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Governo islâmico e governamentalidade
Leon Farhi Neto

Antes de mais nada, é preciso esclarecer, para dar alguma justificação
ao que se segue, que farei aqui uma abordagem esfoliada do governo islâmico.
A questão do governo islâmico, eu a retomo em uma situação que comporta um
duplo fólio, uma dupla camada. A primeira diz respeito ao envolvimento do pensamento de Michel Foucault com o conteúdo histórico da Insurreição Iraniana de
1978. A segunda camada é constituída pelo meu próprio envolvimento com esta
primeira situação.
Da situação iraniana, surgirão alguns esboços da forma do governo islâmico, esboços feitos por Khomeini, por Foucault e pela Constituição iraniana. O
nível da segunda camada – o do meu envolvimento com a situação de Foucault no
Irã – determina-se, num plano muito geral, por minha tentativa de interpretação da
noção de governamentalidade. Entretanto, essa segunda camada, apesar de justificadora da primeira, será exposta apenas de maneira introdutória.
Nos escritos de Foucault, a noção de governamentalidade jamais se explicita exaustivamente ou de forma definitiva. Eu diria que ela aparece sempre
de modo parcial e variado. Como acontece com vários termos criados por Foucault, ao considerarmos, em diferentes lugares e ao mesmo tempo, os usos que ele
faz do termo ‘governamentalidade’, seu sentido se torna escorregadio e difícil de
apreender; o que, diga-se de passagem, não o torna menos interessante, porque
terrivelmente plástico. Mas acredito que a situação da Insurreição Iraniana seja
um exemplo que se encaixa bastante bem com uma definição de ‘governamentalidade’ feita por Foucault, alguns anos depois de seu envolvimento com o Irã, e que
retenho aqui como um fio condutor.
Chamo ‘governamentalidade’ o encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas de si27.

Nesse sentido, a governamentalidade remete ao jogo recíproco, muitas
vezes instável, que, no indivíduo, estabelece dois modos de produção do sujeito:
27 FOUCAULT, Michel. Les techniques de soi. Texto 363 [1982]. In: Dits et écrits. Vol. II.
1976-1988. Paris: Quarto Gallimard, 2001 [1994]. p.1604. Este livro aparecerá, doravante,
abreviado por DE2.
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o modo de assujeitamento e suas técnicas de poder; o modo de subjetivação e as
técnicas de si. A governamentalidade concerne à articulação do governo de si com
o governo dos outros, a junção do governar-se com o ser governado, o engate,
muitas vezes conflituoso, entre a ética e a política.
A situação iraniana, em 1978, era atravessada por uma tensão de governamentalidade. E a essa tensão Foucault deu o nome de ‘espiritualidade política’.
Mas, esclareça-se desde já, a espiritualidade, para Foucault, não diz respeito à
orientação do indivíduo para o transcendente, para o que jaz em outro mundo,
mas às operações que um sujeito deve efetuar sobre si mesmo para ter acesso a
um outro modo de ser.
A governamentalidade, a complexa relação entre sujeito e poder, entre
modo de subjetivação e modo de assujeitamento, traz em seu jogo um terceiro
elemento, o regime de verdade que lhe é próprio, o conjunto específico de regras
e procedimentos que estabelecem os critérios para que algo possa ser considerado
do domínio do verdadeiro e falso. Assumir um outro regime de verdade implica,
portanto, uma transformação da governamentalidade.
O problema político mais geral não é aquele [acerca] da verdade? Como ligar
uma e outra, [1] a maneira de dividir o verdadeiro e o falso e [2] a maneira de
se governar a si mesmo e os outros? A vontade de fundar, de modo inteiramente
novo, uma e outra, uma pela outra (a descoberta de uma toda outra divisão [do
verdadeiro e do falso], mediante uma toda outra maneira de se governar, e se
governar de um modo todo outro a partir de uma outra divisão), isso é a ‘espiritualidade política’.28

Durante a Insurreição Iraniana de 1978, era essa, aos olhos de Foucault,
a vontade dos iranianos – transformar toda a governamentalidade a partir de um
novo regime de verdade, fundado na fé xiita, e baseado mais na obtemperação fiel
dos sujeitos instituintes do poder político do que na obediência a leis constituídas.
No caso próprio à situação iraniana e ao xiismo, a espiritualidade era indissociável de uma dimensão imanente e política. Embora houvesse, ali, a referência
constante ao amor de Deus e à verdade revelada do islã, o que estava em questão,
efetivamente, era a existência e o modo de ser das pessoas nesse mundo. Não se
tratava de fazer da ordem política um instrumento para a transcendência, mas de
abrir na esfera da política uma dimensão espiritual, e de instaurar uma dimensão
política de transformação dos sujeitos por eles mesmos.
28 FOUCAULT. Table ronde du 20 mai 1978. DE2, p. 849. Introduzi, entre colchetes, acréscimos ao texto, a fim de facilitar a sua compreensão.
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A finalidade da espiritualidade xiita era o estabelecimento de um reino
divino de justiça, capaz de nortear de modo integral a conduta do indivíduo e a
compreensão que ele tem de si mesmo. Aquilo que Foucault reconheceu na situação iraniana foi essa proposta criadora de uma nova forma de articulação de um
modo de subjetivação com o modo de assujeitamento, de um modo de ser orientado por valores islâmicos com o governo islâmico.
Obviamente, essa proposta produzia uma crise de governamentalidade,
porque entrava em conflito direto com o modo de assujeitamento, pertinente à
modernidade como um todo, que a dinastia Pahlavi se esforçava em implementar
no Irã – o qual, a partir de Foucault, nós chamamos de biopoder.
Essa crise talvez tenha atingido seu ápice, no dia 10 de dezembro de
1978, quando três milhões de manifestantes, nas ruas de Teerã, em oposição aberta ao Xá Reza Pahlavi, sancionaram um programa revolucionário de 17 itens,
entre eles – o estabelecimento do governo islâmico29.
O que era essa multidão de manifestantes? E que idéia se fazia do governo islâmico?
Estas duas questões têm praticamente a mesma resposta, pois a idéia de
governo islâmico era o objeto da vontade dessa multidão. Se investigarmos a natureza dessa multidão, investigamos, ao mesmo tempo, embora indiretamente, a
natureza da idéia que ela se fazia do objeto de sua vontade, o governo islâmico.
Uma multidão é uma figura ambígua. Ao mesmo tempo, uma e múltipla.
Falamos de uma multidão como se fosse uma só coisa. Sabemos que é composta,
entretanto, de uma multiplicidade de singularidades.
Uma multiplicidade de partículas encerradas em si mesmas, como uma
duna composta de grãos de areia, uma coleção de indivíduos sem nenhum vínculo
entre si, a não ser aquele indireto que cada uma das partículas estabelece com
uma entidade que lhes é transcendente, não é uma propriamente uma multidão,
mas uma massa.
Uma multiplicidade de particularidades, em si mesmas anômalas, mas
que são estatisticamente apreensíveis enquanto múltiplo, porque compartilham
um mesmo meio natural, seja biológico ou econômico, em que circulam, e que é
considerado comum à sua natureza, não é, tampouco, propriamente uma multidão, mas uma população.
Uma multiplicidade de cidadãos vinculados por uma constituição jurídica é um povo, não propriamente uma multidão.
