 

universalizado em relação direta com o humanismo. A intervenção militar atua como 

um ato de polícia internacionalizado, correlativo à função da polícia dentro dos Estados, 

portanto, responsável pela prevenção e repressão. “A intervenção é o mecanismo eficaz 
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que mediante ações policiais contribui diretamente para a construção da ordem moral, 

normativa e institucional (Ibid.: 57). Por esse motivo, a intervenção militar 

transfigurada em ação humanitária, exclamada como novo paradigma de segurança do 

planeta, tende a, gradativamente, e na medida em que se estabelece a consolidação do 

direito de polícia no ambiente internacional, deixar de ser exceção, e se tornar, 

definitivamente, regra. 

A prática corriqueira destas ações policiais internacionalizadas – como ocorre 

nas atuais intervenções militares para deter o terrorismo contemporâneo –, evidenciam a 

utilização de mais um instrumento que busca dispor e controlar as populações, 

exercendo um poder político sobre os homens em escala planetária. Conforme situou 

Foucault (2002), o ato policial, como uma técnica a mais de governo, está envolvido no 

objetivo de produzir suplementos de vida, atuando diretamente sobre a população em 

suas relações sociais e atividades comuns. É uma forma, portanto, de potencializar ou 

produzir o tipo de vida destacado como preponderante; de fortificá-lo ao afastar e 

reprimir os perigos existentes. 

A polícia cuida do que regulamenta a sociedade, cuida da vida dos indivíduos, e 

os atos policiais das intervenções também atuam no sentido de preservar a vida, embora 

provoquem – como é intrínseco às ações repressivas de polícia – muitas mortes. A sua 

violência legítima (internamente nos Estados, e em processo de legitimação no âmbito 

internacional), é a função que garante, por meio de assassinatos, torturas e prisões, a 

preservação da vida ao determinar as condutas dos sujeitos e regular os procedimentos 

da sociedade.  

Por conseguinte, pode-se afirmar que o que está em jogo na expansão da 

atividade de intervenção militar como instrumento policial globalizado, é o 
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desenvolvimento de um controle que busca conter e prevenir os eventos perigosos à 

vida no ambiente internacional. A partir deste domínio sobre o comportamento dos 

indivíduos viventes e de um cuidado sobre as populações do planeta, objetivam-se as 

atuais políticas intervencionistas que estão presentes no esforço de pacificação da guerra 

contra o terror. 

 

Da prisão ao campo: o prisioneiro de guerra na contemporaneidade 

A instalação do aparato prisional de Guantánamo, criado para prender terroristas 

capturados nas inúmeras ações da Guerra ao Terror, identificados sob o rótulo de 

combatentes inimigos – expondo uma clara negação das normativas dispostas na 

Convenção de Genebra de 1949, e de qualquer outra jurisdição relativa ao tratamento de 

prisioneiros –, releva a reformação de um tradicional campo de concentração, em 

modulação da prisão. Guantánamo suscita a observação da renovação da imagem da 

ilha-prisão como espaço de desterro, como lugar isolado e intransponível transformado 

em colônia penal para “sujeitos incorrigíveis”, anterior à prisão moderna. 

Segundo Conchiglia (2004), o surgimento e a caracterização de um “inimigo” 

com potencialidade de resistência e atividade transterritoriais, classificado como sujeito 

extremamente perigoso, que quando preso é categorizado como irreversível do ponto de 

vista da sua reabilitação e ressocialização – e que, portanto, tem de estar fora do espaço 

de convivência “livre” e “pacífica” da cidadania globalizada –, foram utilizados como 

justificativa para a sistematização da prisão na ilha de Guantánamo como um 

instrumento de punição projetado ao plano internacional, que objetiva uma completa 

expurgação da violência classificada como terrorista. 
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A ilha, como espaço isolado e cercado pela certeza quase absoluta de 

impossibilidade de fuga, transformada em local de banimento de insuportáveis, em 

prisão de segurança máxima, não é um acontecimento novo. As procedências vão desde 

a prisão de Dois Rios na Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro – retratada por 

Graciliano Ramos em Memórias do cárcere e por Orígenes Lessa em Ilha Grande –, 

inicialmente um lazareto destinado ao isolamento de doentes e, posteriormente, 

transformado em colônia penal de segurança máxima destinada a presos políticos, 

passando pela a Ilha do Diabo, na Guiana Francesa – retratada por Henri Charrière em 

Papillon –, destinada aos delinqüentes franceses de alta periculosidade que eram 

mandados à colônia penal de trabalho escravo, e que não obedeciam às regras do campo 

de concentração, até a prisão de segurança máxima de Alcatraz, encravada em uma 

rocha na baía de São Francisco, nos Estados Unidos. 

