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A vida que quer viver 

 

No ano 25 d.C, Aulus Cremutius Cordus foi julgado pelo crime de lesa-

majestade. Senador numa Roma imperial, Cremutius Cordus, que era também 

historiador, foi acusado de elogiar, nos seus trabalhos como historiador, senão o 

republicanismo, então, pelo menos, certas figuras ou acontecimentos com afinidade à 

resistência ao império. Em protesto contra um julgamento que considerava forjado, 

Cremutius Cordus submete-se a uma greve de fome que o levará à morte, ainda durante 

o processo do seu julgamento. 

A 18 de Agosto de 2015, o arqueólogo Khaled al-Asaad é morto às mãos das 

milícias do Estado Islâmico (E.I). Na altura, já reformado do cargo de director do museu 

da cidade de Palmira, na Síria, al-Asaad era ainda a figura mais notável daquela antiga 

cidade. Foi nessa condição que as milícias do E.I, quando invadiram Palmira para a 

demolir – intuito legitimado por uma retórica de re-significação cultural –, capturaram 

al-Asaad. Por recusar revelar, ainda que sob tortura, a localização de certos artefactos 

antigos, à conservação dos quais tinha dedicado a sua vida e, num último momento, 

ajudado a esconder, Khaled al-Asaad foi exemplarmente decapitado. 

Também a filosofia tem os seus mártires. Antes de todos, e não apenas por ter 

sido o primeiro, Sócrates. Em 399 a.C., fiel apenas a uma forma de vida em permanente 

auto-examinação, Sócrates foi julgado em tribunal por não aceitar pensar nem viver de 

acordo com formas de vida de conveniência. É condenado ao exílio, ou à ablação da 

língua, enquanto penitências profilácticas que pretendiam prevenir o contágio das suas 

ideias à população. A recusa, por vezes confundida com teimosia, deste tipo de 

penalidade condenou Sócrates à morte por envenenamento.  

A 17 de Fevereiro de 1600, Giordano Bruno é acusado de heresia por sustentar 

posições contrárias ao cânone católico. Bruno, que ao prolongar o modelo copernicano 

defendia o pluralismo cósmico, é julgado por reivindicar a existência de uma 

multiplicidade de mundos eternos. Em choque frontal com os dogmas da Igreja, as suas 

ideias conduzem-no, por decreto da Inquisição, à morte na fogueira. 

Um outro exemplo, desta vez contemporâneo, em que não se trata de morte, 

mas, em todo o caso, certamente de proscrição, é o de Giorgio Agamben. Numa data 

tornada notável pelo acontecimento da pandemia do coronavírus, Agamben choca o 
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mundo ao declarar que a emergência sanitária é um problema inventado
1
. O ponto do 

filósofo italiano era, numa Itália que em poucas semanas lamentava já milhares de 

mortes, apesar de tudo, muito simples: recusar o truísmo do senso comum que considera 

a dimensão biológica da vida a sua condição primeira.  

Desde Homo Sacer (1995) que Agamben está empenhado em problematizar as 

várias dimensões que dão forma ao conceito de vida, oferecendo mesmo, a partir desse 

conceito, um novo ponto de partida para a política. Recusando o par «amigo/inimigo», 

ou «concidadão/estrangeiro», polaridade sugerida por Carl Schmitt como relação 

política fundacional, é a oposição originária entre zôê e bíos que lacra com originalidade 

a proposta de Agamben. 

Nesta dupla formulação usada para exprimir «vida», zôê dizia respeito ao facto 

biológico da vida, comum a todos os seres-vivos, e bíos remetia para uma forma-de-

vida específica de um indivíduo ou grupo. A «vida» era assim, na passagem do natural 

ao artificial, do nu ao qualificado, do animal ao político, nomeada pelos gregos através 

do recurso alternado a zôê ou bíos. A clivagem entre a matéria bruta da vida e o 

suplemento que a qualifica de um determinado modo, a separação, fissura, 

seccionamento, é instituída por uma relação de exclusão inclusiva: ao mesmo tempo que 

o bíos se separa da zôê, ele integra-a na sua formulação enquanto aquilo que pode ser 

morto sem que isso configure um crime; a política não consente sequer perder aquilo 

que decidiu desqualificar. 