29 ARJOMAND, Said Amir. The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran.
New York: Oxford University Press, 1988. p. 134.
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Uma multidão é uma multiplicidade de singularidades vinculadas entre
si, não pelo intermédio de uma entidade objetivamente transcendente – um soberano, um capital –, nem por uma comunidade íntima e por um meio objetivamente
natural – uma raça, um mercado –, nem por um sistema objetivo de direitos e deveres – uma constituição, uma lei comum –, mas por afecções atuais recíprocas,
capazes de costurar e estabelecer algo como um ânimo comum ou algo como uma
vontade coletiva.
Era este o caso da multidão iraniana, no 10 de dezembro. Havia, entre
as singularidades, uma coesão, uma “vontade coletiva” – como situa Foucault
–, única, ou melhor, unificada, em torno de algumas reivindicações pontuais30.
Essas reivindicações funcionavam como os pontos de fuga de uma projeção em
perspectiva. Eram os pontos de convergência das diversas linhas de força que
compunham aquela multidão, e permitiam a coletivização das vontades faccionais. O que apenas enfatiza a relação indissociável que existia entre estes pontos
de convergência, entre os quais o governo islâmico, e o desenho da multidão.
Essa convergência das vontades, na direção de uns poucos pontos programáticos, não pode encobrir a pluralidade da composição da figura da multidão.
Nas ruas de Teerã, no 10 de dezembro, reuniam-se singularidades com as mais
diversas orientações ideológicas, pertencentes às mais diversas classes sócio-econômicas, de esquerda e de direita, comunistas e capitalistas, socialistas e liberais,
modernistas e tradicionalistas, religiosos e laicos, ricos e pobres, homens e mulheres, trabalhadores e estudantes, comerciantes e imigrantes rurais, nacionalistas
e pan-islamistas, partidaristas e não-partidaristas das mais diversas tendências.
Suas vontades apresentavam-se, mas apenas momentaneamente, como uma só,
uma vontade coletiva31.
O governo islâmico era um dos objetos, um dos pontos de fuga, que
permitiam a coletivização dessas vontades, originariamente, tão plurais. Porém,
sendo um ponto de fuga, era um ponto ideal, inapreensível na sua idealidade,
ao mesmo tempo, concreto e abstrato. Concreto, porque foi um dos elementos
30 Foucault faz a distinção entre vontade coletiva e vontade geral. Esta última se exprime em
forma de decretos gerais, leis abstratas, a primeira se consolida em torno de objetivos sensíveis,
concretos. Cf. FOUCAULT. L’esprit d’un monde sans esprit. Texto 259 [1979]. DE2, p. 746.
31 Até mesmo comunistas não ortodoxos podiam reivindicar o governo islâmico. Baseados
no princípio do tawhid (unidade de Deus), eles pretendiam abolir a divisão da sociedade em
classes e a propriedade privada. Conferir, a respeito de Ali Shari’ati: ARJOMAND. Op. cit. p.
93. Sobre Bani Sadr, que se torna, em 1980, primeiro presidente iraniano, até ser deposto em
1981, conferir: KEDDIE, Nikki R. Modern Iran: Roots and Results of Revolution. 2 ed.
New Haven: Yale University Press, 2006 [2003]. p. 209.
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capazes de se constituir como objeto ideal para uma vontade coletiva. E abstrato,
porque sua idealidade retirava sua força centrípeta, gravitacional, sua capacidade
para coagular fragmentos heterogêneos, justamente de uma ausência de distinção
e clareza.
A idéia de governo islâmico era tudo, menos uma idéia clara e distinta.
Sua vagueza, porém, foi o que permitiu sua idealidade constituir-se como ponto
de convergência para uma pluralidade de vontades singulares e, até mesmo, opostas entre si. Como numa projeção perspectiva, o ponto de fuga, que dá a ordem e
a lógica da representação, é um ponto ausente, sempre retirante, jamais efetivamente lá, embora tudo o que esteja presente na representação retire dele, de sua
ausência, de seu afastamento infinito, de sua idealidade, a sua própria orientação.
Talvez seja impossível separar o governo islâmico de outros objetos –
também sancionados naquela manifestação do 10 de dezembro –, que aglutinavam
as vontades individuais numa coletiva, eventualmente mais claros e distinguíveis,
como a exigência de abolição da monarquia ou o reconhecimento da liderança de
Khomeini. Desses três pontos – o estabelecimento do governo islâmico, a destituição do Xá e o reconhecimento de Khomeini como imame –, talvez apenas o segundo seja algo de que se fazia, ou do que se podia fazer, uma idéia consistente.
Khomeini, que estava no exílio havia praticamente 15 anos, era ele mesmo um objeto ideal; concreto o suficiente para ser amado por todos, mas absolutamente enigmático no seu silêncio. Khomeini era concreto, mas apenas negativamente. Dizia um não inflexível a tudo o que o Xá representava – o despotismo,
a opressão, a injustiça, a corrupção, a submissão ao imperialismo ocidental, a
modernização de cima para baixo da sociedade iraniana –, mas não tinha uma proposta política afirmativa. Pelo menos durante o período insurrecional e aos olhos
da multidão, Khomeini não apresentou qualquer programa de governo para o que
viesse depois do Xá, nem representou ou se alinhou a qualquer partido político.
Khomeini era só um absoluto não, que atraía a quase todos, porque sem programa
e sem partido. Durante o levante, Khomeini era a negação da política, no sentido
de que não se alinhava, não pertencia, não representava qualquer partido político
constituído, e tampouco pretendia ser uma vanguarda que se adiantava à consciência da multidão. Ele era solidário com ela. Apesar de ausente, estava em meio
a ela32.

32 Khomeini havia condicionado sua volta do exílio à partida do Xá; por isso ele colocava sua
ausência nas mãos da multidão que o desejava. Com efeito, ele só retornou ao Irã, vindo da
França, quinze dias depois da partida do Xá.
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É possível que tenha sido justamente por isso, por esse dizer-não irredutível, e por não dizer nada além disso, que Khomeini pôde reunir, à sua volta, a
ampla frente de oposição. Khomeini era tão vago quanto o governo islâmico. Sua
idealidade era concreta porque absolutamente ausente e negativa, mas abstrata,
porque vaga na sua positividade. Entretanto, de modo muito perspicaz, apesar de
tudo o que se possa dizer sobre a cegueira de seu entusiasmo com a Insurreição
Iraniana, Foucault percebeu a estratégia desse puro e obstinado dizer-não, que
também era a recusa de uma discussão antecipada sobre o futuro, como se a única
coisa que importasse fosse a partida do Xá, como se o futuro mesmo, além de
impossível, fosse impensável na presença do Xá. Com esse puro dizer-não, que
rejeitava qualquer deliberação sobre o que deveria se seguir à queda da monarquia, Khomeini estrategicamente manteve unida a oposição sob o seu emblema,
até a votação de um referendum popular sobre a adoção ou não do governo islâmico – sem que sua forma fosse explicitada – em março de 1979, pouco mais de
um mês após a queda do regime. Dessa maneira, qualquer partido político que
se colocasse contra o governo islâmico estaria, ao mesmo tempo, colocando-se
contra a Insurreição e contra o futuro da Revolução33.