A imagem mais emblemática da “ilha-prisão”, no entanto, foi retratada por 

Alexander Soljenítsin (1975) em Arquipélago Gulag. Soljenítsin registrou a ilha-cárcere 

em que esteve preso como sendo “o pólo da ferocidade (...), desgarrado pela geografia 

num arquipélago, mas psicologicamente ligado ao continente” (Ibid.: 7). Em seu relato 

sobre os Gulags, campos de concentração para prisioneiros sujeitados ao regime de 

trabalho forçado na URSS, que ocorreram desde o ano da revolução, em 1917, até os 

últimos anos da década de 1980 – e apontado por Oliveira (2005) como instrumento 

político constituinte do Estado soviético, sendo fundamental para o controle social do 

sistema comunista –, mostrou como o espaço ilhado, isolado adentro no mar da 
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Sibéria
87

, foi utilizado como desterro de milhões de pessoas
88

 condenadas a escravidão 

para fazer funcionar a máquina de produção industrial da URSS. 

Barros (2009) aponta que a utilização de ilhas como espaço para deportação, 

desterro, exílio forçado e prisão, constitui uma forma de associação da imagem do 

destino ilhéu como uma “prisão natural”, aberta para o infinitude das águas, porém, 

fechada sobre si mesma. Esta metáfora representa o fato e a certeza de uma completa 

inatividade e inoperância política do sujeito, pois, de acordo com o autor, em geral, a 

ilha-prisão é um destino para indivíduos que cometem infrações contra a autoridade e o 

poder do Estado, e por isso, são classificados como extremamente perigosos. Desta 

maneira, como sujeitos que ultrapassaram a linha da ordem estabelecida pelo direito em 

favor do Estado, tornam-se inimigos, e não simples infratores ou contraventores de 

crimes comuns. A via do banimento em ilhas-prisões, portanto, atende a uma função de 

depósito de refratários da ordem do Estado. 

No caso de Guantánamo – cárcere exclusivo para a detenção de terroristas 

submetidos ao aprisionamento por tempo indeterminado –, além de um instrumento 

internacionalizado para destino de sujeitos que atentaram contra o Estado (os EUA), e 

contra o direito do sistema de Estados, a ilha é, também, o espaço em que se revela a 

prisão que não se pretende mais devolver o encarcerado bom e obediente, como anotou 

Foucault (1977) no contexto de formação da sociedade disciplinar. Ao contrário disso, 

Guantánamo é o local do absoluto banimento, uma prisão de segurança máxima e de 
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controle irrestrito. O terrorista não é o sujeito delinqüente que deve sofrer um 

investimento no sentido de reformá-lo e reabilitá-lo para devolvê-lo pacificado para a 

sociedade. O terrorista não tem mais jeito. Ele é o que deve desaparecer da sociedade. E 

para que isso se realize, permanecer preso e isolado é a solução segura, e Guantánamo, 

como mais um dispositivo de contenção ativado na Guerra ao Terror, estabelece esta 

função de banimento. Em vez da formatação através da “ortopedia social” a que 

Foucault observou, nota-se um investimento em “profilaxia social” globalizada, que 

opera pelo afastamento e pela eliminação sumária da sub-raça. 

O aparelho prisional de Guantánamo como espaço de execução da pena de 

degredo é, ao mesmo tempo, local de observação dos combatentes inimigos, que serve 

como fonte de informação para atividades de controle fora da prisão, sobretudo nas 

regiões ocupadas pelas intervenções militares. Com apontou Foucault, a prisão serve 

não só como espaço de vigilância e isolamento, mas como local em que se produz 

conhecimento sobre os encarcerados. Deste modo, a produção de saberes na ilha de 

Guantánamo é também utilizada como instrumentos de auxílio que guiam a elaboração 

das táticas e estratégias nas diversas ações da Guerra ao Terror. 