Por nomear a entidade exposta à morte, o homo sacer é reconhecido por 

Agamben como a primeira figura jurídica. É ele, por isso, a vítima do gesto de exclusão 

de uma comunidade relativamente a quem, ao incluí-lo como «outro» “sob a forma da 

possibilidade de ser morto sem crime”
2
, esta se constitui. É ele, por isso também, quem 

habitará o lugar inóspito onde vida e morte coincidem. Mas o que a vida nua, essa vida 

exposta à morte torna claro, ao reconduzir a política a um acto de morte do qual a 

soberania remotamente deriva, é que a dimensão biológica de vida e de morte não surge 

primeiro. Numa glosa que se tornou célebre, Aristóteles dizia que o Homem é um tipo 

específico de animal com a habilidade para se politizar – anthropos physei politikon 

zoon. Mas ao contrário do que ele julgava, não somos animais vivos (zoon) e, ademais, 
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 Agamben, G., L’invenzione di un’epidemia, www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-
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capazes de uma vida política (politikon); somos, desde logo, animais e políticos, 

animais que tomam para si a orientação da sua vida, vida biológica politizada (bíos). E é 

na destituição, na desqualificação, na atitude obstinada de desumanização inscrita na 

violência do gesto soberano, que a solidariedade ínsita às dimensões biológica e política 

da existência humana se deixa ver.  

Estes exemplos de vida mais ou menos anónimos são expressões de resistência 

que, por encerrarem uma decisão sobre a morte própria, podem também ser 

considerados parciais e extremos. Todavia, o seu alinhamento formula uma 

perplexidade: o que sobra da vida, nessas mortes, ao ponto de torná-la heróica? 

Certamente, a recusa em viver uma vida nua, uma vida desqualificada, amputada da sua 

forma; a recusa em viver uma vida que foi reconduzida à sua dimensão biológica. O que 

estes exemplos de vitalidade (na dupla articulação entre o que está vivo e o que é mais 

essencial) revelam paradigmaticamente é que apenas como qualificada, como forma-de-

vida (pelo menos aquelas que considerámos heróicas), a vida vale a pena ser vivida. A 

vida que quer viver não se contenta com a sobrevivência. É precisamente neste terreno 

de combate, incerto, nesta terra de ninguém em que vida e morte se tornam indistintas, 

que a verdadeira vida se dá a ver. 

Quem também pensou a vida e a morte para além da sua dimensão biológica foi 

Slavoj Žižek, em Welcome to the desert of the real (2002). Ao recordar como para São 

Paulo vida e morte designam também duas posturas existenciais distintas, e não apenas 

dois factos biológicos que se excluem mutuamente, Žižek retoma a questão: “quem está 

realmente vivo hoje?”
3
. 

Confrontando-se com a questão paulina diante dos atentados do 9/11, Žižek 

equaciona se o critério de verdade da vida, aquilo que a torna realmente vida, não 

passará pelo excesso, por uma intensificação que se recusa a experimentar a vida a 

partir da sua versão biológica. Com efeito, a verdadeira vida só poderia dar-se num 

paradoxo: vivemos verdadeiramente quando a nossa atitude existencial esquece a 

quantificação dos riscos e nos afasta de qualquer ideia securitária. Ou seja, apenas ao 

aproximar-se perigosamente da fronteira com a morte, na experiência do excesso em 

que a morte se apresenta perante a intensa luminosidade da vida como sua zona de 

sombra, se vive realmente. Por assim contrariar o modelo tirânico da vida saudável 

engendrado por uma razão política biossecuritária, o que se destapa como grande 
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problema não é, afinal, o frágil estatuto dos excluídos, mas o estatuto dos incluídos na 

reprodução social do capitalismo. Em termos que o aproximam de Agamben, Žižek 

conclui que “no nível mais elementar, nós somos todos «excluídos» no sentido de que a 

nossa mais elementar posição é a de objecto biopolítico” e, como tal, somos levados a 