É preciso ressaltar que a falta de um programa revolucionário, a falta de
uma vanguarda ou de um partido que estivesse na dianteira da oposição popular, não implicava um movimento “confuso, afetivo, pouco consciente de si. Ao
contrário, ele se propaga[-va] de uma maneira singularmente eficaz, das greves
às manifestações, dos bazars às universidades, dos panfletos às pregações, pelo
intermediário de comerciantes, operários, religiosos, professores e estudantes”34.
A multidão insurreta era uma organização sem centralidade, sem sistema nervoso
central, mas inervada em toda a sua extensão.
No imaginário da multidão iraniana, Khomeini e o governo islâmico
apareciam juntos, ligados entre si e articulados à partida do Xá. Khomeini e o
governo islâmico, de comum e de concreto, ambos representavam não muito mais
do que a absoluta negação política do regime de governo do Xá. Assim como,
moralmente, a figura de Khomeini era a negação da figura do Xá, o governo islâmico, politicamente, era a negação da tirania e da submissão do Irã aos desígnios
do Ocidente.
33 Já em novembro de 1978, Foucault mostrou como a então recente proposta de Khomeini
de um referendum sobre a adoção do governo islâmico, a ser realizado depois da partida do
Xá, paralisava de antemão qualquer articulação contrária por parte dos partidos políticos. Cf.
FOUCAULT. Une révolte à mains nues. Texto 248 [1978]. DE2, p. 703.
34 FOUCAULT. Le chef mythique de la révolte de l’Iran. Texto 253 [1978]. DE2, p. 715.
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Liderança de Khomeini, negação do Xá e governo islâmico foram três
objetos interligados da vontade coletiva da multidão iraniana. Durante a Insurreição, porém, a forma do governo islâmico não podia ser pensada. Retroativamente,
podemos perceber seu traçado mais firme, num livro escrito por Khomeini, em
1970, certamente desconhecido de Foucault; ou seu esboço disforme, nas “reportagens de idéias” escritas pelo próprio Foucault; ou seu desenho final nos artigos
da Constituição Iraniana, amplamente sancionada pelo voto popular, em referendum realizado em dezembro de 1979, ainda no primeiro ano da Revolução Iraniana - portanto, numa data que é posterior ao envolvimento de Foucault com o Irã.
A forma de governo islâmico pensada por Khomeini, em 1970, sobre
a qual nos deteremos na seqüência, e aquela fixada pela Constituição Iraniana,
em 1979, constituem, por fora, os limites da situação da Insurreição Iraniana, tal
como ela foi percebida por Foucault, e por isso essas formas não são totalmente
separadas dela. Faz parte do âmago de uma situação o que nela não pode ser
pensado.
O governo islâmico tal qual foi pensado por Khomeini
O livro Hukumat-e Islami, publicado no Irã em 1971, resultou da transcrição de algumas lições proferidas por Khomeini a estudantes de teologia35. Khomeini parte de uma análise da situação do islã, desviado de sua função originária,
pela estratégia posta em prática, paulatinamente, ao longo dos séculos, pelos seus
inimigos. Desde o seu início, no século VII, e até os dias de hoje, segundo Khomeini, o islã precisou combater os judeus. “Mais tarde, juntaram-se a eles outros
grupos, em certos aspectos, ainda mais satânicos que eles. Esses novos grupos
começaram sua penetração imperialista trezentos anos atrás, e consideraram necessário, a fim de atingir seus objetivos últimos [uma ordem materialista], agir de
modo a extirpar o islã” (KHOMEINI, op. cit., p. 27). Franceses, russos, ingleses
e, finalmente, americanos, todos eles operaram para desviar o islã e os teólogos
de sua missão originária.
Afora o tom panfletário, nada indica que Khomeini não levasse a sério
essa teoria da conspiração. Os imperialistas e seus aliados nos países islâmicos,
mediante seus agentes infiltrados e sua propaganda insidiosa, desvirtuaram o islã,
e fizeram crer que ele se limita a crenças e rituais estritamente religiosos, que não
35 Aqui farei alusão à tradução inglesa: KHOMEINI, Ruhullah. Islamic Government [1971].
Trad. Hamid Algar. In: ALGAR, Hamid (Org.). Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini (1941-1980). North Haledon: Mizan Press, 1981. p. 27-166.
Doravante: KIR.
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tem leis referentes à ordem social, nem uma forma particular de governo. Para
Khomeini, entretanto, “O islã é a religião de indivíduos militantes comprometidos
com a verdade e a justiça. É a religião daqueles que desejam liberdade e independência” (KHOMEINI, op. cit., p. 28). Comporta, portanto, preceitos capazes de
regular a conduta individual e a sociedade, em todos os seus aspectos, econômicos, legais e políticos. “Não há um único tópico, na vida humana, para o qual o
islã não tenha providenciado uma instrução e estabelecido uma norma” (ibidem,
p. 30). O islã é um sistema social completo, inclusive no tocante ao governo.
A adoção, pelas sociedades islâmicas, de um sistema de leis e de uma
forma de governo estrangeiros ao islã é a causa da pobreza, da injustiça, da corrupção às quais estão expostos os muçulmanos atualmente.
Àqueles que dizem que a shari’a é demasiadamente brutal e desumana,
Khomeini retruca que brutal e desumana é a ordem imperialista. Enquanto, “para
proteger grandes nações da destruição pela corrupção” (ibidem, p. 33), a shari’a
estipula, por exemplo, oitenta chibatadas para quem consome bebidas alcoólicas e
o apedrejamento público do marido ou da esposa adúlteros, vemos os imperialistas, “mestres das nossas classes governantes, perpetrando massacres no Vietnã, há
quinze anos” (ibidem, p. 34), sem que ninguém tenha o direito de objetar. Ora, o
que é desumano e injusto, indaga Khomeini, a shari’a ou a ordem imperialista?
Cegos pelo esplendor das conquistas técnicas e materiais do Ocidente, os
muçulmanos acreditaram que deveriam copiá-lo, e abandonar suas leis e crenças.
Mas se, por um lado, os países imperialistas alcançaram grande riqueza material,
“resultado tanto do progresso científico e técnico como do saque das nações da
Ásia e da África” (ibidem, p. 35), por outro, isso não tornou seus habitantes mais
felizes, virtuosos ou espiritualmente avançados. O Ocidente é incapaz de resolver
seus próprios problemas sociais e de aliviar o peso da existência humana. Para
Khomeini, os muçulmanos devem manter-se no islã, e seguir seu rumo. “Pois a
solução dos problemas sociais e o alívio da miséria humana requerem uma fundação na fé e na moral; a mera aquisição de poder e riqueza materiais não tem
qualquer efeito sobre isso” (ibidem, p. 36).
Khomeini encontra o fundamento teológico do governo islâmico no legado ao mesmo tempo espiritual e político do profeta Maomé. Deus não só revelou à humanidade, através do profeta, um corpo de leis, como também uma
forma de governo particular, com instituições executivas e administrativas. “Para
garantir a reforma e a felicidade do homem, é preciso um poder executivo e um
executor” (ibidem, p. 40). Durante sua vida, Maomé encabeçou esse poder. Além
de líder espiritual da comunidade de fiéis, ele também foi um executor da lei. A
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fim de corrigir a conduta humana, ele mesmo julgou, nomeou juízes, e fez com
que as punições previstas em lei fossem executadas. Ele administrou a sociedade
muçulmana, enviou embaixadores ao estrangeiro, concluiu tratados e pactos, e
comandou o exército nas batalhas. “Em suma, ele preencheu todas as funções do
governo” (KHOMEINI, op. cit., p. 41). Antes de morrer, o Profeta indicou seu
sucessor e, com isso, “ele também implicitamente afirmou a necessidade de estabelecer um governo” (idem).
