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RESUMO 
 

 

 

O presente projeto tem como compromisso levar o leitor a questionar as 

relações de poder, a partir da análise que será realizada durante a pesquisa do 

projeto, no pensamento de Michel Foucault, e de seus comentadores e então 

diferenciar as distinções que existem de poder nas instituições, e nas relações 

sociais atualmente, na tentativa de mostrar ao leitor a ampla discussão e 

enfrentamento que há por trás destes conceitos como poder disciplinar, sendo este 

poder que se institui a partir de relações. E como temos uma grande onda de 

violência que se impera no atual momento, então me parece nada mais relevante 

que tentar demonstrar como essa situação ocorre, por meio destes mecanismos e 

do qual o Estado é incapaz de lidar no momento.  

 

Palavras-chave: Poder; Poder Disciplinar; Coerção; 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

 

The present project has as a compromise to lead the reader to question the relations 

of power, from the analysis that will be carried out during the project research, in the 

thinking of Michel Foucault, and his commentators and then differentiate the 

distinctions that exist in the institutions , and in social relations today, in an attempt to 

show the reader the broad discussion and confrontation behind these concepts as 

disciplinary power, being this power that is established from relationships. And we 

have a great wave of violence that prevails in the present moment, so it seems to me 

nothing more current than trying to demonstrate how this situation occurs, through 

these mechanisms and of which the State is incapable of dealing at the moment. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do projeto é analisar e discutir o conceito do que se chama poder 

disciplinar, no pensamento de Michel Foucault, e relacionar esta idéia com o que ele 

pensa não só sobre questões de poder como questões do direito e as questões de 

justiça. O que pretendo analisar aqui em Foucault são também estas transformações 

no tempo, e em um segundo momento relacionar como se dá o funcionamento 

desses elementos nas instituições, sejam elas a escola, prisão, hospitais, e 

instituições jurídicas.  

 

Comumente este projeto filosófico é organizado pelos comentadores 

foucaultianos em três momentos, etapas, fases ou domínios: arqueologia, 

genealogia e ética. Na descrição da arqueologia, primeiro desenvolve-se seu 

afastamento em relação à abordagem epistemológica, depois se apresenta a análise 

do discurso como fundamental para compreender a descontinuidade que compõe as 

ordens dos saberes.   

 

 O empreendimento genealógico deve ser entendido como uma proposta de 

análise que faz aparecer o que já estava presente na arqueologia, mas que ainda 

não havia surgido como um domínio específico de análise: as relações de poder. 

Foucault analisa essa questão, por exemplo, na obra Microfísica do poder, que é 

uma reunião de escritos e aulas de Foucault, no Brasil que foram organizadas pelo 

Dr: Roberto Machado (1979). Desta afirmação pode-se inferir que os movimentos do 

pensamento de Foucault não implicam uma divisão estática entre uma fase onde 

predomina o saber (arqueologia) e outra onde predomina o poder (genealógica). 

  

 

 O que une e diferencia suas análises não é o objeto a que se referem, mas, 

antes, o domínio em que se situam. Enquanto a arqueologia pretende descrever o 

discurso para revelar como o saber nele aparece regulado; a genealogia quer 

mostrar como nas práticas discursivas há uma relação saber-poder que permite o 

exercício do poder.  
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 A fase ética envolve um estudo do cuidado de si com a releitura que Foucault 

faz desde a avaliação da figura de Sócrates em relação à política ateniense até seu 

diagnóstico da política contemporânea, a biopolítica que afirma uma política da vida, 

no sentido de proporcionar seu cuidado, preservação, longevidade. O que será 

essencial para a leitura da antiguidade neste contexto que estamos trabalhando será 

as práticas de si, sobretudo do epicurismo, estoicismo. 