viver “de acordo com considerações biopolíticas estratégicas”
4
. Por isso se pode dizer 

que, na medida em que a biopolítica é uma tecnologia de produção de formas de vida 

saudáveis, a questão paulina coincide com as mais inovadoras exortações anti-

biopolíticas. Por rejeitar o paradigma de exercício político que tem na saúde a sua 

destinação, apenas porque sujeitos saudáveis são mais capazes de eficazmente 

reproduzirem o modelo económico-social capitalista, as posições anti-securitárias abrem 

caminho à produção de formas-de-vida alternativas capazes de articular novos regimes 

de verdade e de produzir novas regiões de prazer. 

Em Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins (2014), Déborah 

Danowski e Eduardo Viveiros de Castro adicionam um novo capítulo aos estudos de 

colapsologia, que explora a temática apocalíptica e o imaginário do fim. Os autores não 

se contentam em pensar o «fim do homem», categoria pervertidamente usada para 

nomear o tema do «fim do mundo», como querem também pensar o «homem sem 

mundo». Um dos elementos de sofisticação deste livro consiste na rejeição de uma 

concepção essencialista de mundo. Ao abrir a concepção de mundo a novos campos 

semânticos, o imaginário do «fim do mundo» é alargado através de duas versões que se 

relacionam: uma, biológica, que se refere à extinção da espécie, é o caminho que 

estamos a percorrer; outra, existencial, que se refere às formas como produzimos a 

nossa vida para habitar o mundo, já aconteceu, continua a acontecer e é, de certa forma, 

o catalisador da anterior. Apenas por considerarem o termo «mundo» em sentido 

alargado é que os autores poderão dizer que o problema resulta de haver “gente de 

menos com mundo demais e gente demais com mundo de menos”
5
. Quando a política se 

ocupa com a desqualificação da vida, degradando-a até a fazer coincidir com a película 

fina da sua dimensão biológica, então o mundo em que vivemos, para além da 

uniformização a que está sujeito, não passa de um campo de refugiados para gente sem-

terra, sujeitos sem mundo, cujas existências estão reduzidas à mera sobrevivência. 
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Enquanto forma de resistência em contraponto com a sobrevivência, existir tornou-se 

numa luta permanente pelos atributos usurpados à vida política, entretanto tornada nua, 

num combate pelos modos de vida que querem viver. 

Tematizar o «fim do mundo» é sonhar com a necessidade de um outro mundo e 

de um outro povo. Mas criar um mundo passará sempre, como lembra o antropólogo 

Marshall Sahlins, por “viver em outras pessoas, com outras pessoas, por outras 

pessoas”
6
. O isolamento, que nos separa e afasta uns dos outros, é o negativo, o 

doppelgänger, o contra-mundo das comunidades que precisamos construir para alojar a 

vida que quer viver. 

* 

 

Não teria sido preciso esperar por Primo Levi para experimentarmos a vergonha 

de se ser um homem. A sobrevivência aos campos nazis tornou-se insuportável para 

Levi, mas os pactos vergonhosos com que desqualificamos a vida não são apenas 

admitidos em situações extremas. Deleuze dizia que um dos motivos mais potentes da 

filosofia consiste em combater, nos contextos mais vulgares e insignificantes, a 

vergonha de se ser um homem: perante o discurso patriarcal de um político; diante da 

construção de uma doxa de voz única por parte da comunicação social; na presença de 

um discurso dogmático de verdade protagonizado pela ciência. Contra a banalidade, a 

resistência; a crítica, a examinação e a acção permanentes. Este tipo de atitude – do 

contra, é verdade, mas não como fim em si – é já bastante como tarefa da filosofia; ser 

contra a estupidez como forma de subjectivação capaz de produzir novos saberes e 

novos prazeres em ruptura com formas de vida estereotipadas que se sacrificam às 

ideias de segurança, interesse, utilidade e eficácia. Se a liberdade é alguma coisa – e 

ainda que seja um combate perpétuo –, então ela nomeia a criação de mundos 

desprendidos do mundo dos sem-mundo. É isto a filosofia, tal como a vejo: resistência e 

criação. 
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