Necessidade de governo, mas também necessidade de governo islâmico.
Pois uma ordem política não islâmica necessariamente contraria a lei islâmica,
que é, ela mesma, em sua essência, política. Todo sistema de governo, que não
tenha como base a lei islâmica, recai na rejeição da direção divina e na corrupção
correlativa. Seus dirigentes são necessariamente tiranos, usurpadores das prerrogativas de Deus, e devem ser combatidos até a sua destruição. “Esse [combate] é
o dever de todos os muçulmanos, em cada um dos países muçulmanos, a fim de
realizar a triunfante revolução política do islã” (ibidem, p. 48).
Necessidade de um poder executivo da lei divina, mas também de uma
pessoa, o sucessor legítimo do profeta, que encabece esse poder com autoridade
reconhecida, e a quem se deva obediência. Sem um poder capaz de conter os
homens, sem um imame confiável e exemplar, que implemente a ordem da lei,
ninguém, por si mesmo, restringe a satisfação dos seus desejos e interesses diante
do direito dos outros, do que se segue a opressão. Sem alguém que os guie, a religião se corrompe, suas instituições são esquecidas, as heresias se multiplicam,
conforme variem os desejos e os caprichos dos homens. A ausência de tal líder e
guardião é a fonte atuante da divisão dos muçulmanos e de sua obnubilação diante
das coisas sem valor do Ocidente.
Estas condições, que fizeram com que o profeta apontasse um sucessor,
um imame, um líder espiritual e político para a comunidade dos fiéis, prevalecem
até os dias de hoje, e prevalecerão até o fim dos tempos. “Os mesmos fatores
necessários, que levaram [o sucessor] a se tornar imame, ainda existem; a única
diferença é que nenhum indivíduo singular foi designado para a tarefa” (ibidem,
p. 54). Deus não revelou a lei divina com validade restrita à vida do profeta. A lei
divina é permanente; e sua aplicação não é limitada a um lugar e a uma época.
Após a morte do profeta: “Houve acordo unânime a respeito da necessidade do governo. Houve desacordo apenas no tocante à pessoa que deveria assumir a responsabilidade do governo e o comando do Estado” (ibidem, p. 43).
Sabe-se que, entre outras coisas, a polêmica questão da sucessão do profeta distingue o xiismo de outras vertentes islâmicas como, por exemplo, o sunismo, que
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agrega a maioria dos muçulmanos. Para os xiitas, o legado espiritual e político do
profeta permanece no âmbito de sua família e de sua descendência direta. Os sucessores do profeta, reconhecidos pelos xiitas, são chamados imames, e formam
uma linhagem de doze gerações. A tradição conserva, nos hadith, os ditos e feitos
exemplares do profeta e dos doze imames que o sucederam. Somente eles são
considerados infalíveis, isto é, livres de erro e de pecado. O décimo-segundo imame tornou-se oculto, em 874. Sua ocultação, porém, não é definitiva, seu retorno
messiânico é anunciado para o fim dos tempos. O posicionamento dos teólogos
xiitas diante dessa ocultação varia, e define diversas orientações da hierocracia,
com maior ou menor engajamento político.
Os historiadores ressaltam que a relação da classe sacerdotal xiita, a ulama, com os monarcas oscila entre períodos de aproximação e de afastamento.
Mesmo a dinastia Pahlavi (1925-1979) teria recebido, em momentos cruciais,
como no episódio do golpe de 1953, que derrubou o ministro nacionalista Mosaddeq, o apoio do poder religioso. Ao longo da história de formação do Estado
iraniano, a ulama, segundo seus interesses imediatos, ora resiste, ora contribui
com o esforço das dinastias iranianas, para unificar o território e centralizar o
poder em suas mãos. Há, até mesmo, quem conteste o vínculo autêntico do Irã
com o xiismo, afirmando que ele teria sido artificialmente introduzido, no Irã,
pela dinastia Safavid (1501-1722), para reforçar a identidade nacional frente às
pretensões do Império Otomano sunita. De todo modo, o xiismo pôde funcionar
ora como um elemento promotor da unidade e do sentimento nacional e do poder
monárquico, ora como elemento de resistência à centralização absoluta do poder
nas mãos do monarca.
Via de regra, nos últimos dois séculos, pode-se dizer, todo movimento modernizador dos monarcas iranianos contra o que consideravam arcaico nas
prescrições da religião, esteve associado à intenção de consolidação de um poder
central e territorial, em detrimento das forças centrífugas feudais, tribais, nômades ou religiosas36.
No texto que analisamos, Khomeini procura evidenciar, baseado na tradição, que o verdadeiro xiismo nega qualquer compromisso com a forma de governo da monarquia. Para Khomeini, o engajamento político tem tudo a ver com a
interpretação autêntica do xiismo. E qualquer compromisso da ulama com a mo36 Sobre a história do xiismo, conferir: KEDDIE, op. cit., p. 3-21 / ARJOMAND, Said Amir.
1988, p. 11-33. / ALGAR, Hamid. Notes. In: KIR, p. 150-166. Notas 27, 33, 38, 39, 48, 52, 53.
/ AFARY, Janet; ANDERSON, Kevin B. Foucault and the Iranian Revolution: Gender and
the Seductions of Islamism. Chicago: University of Chicago, 2005. p. 40-43.
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narquia é taghut, usurpação da soberania divina e afastamento do caminho do islã.
Khomeini qualifica pejorativamente de akhunds os teólogos xiitas que acreditam
que, durante a ocultação do décimo-segundo imame, nenhuma interpretação da
shari’a é infalível, e que não há legado do imamado.
Dada a necessidade do governo islâmico, cabe agora analisar a sua forma, nos traços de Khomeini. Khomeini distingue o governo islâmico de toda outra
forma de governo existente. Obviamente não se trata de tirania nem de qualquer
forma de absolutismo, pois o governo islâmico se ergue exatamente contra aqueles
que se apropriam das prerrogativas divinas, para estabelecer um poder absoluto. É
um governo constitucional, diz Khomeini, mas não porque as leis sejam estabelecidas segundo a opinião da maioria, mas porque até mesmo os governantes estão
sujeitos a elas. “O governo islâmico é o império da lei divina sobre os homens”37.
Sobre todos, inclusive sobre os representantes do povo.
No islã, o poder legislativo pertence apenas a Deus. A lei é aquela revelada na shari’a, isto é, no Qur’an e na Sunna, no livro sagrado e no corpo da
tradição dos ditos e feitos do Profeta, de Fátima, sua esposa, e dos doze Imames.
A shari’a é a lei do governo islâmico, aceita e reconhecida como digna de obediência por todos os muçulmanos. Assim, ao invés de uma assembléia legislativa,
o governo islâmico conta, então, com um “corpo de planejamento”. Este corpo
define os programas de trabalho dos ministérios, sob a orientação do islã.
“Nesta forma de governo, a soberania pertence somente a Deus e sua lei é
Seu decreto e comando” (KHOMEINI, op. cit., p. 56). Pois o Profeta, ao assumir a
vice-regência de Deus, estabeleceu um governo e tornou-se líder dos muçulmanos,
não segundo sua própria iniciativa, mas conforme a indicação de Deus. Nenhuma
opinião individual, sequer aquela do Profeta e de seus sucessores, pode intervir no
governo. Toda a orientação do governo está na shari’a e vem de Deus.