 Desse modo, me deterei na segunda fase do pensamento foucaultiano que é 

uma abordagem do poder, e o que Foucault entende por "poder", "poder disciplinar", 

“poder sobre a vida”. E, portanto nos deteremos em uma leitura sobre a terceira 

parte de o texto Vigiar e punir. A tentativa do projeto é problematizar e expor essa 

temática a partir do que foi dito na introdução e como se dará o decorrer 

metodológico do texto, e o que são esses conceitos chaves no pensamento de 

Foucault, para entendermos a problematização que pretendo abordar no texto.  

 

 E a partir das conclusões que chegarei acerca do estudo realizado, a idéia 

central é possibilitar esta discussão sobre qual é o efeito destas relações de poder e 

coerção que ocorrem na sociedade atualmente 
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CAPÍTULO I – FOUCAULT E O PODER. 

1.1 – ANÁLISE DO PODER EM FOUCAULT.  

 O que pretendo refletir com este capítulo são as questões mais relevantes 

que Foucault entende por poder, e os conceitos quando discutimos questões como 

poder disciplinar, vou tomar como ponto de partida o texto da microfísica do poder, e 

o que o autor entende quando estamos discutindo este conceito de poder, que é a 

base  do que pretendo problematizar nos capítulos seguintes. Quando se discute 

poder em Foucault estamos falando, de relações entre pessoas, e relações na 

sociedade, o poder acima de tudo é uma briga de forças. 

“Eu acho que o grande fantasma é a idéia de um corpo social 

constituído pela universalidade das vontades. Ora, não é o 

consenso que faz surgir o corpo social, mas a materialidade do 

poder se exercendo sobre o próprio corpo dos 

indivíduos”.(Michel Foucault – Microfísica do poder, pág 131). 

O poder é isso uma constituição de forças onde não existe movimento passivo 

quando se discute estas relações de forças na sociedade, deve se perceber que 

Foucault, dizia que “nas relações de poder nos deparamos com fenômenos complexos 

que não obedecem a forma hegeliana dialética. O domínio, a consciência de seu próprio 

corpo só puderam ser adquiridos pelo efeito do investimento do corpo pelo poder” ( Michel 

Foucault – Microfísica do poder, pág 132). O poder é produtor de efeitos e ações sobre 

o corpo do outro, cada sujeito se relaciona de maneira distinta quando se discute 

estas questões de poder. O poder acima de tudo é  um efeito que produz 

conseqüências. 

“Mas, a partir do momento em que o poder produziu este efeito, 

como conseqüência direta de suas conquistas, emerge 

inevitavelmente a reivindicação de seu próprio corpo contra o 

poder, a saúde contra a economia, o prazer contra as normas 

morais da sexualidade, do casamento, do pudor. E, assim, o 

que tornava forte o poder passa a ser aquilo por que ele é 

atacado”. (Michel Foucault – Microfísica do poder, pág 131). 

 É entender como o poder é instituído nessas relações e como ele penetra o 

corpo de maneira que ele gera esta tensão nos corpos, e portanto, como citado 
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acima o poder necessita se transformar e agir de forma para se reinventar na 

sociedade e nas instituições de forma que possa controlar o tempo, e fazer com que 

as normas estabelecidas sejam cumpridas.  

 O poder acima de tudo tenta controlar todas as ações sociais, mesmo estando 

sempre em um jogo de resistência, quando discutimos esta questão é necessário 

deixar claro que, no escopo social as minorias sempre tentaram de alguma forma, de 

um subterfúgio para fugir deste controle e vigilância que se estabelece nestas 

relações. Um exemplo é como a sexualidade era perseguida na Europa durante o 

século XVIII Foucault deixa isto claro nesta passagem.  

“Os controles da masturbação praticamente só começaram na 

Europa durante o século XVIII. Repentinamente, surge um 

pânico: os jovens se masturbam. Em nome deste medo foi 

instaurado sobre o corpo das crianças − através das famílias, 

mas sem que elas fossem a sua origem − um controle, uma 

vigilância, uma objetivação da sexualidade com uma 

perseguição dos corpos. Mas a sexualidade, tornando−se 

assim um objeto de preocupação e de análise, como alvo de 

vigilância e de controle, produzia ao mesmo tempo a 

intensificação dos desejos de cada um por seu próprio corpo” 

(Michel Foucault – Microfísica do poder, pág 132)”. 