A catalogação
89

 dos sujeitos capturados e a extração de informações por meio de 

interrogatórios e da tortura possibilitam a criação de um circuito informativo sobre as 
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condições da população – incluindo suas classes, suas divisões políticas, religiosas e 

culturais, estados de saúde e qualidades sanitárias –; sobre as histórias das pessoas e os 

costumes nas cidades dominadas pelo controle da intervenção; a geografia dos 

ambientes e territórios ocupados; os meios de produção; as atividades governamentais 

anteriores, etc. Este procedimento que busca mapear os territórios e, principalmente, as 

populações, sustenta e abastece os programas e instrumentos de controle a céu aberto 

nas zonas sob intervenção no Afeganistão e Iraque, que se transformaram em grandes 

campos de concentração de novos prisioneiros de guerra no século XXI; prisioneiros 

que não estão trancados nas prisões para terroristas, não estão isolados em ilhas-cárcere, 

mas sujeitados ao poder militar das intervenções ativadas por constantes mecanismos de 

exceção; tutelados pelos novos Estados construídos para o controle populacional nas 

“zonas perigosas”; vigiados pelas polícias e dominados pela burocracia destes novos 

Estados que cerceiam deslocamentos, fiscalizam atividades, inspecionam produções; 

submetidos à condição de subsistência diante da pobreza que os cercam. 

Segundo Giorgio Agamben (2007; 2008), os campos de concentração, como 

zonas de permanente estado de exceção, têm se tornado o paradigma da política no 

século XXI. Neste sentido, a autor propõe o exercício de pensar de que maneira a 

estrutura jurídico-política dos campos de concentração está presente – como matriz 

oculta – no espaço político globalizado em que se vive na atualidade. 

De acordo com Agamben, o campo de concentração como espaço de exceção 

que cada vez mais se confunde e se transforma em regra, é a imagem da forma 

contemporânea da política, que converte constantemente dispositivos de exceção em 

regras permanentes, transformando grandes espaços em campos de concentração. Neste 

sentido, a autor observa que a situação limite ocorrida no campo de Auschwitz, durante 
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a Segunda Guerra Mundial – na qual a exceção foi absoluta, a ponto de converter-se em 

regra –, serve de ilustração para traçarmos um paralelo com a política dos tempos atuais, 

baseada, da mesma forma, em sucessivos e permanentes dispositivos de exceção. Se em 

Auschwitz – lugar, por excelência, do estado de exceção –, a situação extrema (ou 

solução final) converteu-se em um sistema padrão, na contemporaneidade, a 

disseminação dos dispositivos de exceção transforma o próprio cotidiano em situação 

extrema. 

“Enquanto o estado de exceção e a situação normal, conforme 

acontece em geral, são mantidos separados no espaço e no tempo, mesmo 

fundando-se reciprocamente em segredo, continuam opacos. Mas quando 

passam a mostrar abertamente a convivência entre si, conforme ocorre 

hoje de maneira cada vez mais freqüente, iluminam-se uma à outra, por 

assim dizer, a partir do interior. Isso implica, contudo, que a situação 

extrema já não pode servir de critério de distinção (...), mas que a sua 

lição é, antes de mais nada, a da imanência absoluta, a de ser tudo em 

tudo” (2008: 57). 

A partir desta observação, pode-se apontar que os processos de securitização 

envolvidos atualmente nas políticas transterritoriais de contenção de violências 

assemelham-se à exceção das estruturas dos campos de concentração, uma vez que são 

destacados por instrumentos e mecanismos contraterroristas que utilizam 

corriqueiramente de dispositivos de exceção. Isso pode ser comprovado a partir dos 

efeitos produzidos pelas guerras preventivas e as intervenções militares que, ao 

imprimirem controles irrestritos a territórios e populações, transformam esses espaços 

em grandes campos abertos, e os sujeitos neles inseridos, em uma nova modalidade de 

prisioneiro. 

“O campo é o espaço que se abre quando o estado de exceção começa a 

tornar-se regra. Nele, o estado de exceção, que era essencialmente uma 

suspensão temporal do ordenamento com base numa situação factícia de perigo, 
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ora adquire uma disposição espacial permanente que, como tal, permanece, 

porém, estavelmente fora do ordenamento normal” (Ibid.: 175-176). 