Como não é uma monarquia, os custos de governo são baixos. Não há
uma corte real nem onerosas e extravagantes cerimônias para reforçar a glória
do monarca. Não há usurpação nem expropriação da “vida e da propriedade do
povo” (ibidem, p. 58). Sob o império da shari’a, a exemplo do Profeta, todos se
conduzem frugalmente, evitam os vícios, a corrupção e, assim, também os desperdícios. O governo islâmico dispensa a burocracia supérflua. As repartições de funcionários públicos, que passam seu tempo inutilmente a preencher papéis e redigir
relatórios, são totalmente alheias ao islã. Mesmo o judiciário é simplificado. No
islã, os métodos de implementação dos direitos do povo, de solução das disputas
37 “Islamic government may therefore be defined as the rule of divine law over men”. KHOMEINI, op. cit., p. 55. Nesta situação, a melhor tradução para ‘rule’ me pareceu ser ‘império’.
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e da execução dos julgamentos são simples, práticos e ligeiros. Tudo isso reduz
o orçamento do governo a níveis compatíveis com o sistema de impostos determinado pelo próprio Qur’an38. O orçamento sendo reduzido, o governo torna-se
independente de empréstimos das potências estrangeiras.
Segundo Khomeini, os critérios para determinar aqueles que podem e devem exercer o governo são evidentes. “As qualificações essenciais do governante
derivam diretamente da natureza e da forma do governo islâmico” (KHOMEINI,
op. cit., p. 59). Além de inteligente e hábil nos assuntos administrativos, “o governante ou califa”, a mais alta autoridade, deve possuir duas outras características
essenciais: conhecimento da lei e justiça. Ele deve conhecer a lei melhor do que
qualquer outro, possuir excelência na crença e na moral, e estar livre dos pecados
mais graves. Ele deve ser um expert da fiqh, da lei e da jurisprudência islâmicas,
mas não precisa necessariamente conhecer todas as outras questões da religião,
como a natureza dos anjos, os atributos do Criador etc39.
Assim prescrevem a shari’a e a razão. Pois, se o governo islâmico é o
império da lei divina, é preciso que todos os que participam do governo conheçam
a lei, como ela foi estabelecida na tradição. E se o líder não conhecer a lei, melhor
do que qualquer outro, ele tem duas alternativas. Ou deve basear suas decisões
sobre o juízo dos outros, o que fragilizaria seu poder de governo. Ou deve seguir
sua própria opinião, afastando-se das orientações do islã. Portanto, ele deve necessariamente exceder a todos os outros na intimidade com a lei e a jurisprudência. “Sendo assim, os verdadeiros governantes são os próprios fuqaha, e o império
deve ser seu oficialmente, aplicar-se a eles e não àqueles que são obrigados a
seguir a orientação do fuqaha, devido à sua própria ignorância da lei” (ibidem,
p. 60). Fuqaha é a classe dos teólogos-juristas, e seu membro mais excelente, o
faqih, segundo Khomeini, deve ser o líder do governo.
Segundo a tradição xiita, depois da ocultação do décimo-segundo imame,
nenhum indivíduo foi apontado por Deus para o governo. Mas então o que deve
ser feito, pergunta Khomeini? “Devemos abandonar o islã? Não precisamos mais
38 O Qur’an estabelece os devidos impostos sobre a terra, sobre lucros, sobre a riqueza e os
gastos. Os não-muçulmanos devem pagar impostos pela proteção do Estado. Cf. KHOMEINI,
op. cit., p. 42-46.
39 Ficamos indecisos, a partir do texto de Khomeini, a respeito do conhecimento teológico
do faqih, do líder. Se na p. 59 Khomeini põe ênfase apenas no conhecimento jurídico, mais
adiante, na p. 84, quando ele retoma as qualificações necessárias do faqih, ele afirma que o
faqih é um “expert da religião no sentido pleno da palavra”, ou seja, em todos os aspectos da
fé e da religião.
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dele? O islã foi válido apenas por duzentos anos?” (KHOMEINI, op. cit., p. 61).
Khomeini dialoga aqui com os teólogos que acreditam que durante a ocultação do
décimo-segundo imame, até a sua volta prometida, religião e política constituem
dois domínios separados. Na lógica de Khomeini, como vimos, não há islã possível sem governo islâmico. E sem a “fortaleza do islã” e do governo islâmico, os
muçulmanos são presa fácil para seus inimigos, judeus, americanos etc.
As duas qualidades necessárias do líder, continua Khomeini, estão presentes em incontáveis membros da fuqaha. “Se eles se unissem, poderiam estabelecer um governo de justiça universal no mundo”. E se, entre eles, um indivíduo,
exímio conhecedor da lei e sumamente justo, se erguer para estabelecer um governo, “ele possuirá a mesma autoridade que o Mais Nobre Mensageiro na administração da sociedade, e será o dever de todo o povo obedecer-lhe” (ibidem, p. 62).
Que o faqih, líder da fuqaha, tenha a mesma autoridade do Profeta não
quer dizer, frisa Khomeini, que ele esteja num patamar espiritual acima da humanidade comum. Ele apenas cumpre seu dever. A “governança do faqih”40 é uma
figura funcional estrutural do mecanismo do governo islâmico e, portanto, ela está
desligada da pessoa e da personalidade do líder. O governo islâmico não é um personalismo. Para governar, o faqih não precisa ser um santo. O governo islâmico
não é um império carismático, mas o império da função de governança do faqih.
Como a fuqaha não se organiza segundo uma hierarquia fixa, não há sempre e necessariamente um líder instituído41. Se, em determinadas circunstâncias
históricas e políticas, nenhum indivíduo é capaz de assumir a função de governança do faqih, então ela cabe à fuqaha como um todo. Cabe à fuqaha, em conjunto,
promover a lei divina segundo o decreto de Deus, e lutar, contra a opressão e a
favor dos oprimidos, pelo estabelecimento do governo islâmico.
A governança do faqih deve ser imanente à vida muçulmana. Essa função
é atuante – mesmo quando não há um governo islâmico constituído – como luta
para instituí-lo. E essa luta é um dever para a fuqaha. “Os sucessores [do Profeta] são a fuqaha do islã” (ibidem, p. 71). E para manter-se fiel a este desígnio,
a fuqaha não pode lisonjear os opressores, nem obedecer a quem desobedece a
Deus. Deve erguer-se e lutar para estabelecer o governo islâmico. Os versos da lei
islâmica – por exemplo, “Administre ao adúltero e à adúltera cem chibatadas cada

40 O termo ‘Vilayat-e Faqih’ foi traduzido para o inglês como ‘The governance of the faqih’.
41 Depois da morte do aiatolá Burujirdi, em 1962, o posto de líder da fuqaha permaneceu
vacante até a consolidação da liderança de Khomeini, aclamado imame pela multidão, em dezembro de 1978. Cf. ALGAR. Introduction by the translator. In: KIR, p. 15.