O que importa para o meu estudo é não só problematizar a questão do poder 

de forma mais elaborada como estou realizando no momento, e também tentar 

entender como o poder responde a estas questões e de que maneira seu 

funcionamento ocorre, como durante o tempo o poder se transformou nas 

instituições para que pudéssemos continuar vivendo de maneira em que 

obedecemos tudo conforme as regras e normas estabelecidas na sociedade. É 

entender acima de tudo quais estratégias revolucionaram o poder e quem exerce o 

poder. Na citação abaixo é um inicio do esboço do que pretendo discutir quando falo 

em poder disciplinar. 

“Qual é o tipo de investimento do corpo que é necessário e 

suficiente ao funcionamento de uma sociedade capitalista como 

a nossa? Eu penso que, do século XVII ao início do século XX, 

acreditou−se que o investimento do corpo pelo poder devia ser 
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denso, rígido, constante, meticuloso. Daí esses terríveis 

regimes disciplinares que se encontram nas escolas, nos 

hospitais, nas casernas, nas oficinas, nas cidades, nos 

edifícios, nas famílias”(Michel Foucault – Microfísica do poder 

pág 133)”. 

É entender como o poder nestas relações tinham interesses muito maior por 

de trás da real intenção como essa passagem demonstra, e a seguinte. É como o 

investimento no corpo é além de necessário para o funcionamento de uma 

sociedade capitalista, mas entender qual investimento era necessário para que se 

pudesse atingir este objetivo, já que agora era necessário disciplinar este corpo e 

atenuar ainda mais o controle sobre o corpo, é acima de tudo mostrar os efeitos do 

poder na sociedade, e também separar a análise da melhor forma, pois foi apenas 

com o poder e seus efeitos é que podemos emitir esta opinião, a passagem do 

trecho deixa isto bem claro.  

“O poder, longe de impedir o saber, o produz. Se foi possível 

constituir um saber sobre o corpo, foi através de um conjunto 

de disciplinas militares e escolares. E a partir de um poder 

sobre o corpo que foi possível um saber fisiológico, 

orgânico.”(Michel Foucault – Microfísica do poder pág 134). 

 Foi apenas com as escolas, as prisões, as instituições é que podemos 

entender a dificuldade que é para nós tentar se desprender e perceber de uma 

maneira a noção de repressão que tem o poder, mas não reduzir o poder e as 

questões disciplinares a isto, pois são questões muito mais amplas e maiores do que 

questões de opressor e oprimido. Isso fica muito nítido quando Foucault diz que: 

“Para lutar contra o Estado que não é apenas um governo é 

necessário um movimento revolucionário, como um aparelho 

de Estado, com os mesmos mecanismos de disciplina, as 

mesmas hierarquias, a mesma organização de poderes. Esta 

conseqüência é grave. Em segundo lugar, a tomada do 

aparelho de Estado − esta foi uma grande discussão no interior 

do próprio marxismo − deve ser considerada como uma 

simples ocupação com modificações eventuais ou deve ser a 

ocasião de sua destruição? Você sabe como finalmente se 
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resolveu este problema: é preciso minar o aparelho, mas não 

completamente, já que quando a ditadura do proletariado se 

estabelecer, a luta de classes não estará, por conseguinte, 

terminada... E preciso, portanto, que o aparelho de Estado 

esteja suficientemente intacto para que se possa utilizá−lo 

contra os inimigos de classe. Chegamos à segunda 

conseqüência: o aparelho de Estado deve ser mantido, pelo 

menos até um certo ponto, durante a ditadura do proletariado. 

Finalmente, terceira conseqüência: para fazer funcionar estes 

aparelhos de Estado que serão ocupados mas não destruídos, 

convém apelar para os técnicos e os especialistas”. (Michel 

Foucault – Microfísica do poder- pág 134). 