 Agamben aponta que o campo, enquanto espaço de exceção do direito, é uma 

parte de território que é colocado fora do ordenamento, mas que não representa um 

espaço externo, mas sim, um espaço incluído. “Aquilo que nele é excluído é, segundo o 

significado etimológico do termo exceção, capturado fora, incluído através da sua 

própria exclusão” (Ibid.: 177). Os campos de concentração são, portanto, espaços 

controlados pela força da exceção, instrumento fundamental da biopolítica que garante, 

na atualidade, a exclusão pela inclusão. 

As práticas de contenção inseridas nas políticas contemporâneas de segurança, 

arregimentadas em larga escala em torno do esforço de combate ao terrorismo 

transterritorial, articulam técnicas de gestão biopolítica que têm no campo de 

concentração o modelo da governamentalidade globalizada. Seja na ilha-prisão ou nas 

zonas de controle populacional por “liberdades assistidas” pelos diversos dispositivos 

de segurança, é pelo campo de concentração em que se materializam as táticas de 

inclusão que funcionam como instrumento de captura. 

Correlativamente, Passetti (2003; 2006a) aponta que os aprisionamentos e 

contenções resultantes dos atuais estados de violência, se dão cada vez mais pelos 

confinamentos a céu aberto, sobretudo nas periferias das cidades, transformadas em 

guetos e favelas para pobres e imigrantes, e nas periferias do mundo globalizado, zonas 

de desinteresse econômico, normalmente povoada por negros, árabes, indígenas e 

asiáticos, regiões em que a presença e atuação militar e policial crescem e são 

extremamente rígidas. Assim, de acordo com o autor, consolida-se um novo 

acontecimento prisional, uma nova prática de confinamento que dilata as grades e os 

muros da prisão, ampliando o sistema penal para espaços irrestritos. 
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“É preciso manter populações confinadas em seus territórios, outras em 

regime de guerra pela restauração de antigos territórios, mas acima de tudo 

sendo reformadas. É hora da segurança no seu espaço mais longínquo, pobre, 

desinteressante, cheio de pessoas desinteressantes” (Passetti, 2003: 46). 

É neste patamar, portanto, em que também se pode observar o preso de guerra 

do século XXI. Segundo Passetti, as regiões periféricas marginalizadas tanto nas 

cidades quanto no planeta, transformadas em gigantescos campos de concentração, 

assumem hoje a mesma imagem do terror que a prisão representava nas sociedades 

disciplinares. Como espaço destinado aos sujeitos degenerados, excessivos, 

insuportáveis, pobres, pretos, muçulmanos, latinos, nordestinos, vulgarizados como 

vagabundos e miseráveis, intolerantes e irracionais, fundamentalistas e terroristas, os 

campos a céu aberto são zonas em que o regime de controle e vigilância funciona de 

maneira crescentemente constante, sendo objeto de atenção que ativa de forma 

meticulosa os renovados instrumentos de segurança, como as câmeras interligadas a 

centros de monitoramento por imagem, sempre na mira para alcançar, filmar e registrar 

um ato de ilegalidade. 

Em uma era de crescente controle por fluxos imateriais, eletrônicos e 

instantâneos, e de aumento dos espaços militarizados e policiados, nos quais a 

vigilância extrapola fronteiras e busca atingir todos os limites territoriais do planeta, 

“estar dentro ou fora da prisão deixa de ser um aspecto distintivo da seletividade penal” 

(2006a: 94). Os atuais campos de concentração a céu aberto são uma reminiscência viva 

da prisão, que conservam o mesmo desejo impregnado pela detenção e confinamento. A 

prisão garante a sua continuidade em novas modalidades de cárcere, amplas e irrestritas, 

abertas e integrais, e que controlam as circulações, movimentações, revoluções, 

agitações, insurreições e rebeliões para muito além do cerco das grades e muros; nos 

mais ínfimos detalhes, nos mais longínquos espaços. 
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Na transformação do ambiente internacional em um campo de rígida e contínua 

vigilância, em que o empenho das políticas que buscam conter os estados de violências 

arregimenta intervenções militares com caráter policial, aciona prisões, normaliza a 

tortura, generaliza os campos de concentração e instala controles transterritoriais por 

meio de alta tecnologia, articula-se a governamentalidade que faz do planeta e de sua 

população o objeto deste investimento inédito de seguridade da vida. Os variados 

dispositivos de segurança que se encontram ativados para enfrentar a emergência atual 

dos terrorismos comprovam a biopolítica que projeta um tipo de vida como ideal e, ao 

mesmo tempo, persegue, anula e aprisiona as demais, desenvolvendo um poder que 

avança transterritorialmente, tomando conta do ambiente em que se vive: o planeta.  