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um”42 – não devem apenas ser recitados, mas executados ao pé da letra. O dever
da fuqaha não é apenas louvar a Deus, jejuar e fazer suas libações. Preservar o
islã significa implementar as leis e as sanções do islã, guardar suas fronteiras,
devolver aos pobres o que os ricos lhe tomaram injustamente. “É em nome do
cumprimento desse dever que, por vezes, o sangue deve ser derramado” (KHOMEINI, op. cit., p. 75).
Faz parte do dever da fuqaha, segundo Khomeini, a irredutível e absoluta
disposição para o estabelecimento do governo islâmico, mesmo que no limite
isso implique, não só verter o sangue daqueles que são uma fonte de corrupção e
um obstáculo para o islã, como também verter seu próprio sangue. Não há sangue mais precioso do que o sangue do Imame Hosayn, e mesmo ele se dispôs ao
martírio em nome da justiça islâmica43. Shahadad (martírio) – essa parece ser, no
episódio iraniano, a significação final da palavra jihad44.
Mais tarde, em uma lição, proferida em 1979, portanto, depois da queda do regime do Xá, e quando a Revolução Iraniana já se cobria de uma veste
manchada pelo sangue de muitos dos indivíduos que participaram da Insurreição
de 1978, Khomeini comenta, com mais detalhes, essa imbricação inextricável da
jihad contra o inimigo externo, a menor, com a mais significativa e difícil jihad
interna, a partir de um dito do Profeta – “Vocês agora retornaram da jihad menor;
a jihad maior ainda permanece como um dever para vocês”45. Segundo Khomeini,
o egoísmo é a fonte de toda a injustiça do mundo. Aqueles que fazem a jihad externa, pensando no paraíso como recompensa, ainda estão presos aos seus desejos
42 Verso do Qur’an, citado por Khomeini, op. cit., p. 75.
43 Após o assassinato do primeiro imame, genro do Profeta, Ali, o Comandante dos Fiéis (califa de 656-661), o poder político foi usurpado por Mu’awiyah (661-680), governador militar da
Síria e fundador da dinastia Umayyad. Em 680, o segundo filho de Ali, Imame Hosayn, herdeiro
espiritual do Profeta, contesta a monarquia hereditária instaurada e o poder político do Califa
Yazid, filho de Mu’awiyah. No deserto de Karbala, no mês de Moharram, no dia de Ashura
(dia e mês cerimoniais para os xiitas, até hoje), Imame Hosayn, em uma batalha absolutamente
assimétrica, expõe-se, diante do exército de Yazid, com apenas 72 soldados, ao martírio. Cf.
KEDDIE, 2006, p. 6. O episódio do martírio do Imame Hosayn constituiu o núcleo dramatúrgico do levante de 1978. A esse respeito, cf. ARJOMAND, 1988, p. 99.
44 Concordo com AFARY e ANDERSON, quando ressaltam a importância do martírio para
o sucesso a Insurreição Iraniana (2005, p. 57-66). Mas discordo, quando, por outro lado, de
modo polêmico, estes autores insistem que o entusiasmo de Foucault, com o levante iraniano,
teria sido motivado por suas supostas tendências anti-humanistas, antimodernistas, antiliberais,
mórbidas e suicidas (cf. Cap. I).
45 KHOMEINI. Lectures on Surat al-Fatiha [1979]. Trad. Hamid Algar. In: KIR, p. 385.
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egoístas, à dimensão animal do homem, e são comandados por Satã. No caminho
em direção a Deus, é preciso vencer o egoísmo, para alcançar a verdadeira dimensão humana. Para que a jihad externa seja santa, é preciso libertar-se das amarras
do ego.
É preciso, contudo, para captar a essência do xiismo, na versão de Khomeini, e a imbricação da jihad interna com a externa, entender que essa libertação
das amarras do ego não se desvincula da realização da justiça no mundo. O xiismo
é um caminho espiritual na direção de Deus, mas esse é um caminho percorrido
neste mundo, aqui e agora. Segundo Khomeini (op. cit.), “Não há qualquer contradição entre espiritualidade e atividade”. Assim, podemos supor que, se tivesse
tomado conhecimento do termo de Foucault, ‘espiritualidade política’, Khomeini
não teria visto, nele, nenhum oximoro.
Para resumir, o governo islâmico, na versão Khomeini, significava: soberania divina; império da shari’a, interpretada ao pé da letra; participação da
fuqaha em todas as esferas do governo, nos poderes judiciário e executivo; e governança do faqih. Khomeini não precisou dar mais detalhes a respeito do funcionamento do governo islâmico. Suas instituições e práticas de governo deveriam
ser refletidas e discutidas, “mediante consulta mútua e intercâmbio de opiniões”
(KHOMEINI. Islamic Government. In: KIR, p. 125), sob a luz do islã. Esses detalhes poderiam, no momento oportuno, ser diretamente deduzidos da shari’a.
Mesmo não descendo aos detalhes, esta versão comporta uma série de
conteúdos positivos que permaneceram velados pela atitude estratégica de Khomeini, em 1978, restrita ao simples dizer-não. Este véu encobriu não apenas os
olhos de Michel Foucault, como também, muito provavelmente, os de muitos
iranianos.
Khomeini, em 1970, não atribui qualquer papel à participação popular
no governo. Seu livro, Hukumat-e Islami, não se dirige à comunidade dos fiéis, à
umma como um todo, mas exclusivamente à fuqaha, que devia assumir e liderar
o movimento de oposição à tirania e o programa revolucionário. Para Khomeini,
a comunidade dos fiéis requer a governança do faqih, pelos mesmos motivos que
um menor requer um guardião. “No que diz respeito ao dever e à posição, não
há, de fato, diferença entre o guardião de uma nação e o guardião de um menor”
(ibidem, p. 63). A idéia de democracia está completamente ausente de seu livro.
Antes e durante o governo islâmico, o povo permanece em estado de minoridade.
Para Khomeini, o programa do governo islâmico, apesar de promover a justiça
divina, não é um programa de emancipação da multidão.
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Logo depois da Insurreição de 1978, a medida que o poder se consolidava
nas mãos de Khomeini, sua concepção paternalista da política tornou-se a causa
de contestações crescentes por parte das mulheres, dos defensores dos direitos humanos, dos intelectuais, das classes médias, dos políticos esquerdistas e liberais,
dos setores menos conservadores da ulama. Em nome da Revolução, essas contestações foram neutralizadas, muitas vezes pelo o uso da violência, por parte de
milícias ligadas a Khomeini46. Em uma entrevista de janeiro de 1980, logo depois
do referendum que sancionou a Constituição da República Islâmica do Irã, Khomeini refuta aqueles que reivindicam, para o Irã, a instituição de uma República
Democrática Islâmica: “[...] quando você posiciona a palavra ‘democrática’ diante
de ‘islâmica’, isso significa que ao islã faltam as alegadas virtudes da democracia,
entretanto, o islã, de fato, é superior a todas as formas de democracia”47.
Breve nota sobre a Constituição da República Islâmica do Irã
Se analisarmos a Constituição Iraniana sancionada pelo povo, em 1979,
perceberemos distintamente diversos elementos de soberania popular, entre os
quais figuram: eleições populares para o cargo de presidente do poder executivo,
para os deputados da assembléia legislativa e, até mesmo, para os membros da
assembléia dos experts religiosos que, no momento oportuno, escolhem o líder e
guardião da nação; a participação popular em inúmeros conselhos locais, regionais e sindicais; várias instâncias de consulta popular direta, acerca de assuntos
importantes ou polêmicos; garantia dos direitos humanos para homens, mulheres
e minorias religiosas; garantia da liberdade de associação; garantia da liberdade
de imprensa. Entretanto, também constam, na Constituição, os dispositivos legais
mediante os quais esses elementos democráticos podem ser bloqueados ou curtocircuitados pelo poder religioso que, em última instância, é controlado pela figura
constitucional do líder, que atua praticamente como um vice-rei, em nome da
fidelidade à shari’a e à soberania divina.