 Parece-me que diante disso é perceber que a questão do poder em Foucault, 

é uma análise que pode ser aplicada em diversos campos e aplicada na sociedade e 

nas instituições para entender o seu funcionamento, é como Foucault trabalha esta 

analítica do poder, o poder tem, portanto um grande esforço de disciplinarizar o 

corpo e normalizar as ações no corpo, é como discutiremos nos trechos mais a 

frente, a docilização dos corpos a partir do poder disciplinar, é a necessidade de ter 

corpos normalizados para que se possa obter maior eficácia e rendimento em suas 

ações que foram ordenadas. Foucault fez o que lhe cabe que é nos fornecer 

instrumentos de análise, que são necessários para a pesquisa e onde podemos 

localizar a fragilidade nestas questões. Foucault diz que isso é:  

“É um conjunto extremamente complexo sobre o qual somos 

obrigados a perguntar como ele pode ser tão sutil em sua 

distribuição, em seus mecanismos, seus controles recíprocos, 

seus ajustamentos, se não há quem tenha pensado o conjunto. 

E um mosaico muito complicado”. (Michel Foucault – 

Microfísica do poder – pág 136).  

 Pode-se dizer que durante a genealogia do poder, o que Foucault faz é 

destacar as exposições que fez em outros momentos do estudo e algumas 

indicações que não são muito pertinentes referentes a sua ambição quando se trata 

da relação de poder. O que Foucault entende por genealogia do poder é o histórico 

de lutas que se dão e o conhecimento de memórias locais.  
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“a constituição de um saber histórico das lutas e a utilização 

deste saber nas táticas atuais. Nesta atividade, que se pode 

chamar genealógica, não se trata, de modo algum, de opor a 

unidade abstrata da teoria à multiplicidade concreta dos fatos e 

de desclassificar o especulativo para lhe opor, em forma de 

cientificismo, o rigor de um conhecimento sistemático.” (Michel 

Foucault – Microfísica do poder – pág 152). 

 Além disso, é entender não só esta visão de poder, e genealogia, mas a sua 

importância tão grande de caracterizar o poder e entender a sua fundação a partir 

destes aspectos discutidos acima. É que como em nossa sociedade capitalista, onde 

se sobre saí a violência, e a desigualdade em comunidades e pessoas que vivem a 

margem da estrutura econômica, como o poder se perpetuou durante todo este 

tempo, é a sua facilidade de transformação e adaptação, para entender a dinâmica 

que ele atua, é um dos pontos que tento problematizar é como não só por meio do 

poder, e do poder disciplinar que nós estamos tão docilizados e politizados, que 

perdemos um pouco da nossa sensibilidade para tais questões, é como o poder se 

manteve durante todos estes séculos se reinventando.  

“A genealogia seria, portanto, com relação ao projeto de uma 

inscrição dos saberes na hierarquia de poderes próprios à 

ciência, um empreendimento para libertar da sujeição os 

saberes históricos, isto é, torná−los capazes de oposição e de 

luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e 

científico.” (Michel Foucault – Microfísica do poder – pág 153). 

 E, portanto, Foucault vai estabelecer o que para ele é de fato a genealogia, 

quando propus enfatizar esta questão de produção de poder e como isso se 

perpetua nas instituições é tentar entender essa visão de poder baseada não apenas 

nas relações, mas em mecanismos e tecnologias de normas e regras na sociedade, 

que visam o controle e a vigilância do corpo na perspectiva que sempre o coaja e 

rejeite qualquer diferença na ordem que é estabelecida são as punições cotidianas 

que refletem estes efeitos de reprodução do poder.  

“A questão de todas estas genealogias é: o que é o poder, 

poder cuja irrupção, força, dimensão e absurdo apareceram 

concretamente nestes últimos quarenta anos, com o 
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desmoronamento do nazismo e o recuo do stalinismo? O que é 

o poder, ou melhor, pois a questão o que é o poder seria uma 

questão teórica que coroaria o conjunto, o que eu não quero − 

quais são, em seus mecanismos, em seus efeitos, em suas 

relações, os diversos dispositivos de poder que se exercem a 

níveis diferentes da sociedade, em domínios e com extensões 

tão variados”(Michel Foucault – Microfísica do poder, pág 155)”.  