Seja nas grandes cidades mundiais em que se aglomeram milhões pessoas ou em 

espaços remotos onde proliferam novas violências, é pela forma-prisão que são 

paramentadas as políticas de segurança global para promoção de invulnerabilidade 

contra as irregularidades e anomalias sociais. A circunscrição do ambiente 

internacional é a nova utopia que busca, por meio dos campos de concentração a céu 

aberto, uma seguridade de controle ininterrupto e, pretensamente, absoluto: 

característica marcante da política no século XXI. 
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Terrorismo e sociedade de controle 

Em um pequeno texto intitulado Post-scriptum sobre as sociedades de controle, 

Gilles Deleuze (1992b) indicou o surgimento de novos dispositivos de poder que se 

articulam de forma diferente ao que Foucault havia identificado na formação das 

sociedades disciplinares, entre os séculos XVIII e XIX. Sua breve e seminal observação 

situou uma crise dos dispositivos de poder disciplinar que pouco a pouco passaram a 

ceder espaço para renovados instrumentos, aparelhos e mecanismos de poder que não 

mais se caracterizavam pelo seqüestro de corpos em instituições fechadas, mas pelo 

controle destes em espaços abertos, de forma ilimitada e contínua. Deleuze, no entanto, 

ressaltou que o surgimento destes novos dispositivos não implicou no desaparecimento 

completo e absoluto das formas disciplinares de poder, mas que, ao contrário, de certo 

modo, eles se acoplam, apesar desta conexão não ser estável, mas sim, um choque de 

resistências em que ora faz afastar, ora faz aproximar os dispositivos de poder 

disciplinar e de controle. Foi a partir da identificação do surgimento desta nova 

configuração de poder que ultrapassa sem suprimir a disciplina, investindo no controle 

irrestrito, que levou Deleuze a afirmar que “estamos entrando nas sociedades de 

controle, que funcionam não mais por confinamentos [efetivos], mas por controle 

contínuo e comunicação instantânea” (1992a: 216; grifos meus). 

De acordo com o autor, o período que marca o início desta transição é o pós-

Segunda Guerra Mundial, no qual o desenvolvimento dos novos dispositivos passa a 

rivalizar com os poderes disciplinares de maneira mais contundente, de modo a 

suplantá-los gradativamente, como ainda continua ocorrendo. 

A caracterização que Deleuze faz da sociedade de controle estabelece, de forma 

preliminar, que o período atual é o momento em que se precipitam e se instalam 



164 

 

mecanismos de controle permanente ao ar livre, em campos abertos, em todos os 

espaços, circunscrevendo tudo e todos através de estruturas que não são mais 

propriamente físicas e materiais – como as prisões –, mas imateriais e impalpáveis, que 

operam por fluxos contínuos nas relações sociais e interpessoais, nos bancos de dados 

interligados on-line, nos registros de imagens de câmeras de segurança ou de satélites 

que orbitam a Terra, na utilização de aparelhos eletrônicos para a localização de um 

elemento, de um componente. 

Deleuze aponta que se as sociedades de disciplina eram rígidas por serem 

fundamentadas em sistemas fechados e em poderes produzidos por instituições austeras, 

a sociedade do controle, ao contrário, são flexíveis por possuírem mecanismos de 

captura articulados em fluxos que produzem fixações e capitulações. Neste sentido, os 

dispositivos disciplinares seriam como moldes, como padrões de reprodução, como a 

matriz ou “cópia-ícone” da qual se reproduziriam as demais cópias – ou seja, a 

instituição (prisão, fábrica, exército, hospital, escola) determinando os padrões de 

comportamento dos sujeitos dentro delas. De outro lado, os dispositivos de controle são 

refinamentos destes poderes, contando com uma sutileza e flexibilidade que permitem 

modulações conforme o objeto de captura, adaptações e conformações que alcançam um 

domínio sobre o sujeito – seja na vastidão do espaço público ou em sua consciência 

íntima –, tendo, portanto, uma capacidade de atuação muito além das instituições. 

“Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles 

são uma modulação, como uma moldagem auto-deformante que mudasse 

continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem 

de um ponto a outro” (1992b: 221). 

A implantação progressiva e ao mesmo tempo dispersa deste novo regime de 

dominação, de acordo com Deleuze, da uma sensação de que o controle social 

contemporâneo intensifica e generaliza a disciplina, rompendo as fronteiras das 
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instituições, de forma que não haja mais distinções claras entre dentro e fora. Seria 

como se a lógica disciplinar que vigora dentro das instituições aos poucos atingisse 

também o lado exterior, ou como se a sociedade incorporasse uma síntese das 

instituições disciplinadoras e dos aparelhos e técnicas de normalização, e essa síntese 

refletisse nas práticas diárias e comuns, requisitando novos instrumentos informacionais 

de vigilância – em substituição à prisão –, exigindo formação e aperfeiçoamento pessoal 

permanentes – em substituição à escola –, motivando e estimulando participação geral e 

voluntária no ambiente empresarial e comunitário – em substituição à fábrica. Em todos 

os casos, agenciando apropriações incorpóreas que programa e acomete coisas e pessoas 

do lado de fora das instituições. 

Segundo Deleuze, com a operacionalização destes dispositivos de controle de 

forma disseminada na vida cotidiana, o homem na sociedade de controle vai deixando 

de ser o homem confinado para se tornar o homem endividado. Correlativamente, pode-

se acrescentar também que ele se torna o homem cartografado, o homem rastreado, o 

homem programado. Através dos dispositivos de controle fragmentados em 

micropoderes pela sociedade, procura-se cada vez mais uma programação seqüencial 

exata de etapas nas quais os sujeitos devem executar tarefas, devem ocupar o tempo, 

devem registrar seus deslocamentos, devem pagar e “logar” por acessos. É neste 

sentido, portanto, em que se observa que os confinamentos, as contenções, as detenções 

na sociedade de controle se dão em novos delineamentos espaciais. Não exatamente e 

exclusivamente em espaços fechados de instituições de aprisionamento do corpo, mas 

em programações virtuais. 

Segundo Passetti (2003), além de agenciar rápidas localizações e instantâneas 

identificações, na sociedade de controle que desponta, a função do poder se potencializa 
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também no sentido de integrar, aglutinar, criar adesões, e por isso é notável que a 

democracia tenha se tornado, como uma panacéia, o modelo por excelência de governo 

do Estado. O regime democrático serve, deste modo, como meio institucional que 

promove uma profusão de direitos. Os dispositivos de controle se inscrevem e são 

normalizados nas jurisdições dos Estados e dos sistemas de Estados, tendo como 

objetivo a promoção de uma “política saudável”, ou seja, uma política baseada no 

diálogo, na inclusão, na concordância e “na tolerância para com quem cumpre deveres 

(e de tolerância zero com quem fere o direito)” (Idem: 253). Os direitos na sociedade de 

controle são reflexos do pluralismo, e o cumprimento, por parte dos sujeitos, de seus 

regimentos, da suas normativas, das suas disposições, dos seus protocolos, garante a 

inclusão, a inscrição, a integração aos fluxos. 

O autor afirma também que as novas formas de controle da vida da população 

alteram o modo de produção da subjetivação, de maneira que os sujeitos deixam aos 

poucos a condição meramente de obedientes e dóceis – característica observada por 

Foucault (1977) na sociedade disciplinar –, para avançar a uma condição de participante 

ativo e responsável. Na sociedade de controle os sujeitos são permanentemente 

convocados a participar, e são fundamentais para a instalação e manutenção dos 

programas que buscam reformar continuamente a cidadania. 

Ainda de acordo com Passetti, a sociedade de controle é momento em que há 

uma maximização absoluta do desejo de prevenir, precaver, de antecipar riscos, calcular 

e prever situações perigosas, atuando sobre as possibilidades virtuais e futuras de 

instabilidades. A dispersão dos dispositivos de controle, que não obedecem a restrições 

espaciais ou temporais, busca uma continuidade no processo de seguridade da vida, que 

tem sido levado aos mínimos detalhes. Por isso, cuidar de pessoas e povos, bem como 
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de seus habitats, se tornou o investimento padrão para sustentar a saúde e prolongar a 

vida. É um investimento que busca, por exemplo, equacionar doenças, abreviar 

impactos de desastres humanitários, regrar as guerras ou reduzir previamente os danos 

causados pelas guerras. 