46 Aparentemente, mesmo antes da Revolução, Khomeini, do exílio, comandava um extensa
rede clandestina, organizada em células de até dez homens, que constituiam uma espécie de
vanguarda do movimento. Essa rede serviu como base organizacional das milícias. Foucault
ignorava a existência de tal rede. Cf. AFARY e ANDERSON, 2005, p. 287, nota 18.
47 KHOMEINI. The religious scholars led the revolt [1980]. Trad. Hamid Algar. In: KIR, p.
338. O título desta entrevista desvela a estratégia de Khomeini. Ele se apropria do triunfo da
Insurreição, ao atribuir seu motor exclusivamente à classe sacerdotal na direção da potência dos
“baixos extratos da sociedade”. Conferir seu discurso de 5 de junho de 1979: Anniversary of the
Uprising of Khurdad 15 [1979]. Trad. Hamid Algar. In: KIR, p. 268-274.
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A Constituição Iraniana é um misto complexo e confuso de soberania popular e soberania divina, com uma inextricável rede de relações cruzadas entre os
três poderes, intermediadas pela figura do líder, a quem, no final das contas, tudo
remete. Entretanto, esse líder é instituído e eventualmente destituível, de modo
indireto, pelo povo, via eleição de uma assembléia de experts. O papel do presidente da República é secundário e submetido ao poder constitucional do líder. O
poder judiciário está totalmente sob o controle dos religiosos e dispõe das forças
necessárias para fazer executar a lei – o que foi e é a fonte de diversas atrocidades,
contra os direitos humanos, cometidas pelo regime. De fato, a Constituição estabelece os mecanismos para a instituição de uma hierocracia, embora seja flexível
o suficiente para, em certas circunstâncias, dar vazão à pressão e à indignação
popular. Esse reduzido espaço constitucional de manobra, que persiste, apesar de
tudo, no texto da Constituição, foi o que, provavelmente, levou ao comentário de
Khomeini, em 1980: “Agora, a Constituição estabelece algumas condições para
o princípio da governança do faqih. Em minha opinião, [porém,] ela é deficiente
quanto a isso. Os experts religiosos possuem mais prerrogativas no islã do que
está especificado na Constituição [...]”48.
A visão embaçada de Foucault?
A percepção que Foucault teve, durante a Insurreição de 1978, do governo islâmico era totalmente oposta àquela apresentada por Khomeini, em seu livro
de 1971, e àquela fixa pela Constituição de 1979. Sua percepção, provavelmente,
foi fortemente influenciada pela concepção do aiatolá Shari’at-madari, líder religioso moderado que, posteriormente, tornou-se adversário de Khomeini49. “Um
fato deve ficar claro, escreve Foucault: por governo islâmico, ninguém, no Irã,
compreende um regime político em que o clero teria um papel de direção ou
enquadramento”50.
Ninguém? Essa afirmação estava cega para aspectos encobertos das intenções de Khomeini e para a força do clero mais conservador. Entretanto, ela era
conforme com aquilo que Foucault pôde perceber em suas duas viagens ao Irã,
nas ruas e nas suas entrevistas com iranianos de diversos extratos sociais.
Foucault acreditava que o governo islâmico, e talvez isso correspondesse
à imaginação da maioria dos iranianos, seria um governo recorrentemente insti48 KHOMEINI. The religious scholars led the revolt. In: KIR, p. 342.
49 Sobre Shari’at-madari, conferir: KEDDIE, 2006, p. 193-195.
50 FOUCAULT. À quoi rêvent les Iraniens? Texto 245 [1978]. In: DE2, p. 691.
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tuído a partir de suas bases populares, tal como se organizava, naquele momento
– é preciso frisar –, a própria estrutura religiosa xiita, cujo clero dependia totalmente, inclusive economicamente, da comunidade de fiéis, isto é, uma estrutura
religiosa sem uma hierarquia imposta de cima para baixo, mas composta, pode-se
dizer, democraticamente, de baixo para cima.
É claro que, a partir de 1979, no período revolucionário, com a imbricação total da hierocracia com o poder político, inverteu-se a organização dos
religiosos xiitas, que passou a depender da figura do líder e de seus aliados.
Uma última observação sobre governamentalidade
Se a expressão ‘governo islâmico’ é, efetivamente, uma boa tradução
para o termo ‘hukumat-e islami’, se hukumat está bem traduzido, e o uso do termo
‘governo’ é mais apropriado do que, por exemplo, ‘Estado’ ou ‘república islâmica’, isso pode ser significativo do ponto de vista do pensamento de Foucault.
Ao introduzir, pela primeira vez, o termo ‘governamentalidade’ – e notese que encontramos aqui uma definição muito diferente daquela citada no início
deste texto –, Foucault quis apontar para o processo de transformação, ocorrido no Ocidente, do “Estado de justiça” medieval para o “Estado administrativo”
clássico, e deste último para o “Estado de governo” moderno51. Nesse sentido, a
governamentalidade seria o processo de transformação da tecnologia do poder
soberano em poder disciplinar e, finalmente, em biopolítica. Como cada nova
tecnologia de poder não elimina a que precede, apenas a desloca, para Foucault,
o Estado moderno seria marcado pela dominância das técnicas de governo, sobre
as técnicas administrativas e sobre as judiciárias.
A diferença entre um Estado de governo e uma república residiria, segundo Foucault, na instrumentalização da economia, pelo Estado de governo, para
tornar efetiva a conduta das condutas dos indivíduos que formam uma população.
Enquanto uma república, sendo, em sentido estrito, um tipo de Estado de justiça,
restringe-se à implementação da igualdade dos cidadãos, frente a um sistema jurídico comum a todos.
Quando Foucault passa a entender, de modo bastante amplo, a relação de
poder como uma relação de governo, estabelecida entre governante e governado,
e não mais como uma relação de forças e batalhas, abre-se o espaço, em seu pensamento, para uma nova forma de inserção do sujeito na política.

51 Cf. FOUCAULT, Michel. Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France,
1977-1978. Paris: Seuil/Gallimard, 2004. p. 111-113.
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De fato, o que define uma relação de poder é um modo de ação que não age
diretamente e imediatamente sobre os outros, mas que age sobre suas ações
próprias. Uma ação sobre a ação, sobre ações eventuais ou atuais, futuras ou
presentes. 52

Desse modo, a relação de poder, como relação de governo, pressupõe o
governado, como um agente, isto é, como alguém capaz de dar a seus atos um
sentido subjetivo, de orientar sua própria conduta a partir da compreensão que
tem de si e de seu mundo. O governado não apenas reage, como um autômato,
aos estímulos do governante. O sujeito não é apenas o fruto de um mecanismo
de poder, mas a ação do governado é impregnada pela relação que ele estabelece consigo mesmo, pelo modo de sua autocompreensão, por sua subjetividade.