 Contudo, não podemos entender o poder da maneira clássica como algo que 

se possuí. Como abordei em alguns parágrafos anteriores, o poder se estabelece a 

partir de relações na sociedade. Neste sentido, Foucault propõe durante sua 

pesquisa é que deveríamos fugir da antiga tradição clássica de poder, que foi 

pensado onde, por conseguinte, poderia ser transferido total ou parcialmente. Isto 

seria errôneo e não daria conta de toda estrutura política que ocorre na sociedade e 

delimitaria as questões a serem discutidas ao se prender a apenas um sentido de 

poder. 

“O poder é em si próprio ativação e desdobramento de uma 

relação de força, em vez de analisá−lo em termos de cessão, 

contrato, alienação, ou em termos funcionais de reprodução 

das relações de produção, não deveríamos analisá−lo acima de 

tudo em termos de combate, de confronto e de guerra? 

Teríamos, portanto, frente à primeira hipótese, que afirma que 

o mecanismo do poder é fundamentalmente de tipo repressivo, 

uma segunda hipótese que afirma que o poder é guerra, guerra 

prolongada por outros meios.”(Michel Foucault – Microfísica do 

poder – pág 156). 

 Como faço referência quando se discute poder é necessário enfatizar que 

estas relações de força na sociedade, é de que o poder é essencialmente isto como 

elas têm por base uma relação de resistência e guerra em si, como foi citado acima. 

E como o funcionamento do poder se da depois com o deslocamento para a esfera 

do Estado, e que seus efeitos são mais elaborados no texto vigiar e punir que 

tomaremos notas a frente, e que tudo isso são técnicas e estratégias para manter o 

corpo subordinado e de maneira regrada no escopo social, por que toda sociedade 

esta permeada destas relações de poder ou de ordem, ainda que como dissemos 

anteriormente o poder vai se deslocar para o Estado, que cria mecanismos de 
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punição e recompensa que abordaremos a frente, ele também perde um pouco do 

poder já que o poder se estabelece nas relações e esta em constante movimento na 

sociedade. Já que a questão da dominação se encontra presente em inúmeros 

contextos, e além demonstrar como relações de poder estão envolvidas com o 

discurso.  

“Em uma sociedade como a nossa, que tipo de poder é capaz 

de produzir discursos de verdade dotados de efeitos tão 

poderosos? Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, 

mas no fundo em qualquer sociedade, existem relações de 

poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o 

corpo social e que estas relações de poder não podem se 

dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma produção, 

uma acumulação, uma circulação e um funcionamento do 

discurso”(Michel Foucault – Microfísica do poder – pág 159). 

 O propósito foi então não só caracterizar o poder, mas de demonstrar o seu 

deslocamento e funcionamento na sociedade tomando nota de que existem diversas 

relações quando se discute poder, e diversas questões sociais, econômicas, e 

estruturais quando se discute este termo muito amplo e que acaba por abarcar 

diversas projeções pelo tamanho da problemática que se estabelece com este 

termo. E como isso acabou se estendendo para muito além das perspectivas de 

Foucault, é como o discurso do poder é poderoso e esta sempre nos moldando e 

fazendo com que nos emitimos não só verdades, mas também aperfeiçoando e 

fazendo novas indagações a respeito da questão.  

“Afinal, somos julgados, condenados, classificados, obrigados a 

desempenhar tareias e destinados a certo modo de viver ou 

morrer em função dos discursos verdadeiros que trazem 

consigo efeitos específicos de poder. Portanto, regras de 

direito, mecanismos de poder, efeitos de verdade, ou regras de 

poder e poder dos discursos verdadeiros”(Michel Foucault – 

Microfísica do poder – pág 160). 