Neste sentido, levando em conta todas as características apresentadas que 

compõem um panorama ainda que preliminar desta passagem em progressão das 

sociedades baseadas em poderes disciplinares, para uma sociedade de controle
90

 

baseada na expansão aos espaços abertos dos poderes de domínio sobre a vida, pode-se 

afirmar com os indícios existentes que a sociedade de controle que se anuncia na 

contemporaneidade é a era da segurança. Uma segurança ancorada na disseminação dos 

dispositivos, e por esse motivo, generalizada, descentralizada, e potencialmente 

absoluta. 

Como apontou Hardt e Negri (2005; 2006), a busca por uma invulnerabilidade se 

tornou a lógica majoritária da política atual, que se organiza de forma cada vez mais 

universal, não se restringindo aos limites nacionais dos Estados, mas transitando por 

fluxos transterritoriais. As funções de dispor, ordenar, posicionar, distribuir, arranjar, 

otimizar, aperfeiçoar, administrar um conjunto de pessoas ou população, tomaram 

proporções planetárias no sentido de promover uma vida sem imprevistos, sem riscos. A 

seguridade da vida boa contra os “perigos” sempre possíveis de ocorrência em um 

mundo cheio de “defeitos” transformou-se no objetivo primordial do controle. E assim, 
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 O termo grafado no singular deve-se tanto ao fato da disseminação dos dispositivos de controle atingir 

alcances transterritoriais, quanto à ocorrência contemporânea de uma globalização ou internacionalização 

de processos políticos, sociais, culturais, econômicos, que de maneira associada, compõem a formação de 

uma governamentalidade planetária. Portanto, a sociedade de controle é entendida aqui como um 

processo mundializado ou globalizado, não se restringindo aos espaços nacionais, como ocorreu com as 

sociedades disciplinares dos séculos XVIII e XIX. 
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conservar e intensificar a vida e o corpo sãos tornou-se a finalidade na sociedade de 

controle. 

É diante deste contexto e desta perspectiva que o terrorismo contemporâneo e o 

combate ao terrorismo desenvolvido na atual Guerra ao Terror foram analisados nesta 

pesquisa. Interessado nos efeitos produzidos pela guerra que opõe dois imperativos que, 

em última instância, se igualam pelo desejo de morte em benefício de outra “vida 

melhor”, é sob a observação e a sensação do surgimento desta sociedade de controle – 

que compõe a instalação de uma governamentalidade projetada transterritorialmente, 

delineando um poder preocupado em extinguir todo o mal social “ameaçador” do 

presente e do futuro –, que se problematizou a emergência contemporânea de 

terrorismos e contraterrorismos. 

Embora se observe claramente ações próprias de um poder soberano que avança 

e age em escala internacional, desempenhando a função de fazer morrer (a classificada 

sub-raça de combatentes inimigos), e se comprove, da mesma maneira, a instalação de 

aparelhos de poder disciplinar como a prisão de Guantánamo (não para corrigir quem 

está dentro, mas para servir de exemplo pra quem está fora), é cada vez mais por 

dispositivos de controle em que se nota a configuração de uma segurança em nível 

planetário para conter as violências e potencializar um tipo de vida. O combate ao 

terrorismo articula o brutal poder de soberania, o rígido poder disciplinar, mas tem 

demonstrado que neste cruzamento com a emergência de dispositivos de controle, 

investe na sedentarização da violência insuportável do terror por instrumentos de 

dominação espalhados pelo planeta, a céu aberto, como a militarização e fiscalização de 

grandes regiões transformadas em campos de concentração, e o mapeamento planetário 



169 

 

que possibilita localizações precisas para bombardear supostos terroristas em regiões 

distantes e inóspitas. 