Dessa maneira, poderíamos afirmar, a relação de governo é um império sobre o
pensamento e a alma; e o governo de si, o império da alma sobre si mesma, um
processo de transformação espiritual53.
Não é difícil, agora, perceber a condição de possibilidade do Estado de
governo ocidental, do qual Foucault faz a crítica. Para Foucault, a constituição de
um objeto nunca se dá separadamente da instituição de um sujeito. A objetivação
se acompanha de uma subjetivação e vice-versa. O governo pelo intermédio da
economia só é possível porque os governados se compreendem a si mesmos como
sujeitos econômicos, porque os governados, de alguma maneira, se identificam
com essa figura possível (e para Foucault não necessária) de uma natureza humana, que se tornou o objeto da economia política. Essa identificação do sujeito com
o objeto, ou melhor, essa produção do sujeito econômico que se deu simultaneamente à produção de uma natureza humana economicamente objetivada, foi o que
tornou possível o Estado de governo na modernidade.
Podemos, agora, retomar o sentido mais geral de ‘governamentalidade’,
aquele a que nos referimos de início, como cruzamento entre técnicas de poder
e técnicas de si. A governamentalidade econômica, de maneira distinta, é própria
tanto do Estado moderno capitalista como do comunista. Ali, faz-se presente o sujeito de interesses privados; aqui, o sujeito de uma classe econômica. Em ambos,
52 FOUCAULT. Le sujet et le pouvoir. Texto 306 [1982]. In: DE2, p. 1055. A concepção da
relação de poder como relação de governo está presente desde seus cursos de 1977-1978 e
1978-1979.
53 Isso deveria conduzir a uma releitura, feita sob toda uma outra luz, das célebres páginas de
Vigiar e Punir, que culminam na afirmação: “A alma, efeito e instrumento de uma anatomia
política; a alma, prisão do corpo”. Cf. FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975, p. 32-38.
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a governamentalidade econômica é possível pela coincidência de um modo específico e contingente de objetivação da natureza humana com um modo específico
e contingente de subjetivação.
A governamentalidade islâmica – e isso talvez explique o interesse de
Foucault pela Insurreição Iraniana de 1978 – é de uma outra sorte, completamente
diferente. Aí, a relação entre governantes e governados pressupõe um outro sujeito e um outro mecanismo de poder.
Ao insurgirem-se, os iranianos se diziam – e talvez seja esta a alma da insurreição: precisamos, é certo, mudar de regime, e nos desfazer deste homem [o Xá],
precisamos mudar esses funcionários corrompidos, precisamos mudar tudo no
país, a organização política, o sistema econômico, a política estrangeira. Mas,
sobretudo, precisamos mudar a nós mesmos. É preciso que nossa maneira de ser,
nossa relação aos outros, às coisas, à eternidade, a Deus etc., sejam mudadas
completamente, e não haverá revolução real a não ser sob a condição dessa
mudança radical da nossa experiência.54

Foucault percebeu a Insurreição Iraniana como a vontade de uma radical
reformulação da experiência da governamentalidade, que tinha no islã, em seus
valores democráticos e espirituais, seu principal articulador. Em relação à governamentalidade econômica moderna, o islã fornecia, ao mesmo tempo, as bases de
uma outra compreensão do ser humano, de uma outra orientação do sistema de
poder e de um outro modo de auto-regulação da conduta.
Essa reformulação não se limitava, aos olhos de Foucault, ao contexto
nacional iraniano. Para ele, a Insurreição Iraniana de 1978 teria uma repercussão abrangente, muito maior do que sua simples contextualização no Irã. Por um
lado, essa reformulação da governamentalidade se inseria no jogo internacional
da geopolítica, não só por causa do petróleo iraniano e da posição estratégica do
Irã, no Oriente Médio, mas também pelo potencial explosivo que a religião e a
subjetividade islâmicas representavam para todos os outros Estados muçulmanos.
Por outro lado, e de forma mais contundente, essa reformulação dizia respeito a
todos nós, modernos, “ao peso formidável que pesa sobre cada um de nós. [...]: o
peso da ordem do mundo inteiro”55. Foucault notou que essa transformação radical da governamentalidade, baseada na religião, desenhava uma figura esquecida
do enfraquecido imaginário político moderno, “desde o renascimento e as grandes

54 FOUCAULT. L’esprit d’un monde sans esprit. Texto 259 [1979]. In: DE2, p. 749.
55 FOUCAULT. Le chef mythique de la révolte de l’Iran. Texto 253 [1978]. In: DE2, p. 716.
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crises do cristianismo: uma espiritualidade política”56, quando a espiritualidade
abre um espaço na política, e a política deixa de ser um obstáculo à espiritualidade, isto é, à autoposição da subjetividade.
O entusiasmo de Foucault com a Insurreição Iraniana e os artigos que ele
escreveu a respeito foram duramente criticados na Europa. Como constatamos,
Foucault estava cego para diversos aspectos, mas talvez ele não estivesse cego
para o elemento essencial da Insurreição Iraniana, sem o qual ela não teria sido
possível. A meu ver, esse elemento essencial é o ponto de articulação, muito peculiar ao xiismo, entre a jihad interna e a externa, entre a dimensão espiritual e a
mundana do ser humano, quando o auto-sacrifício e a morte, ao invés de negarem
a vida, pelo contrário, a preenchem de sentido57.
Se, no Estado de governo ocidental, a governamentalidade se funda na
mera vida, se a vida biológica é o ponto de articulação entre as técnicas de si e
as técnicas de poder, inclusive nos seus movimentos de resistência, então encontramos no governo islâmico uma figura simétrica, mas radicalmente oposta. Na
governamentalidade própria ao acontecimento iraniano, foi a disposição para o
martírio, e não o apego à vida, que permitiu a articulação entre um modo de subjetivação baseado no xiismo e a proposta de um governo islâmico.
A governamentalidade, no Ocidente, se articula em torno da vida. Compreendemo-nos como sujeitos de uma saúde, de uma raça, de uma sexualidade, de
uma vida econômica. Essa sujeição é o modo próprio da captura biopolítica. No
Irã, aos olhos de Foucault, algo de novo parecia emergir – uma governamentalidade articulada em torno da morte, que levava ao extremo a significação da remissão
fundamental do ser humano finito ao infinito divino.
Enquanto, no Ocidente, o que está em jogo no teatro da política é o corpo
e a vida, no Irã, em 1978, o espírito e o martírio tomaram a cena. Embora, a espiritualidade xiita tenha um desdobramento neste mundo, esse desdobramento não
é possível sem a assunção da morte, dentro dos limites da vida. A morte não era,
para o xiita, a negação da vida, o evento que encerrava a vida dentro dos limites
da sua finitude. A morte se tornara, em certo sentido, vital, porque afirmava a vida
do modo mais extremo, e abria, no interior da dimensão finita da vida, a possibilidade da absoluta superação da sua própria finitude.
56 FOUCAULT. À quoi rêvent les Iraniens? Texto 245 [1978]. In: DE2, p. 694.
57 A disposição para o auto-sacrifício está presente não só em Khomeini, mas também em diversos outros pensadores xiitas, inclusive laicos. Cf. SHARI’ATI, Ali. Modern man and his prisons. In: Man and Islam. North Halendon: Islamic Publications International, 1981. p. 46-62.
Ali Shari’ati igualava Khomeini na estima da multidão insurreta. Cf. KEDDIE, 2006, p. 200.
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