 É situar o problema do poder e como ele se articula na sociedade e até 

mesmo nas famílias é preciso entender as forças que o constituem e que daí se 

segue um ponto fundamental de como nestas relações que se estabelecem, existem 



20 
 

 
 

um ponto de resistência, ainda que uma característica bem acentuada nesta 

problemática é a violência, e sua utilização para o controle, Foucault mostra que a 

violência é sim uma técnica que foi utilizada e que é utilizada quando se fala em 

poder. O poder sempre teve, e terá um aspecto de utilização para eficácia dos 

corpos, ele é também um campo para se estruturar a sociedade.  

 Nesse sentido, descrito brevemente o que é o poder, pretendo me ater a 

questão do poder disciplinar e as práticas disciplinares, onde Foucault vai privilegiar 

a questão da disciplina como fundamental para a forma do poder disciplinar, bem 

como a característica da correção e a importância para o funcionamento da 

sociedade. Quando discutimos o termo “poder disciplinar” é necessário enfatizar que 

se trata de tecnologias para o controle social e controle do corpo. 

“captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e 

locais, principalmente no ponto em que, ultrapassando as 

regras de direito que o organizam e delimitam, ele se prolonga, 

penetra em instituições, corporifica−se em técnicas e se mune 

de instrumentos de intervenção material, eventualmente 

violento”(Microfísica do poder – Michel Foucault – pág 161). 

 Em vigiar e punir, Foucault vai fazer uma análise histórico-filosófica do poder 

tendo como uma base a questão da punição e dos suplícios, e como os regimes de 

poder não só através da história se efetivaram em prisões, mas também nas escolas 

nos hospitais, e em diversos campos da sociedade, por estes mecanismos de 

vigilância e controle que iremos abordar, estes mecanismos tem como referência 

este domínio onde o poder disciplinar é exercido, quando discutimos toda esta 

questão do poder e do controle, o que queremos dizer é como Foucault entendeu 

isso, por exemplo: 

“Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo 

como objeto e alvo de poder. Encontraríamos facilmente sinais 

dessa grande atenção dedicada então ao corpo — ao corpo 

que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, 

se torna hábil ou cujas forças se multiplicam.”(Michel Foucault 

– Vigiar e punir – pág 163). 



21 
 

 
 

 O que se pode inferir disto é como o corpo agora ele é alvo do poder e das 

transformações que lhe são impostas, mesmo um corpo fraco, poderia ser 

manipulável e transformado para se obter um caráter de eficácia, como a partir 

destes mecanismos era possível ter um corpo, como Foucault diz o homem-

máquina, o que isso quer dizer, o “homem-máquina” era um corpo que poderia ser 

docilizado, que não só obedeceria, mas era de uma ordem de submissão e utilização 

inegáveis, um corpo útil. O poder é uma microfísica, cujas relações estão muito 

interligadas a produção de saber e o próprio exercício do poder. Foucault sempre 

teve uma enorme atenção ao estudar esta temática do poder, em todos os campos, 

escolas, prisões, hospitais. O poder além deste controle ele se deslocou daquele 

poder, que era exercido a partir do rei, para o poder a partir das normas e leis nas 

instituições, ele se transformou em uma instituição disciplinar de controle, é 

importante ressaltar o que isso implica. 

“Numa coerção ininterrupta, constante, que vela sobre os 

processos da atividade mais que sobre seu resultado e se 

exerce de acordo com uma codificação que esquadrinha ao 

máximo o tempo, o espaço, os movimentos. Esses métodos 

que permitem o controle minucioso das operações do corpo, 

que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes 

impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que 

podemos chamar as “disciplinas”. ”(Michel Foucault – vigiar e 

punir – pág 164). 