As ações da luta contra o terror estão imbricadas nesta lógica maior de 

seguridade na sociedade de controle que busca, conforme anotou Agamben (2009), 

trazer à luz tudo aquilo que era ingovernável. Por isso, os mínimos e mais remotos 

espaços são politizados pelos dispositivos de controle, os mais desinteressantes povos e 

as mais desimportantes e esquecidas populações tornam-se alvos dos dispositivos de 

controle. Se o terrorismo contemporâneo, proveniente de lugares longínquos, se 

apresentou como uma resistência de potencial transterritorial que representa uma 

ruptura nos fluxos de poder que viabilizam o governo de modelo liberal, democrático e 

capitalista fixado pela tradição ocidental – e que avança ao ambiente internacional –, é 

neste mesmo plano que o controle vai atuar. A sociedade de controle vai capturar pelo 

ar qualquer ato “desgovernado”. 

A circunscrição do espaço internacional por legislações de guerra que remontam 

aos séculos XIX e XX, por uma infinidade de direitos que não cessam de serem 

consagrados, por estados de exceção transformados em regras permanentes, pela 

militarização e policiamento ostensivos, pela vigilância irrestrita a céu aberto – 

transformando as relações neste campo em um estado de guerra constante, deflagrado 

por todo o planeta –, permite constatar, de acordo com Passetti (2003; 2006a), que 

vivemos hoje em uma imensa prisão em que todos estão convocados a governar. 

Neste sentido, pode-se afirmar que o terrorista se tornou o símbolo mais evidente 

do prisioneiro desta guerra deslocada ao ambiente internacional, o alvo predileto do 

controle, a figura que representa o direito de matar nesta sociedade de potencialização 

da vida ao extremo, neste grande sistema de fazer viver. O terrorista, como imagem de 
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representação do caos e da desordem, do ingovernável, do sujeito perigoso, conforme 

situou Foucault (1977; 2005), é o objeto do corte, da cisão e seleção racista de uma 

biopolítica na contemporaneidade; ou ainda, pode-se dizer, conforme propõe Passetti 

(2003), objeto de uma ecopolítica
91

. De todo modo, é objeto de um poder que busca 

eliminar o individual, o particular e a diferença. 

A guerra como monopólio e prerrogativa do Estado, que se afirma como em 

nome da paz, se deparou com o terrorismo contemporâneo, a sua exceção. Uma 

excepcionalidade manifestada tanto por sua simples ocorrência, ou seja, a guerra feita 

por agentes privados, por grupos ou indivíduos que não representam Estados, quanto 

pela afirmação de uma violência que não negocia, que não é meio para a paz e a 

segurança. Como anotou Degenszajn (2006), os terrorismos marcam a continuidade da 

guerra e a impossibilidade da paz. É o insuportável que está sempre a precipitar, que 

está sempre em vias de se reacender, que será sempre uma iminência ameaçadora. 

Apesar da ascendente sociedade de controle que instala dispositivos e dispara 

mecanismos e instrumentos de captura para identificar e antecipar percursos e 

deslocamentos terroristas, a impossibilidade de contenção da violência e do terror 

marcam a perpetualidade desta guerra. 
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 De acordo com o autor, ecopolítica é uma “ocupação pela qual os Estados vão organizando a 

centralidade de poder de modo federativo, diluindo nacionalidades e relacionando-se com organizações 

não-governamentais, segundo os processos de privatização de negócios e serviços. O objetivo principal 

deste governo para o corpo são é garantir certa restauração do planeta diante do reconhecimento do 

inevitável estrago proporcionado pelo capitalismo e o efêmero socialismos estatal. É um investimento 

político-econômico em federar o planeta, implicando compaixão pelos mais pobres, certa retórica 

relativista a respeito das etnias e culturas, conexão planetária da economia, comunicação e regimes de 

direito e governo, no qual, em especial, figura a democracia midiática. A ecopolítica, parafraseando 

Foucault, tem como alvo o planeta e os vivos dentro dele: os produtivos e os que legitimam 

politicamente” (2003: 47-48). 
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Será que quanto mais os dispositivos de controle difundem e disseminam o seu 

poder como forma de capturar os atos de terror, quanto mais esta governamentalidade 

que se instala pelo planeta avançar sobre o domínio da vida, tanto mais se verá a 

ocorrência dos terrorismos? Nesta dicotomia, nota-se que a infindável guerra entre 

terrorismos e o controle que reinventa sempre novos inimigos a serem perseguidos, 

capturados, contidos, torturados, assassinados, já nos encontramos no momento em que, 

nada se assemelha melhor ao terrorista do que o homem comum. 
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