 Portanto, o poder disciplinar é acima de tudo um constante mecanismo de 

docilização e adestramento das pessoas, para que elas se adéqüem as regras da 

sociedade que foram estabelecidas, e a vigilância e a punição fazem parte deste 

mecanismo onde não só a punição é um mecanismo, mas a recompensa para os 

que obedecem as normas estabelecidas são agraciados, a disciplina funciona de 

maneira precisa para essa gestão das atividades e aprendizagem. O poder 

disciplinar não tem como forma dominar constantemente o corpo, mas o fazer de 

forma sofisticada e que fosse uma relação de obediência mas não completa, e sim 

estruturada, o que o poder disciplinar parece me trazer de novo é esta analítica que 

ele faz do corpo humano, e como Foucault diz cria uma arte do corpo humano. Isso 

quer dizer: 
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“O momento histórico das disciplinas é o momento em que 

nasce uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o 

aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua 

sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo 

mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 

inversamente. Forma se então uma política das coerções que 

são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de 

seus elementos, de seus gestos, de seus 

comportamentos.”(Michel Foucault – vigiar e punir – pág 164). 
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CAPÍTULO II – AS DISCIPLINAS. 

2.1 – A INSTITUIÇÃO DO PODER NA SOCIEDADE, A PARTIR DE DIFERENTES 

TECNOLOGIAS E MECANISMOS. 

 A questão que pretendo abordar agora tem muito mais relação com a 

temática do poder disciplinar, e como ele foi o centro da pesquisa de Foucault. O 

poder disciplinar envolve muito a questão do poder sobre a vida, por meio de ações 

e disciplinar que estruturaram esta possibilidade de controle, o que é importante 

frisar é a mudança que essas tecnologias de poder, desenvolveram ao longo do 

tempo. O poder disciplinar tem um fato interessante que é organizar a vida cotidiana, 

em que iremos ser pautados por normas e regras, para o bom funcionamento da 

sociedade, visando tanto questões econômicas como questões sociais. 

“Se a exploração econômica separa a força e o produto do 

trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no 

corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma 

dominação acentuada.”(Michel Foucault – Vigiar e punir – pág 

165). 

 É na genealogia do poder que um objeto de estudo será privilegiado o corpo, 

para entender melhor esta questão é no sentido de que, existem algumas situações 

em que o poder disciplinar atua com o objetivo de treinar este corpo, como dissemos 

anteriormente no sentido de se obter a melhor capacidade dele física para se obter 

um objetivo econômico, ou de controle. É interessante perceber como o poder 

disciplinar foi fruto de uma transformação na sociedade e se deslocou com o tempo, 

o poder deixava apenas de ser exercido na esfera das relações e agora também, é 

exercido pelo Estado. O que me parece interessante nestas abordagens de 

Foucault, é como a partir disso podemos entender que como a questão do poder 

esta relacionada no corpo social, é muito difícil compreender que nenhuma das 

esferas nas instituições não tenham interesses políticos quando fazem decisões 

sobre diversos aspectos, seja nas prisões, nos hospitais psiquiátricos, na escola, e 

em outra instituições, como a questão do direito, como eles produzem um discurso 

de verdade, mas sempre com uma abordagem política por trás desta decisão, na 

medida, estas relações de poder sempre tem um objetivo para se atingir, pois como 

abordei o poder disciplinar, ele além de ter o objetivo do controle, ele também tem 
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interesses a se atingir, sejam estes interesses, econômicos, de vigilância, ou até 

mesmo interesses políticos.  

“Pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão, 

arranjos sutis, de aparência inocente, mas profundamente 

suspeitos dispositivos que obedecem a economias 

inconfessáveis, ou que procuram coerções sem grandeza, são 

eles, entretanto que levaram à mutação do regime punitivo, no 

limiar da época contemporânea.”(Michel Foucault – vigiar e 

punir – pág 165-166). 

 Além disso, a disciplina exerce um poder a partir de técnicas muito especificas 

como a arte das distribuições e a do controle da atividade, isso quer dizer. Na arte 

das distribuições a disciplina tem um papel muito especifico de classificar todos os 

indivíduos em seus espaços seja o local de trabalho, a escola, o convento, e 

normalizar as relações entre os outros corpos, seja em um lugar especifico 

quadriculado e desenhado para o mesmo, e heterogêneo. Isso quer dizer, cada 

corpo deve saber o seu local onde deve estar, e o poder disciplinar tem essa força 

de controle para fazer com que os indivíduos não se difundem ou se dispersem da 

maneira que foram organizados, é o poder da vigilância sobre os indivíduos para que 

pudessem ser mais facilmente identificados. E como disse anteriormente, o poder 

disciplinar atingiu as fábricas, com a revolução industrial era necessário mecanismo 

onde era possível extrair o máximo de tempo do individuo a fim de evitar o 

desperdício do lucro, e a maximização da eficácia para gerar lucros para as 

indústrias.  

“O espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas 

quando corpos ou elementos há a repartir. É preciso anular os 

efeitos das repartições indecisas, o desaparecimento 

descontrolado dos indivíduos, sua circulação difusa, sua 

coagulação inutilizável e perigosa; tática de antideserção, de 

antivadiagem, de antiaglomeração. Importa estabelecer as 

presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os 

indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as 

outras, poder a cada instante vigiar o comportamento de cada 

um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. 

Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e utilizar. A 
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disciplina organiza um espaço analítico”(Michel Foucault – 

vigiar e punir – pág 169). 

 O que era muito comum, pelo que me parece quando o poder não só se 

institui na sociedade, mas a partir de todos estes mecanismos de poder disciplinar 

que estamos abordando, é agora todo o espaço visava o controle dos corpos, para 

não só se obter o máximo de eficiência, mas o máximo de controle sobre estes 

corpos, submetidos a este controle. Um exemplo que se segue disso é nas escolas, 

todos tinham séries especificas, e ficariam separados de acordo com o seu 

desempenho e todos os alunos tinham seus lugares marcados, e as lições na 

poderiam ser atrasadas. Nitidamente a disciplina tem um caráter de individualizar o 

corpo, ao mesmo tempo em que diminui sua individualidade, no sentido de uma 

exclusão inclusiva. Você tem um caráter em que o corpo é suprimido a partir de suas 

características individuais, e você o individualiza em relação ao outro, e ao mantê lo 

em constante vigilância. O trecho do texto deixa isto muito mais perceptível.  

“A disciplina às vezes exige a cerca, a especificação de um 

local heterogêneo a todos os outros e fechado em si mesmo. 

Local protegido da monotonia disciplinar. Houve o grande 

“encarceramento” dos vagabundos e dos miseráveis; houve 

outros mais discretos, mas insidiosos e eficientes.” 

“Colégios: o modelo do convento se impõe pouco a pouco; o 

internato aparece como o regime de educação senão o mais 

freqüente, pelo menos o mais perfeito; torna-se obrigatório em 

Louis-le-Grand quando, depois da partida dos jesuítas, fez se 

um colégio-modelo.” 

“Quartéis: é preciso fixar o exército, essa massa vagabunda; 

impedir a pilhagem e as violências; acalmar os habitantes que 

suportam mal as tropas de passagem; evitar os conflitos com 

as autoridades civis; fazer cessar as deserções; controlar as 

despesas. A ordenação de 1719 prescreve a construção de 

várias centenas de quartéis, imitando os já organizados no sul 

do país; o encarceramento neles será estrito”.(Michel Foucault 

– Vigiar e punir – pág 168). 



26 
 

 
 

 Em relação ao corpo as relações que a disciplina estipula é o corpo e o objeto 

vão se manter em uma engrenagem em que o próprio sujeito perde a sua 

individualidade e se transforma apenas naquela máquina produtora. A disciplina vai 

atender a questões muito especificas de controle cuja conseqüência esta interligada 

aos corpos, de conseguir retirar o maior tempo e obter este tempo em função do 

trabalho, para um aparelho eficiente de funcionamento. O corpo agora é um objeto 

que agora vai estar neste local de trabalho, seja uma fábrica, ou uma escola, onde 

ele sempre precisa produzir e trabalhar até o máximo de sua energia, independente 

do cansaço, o corpo deveria ir até o cansaço que pudesse atingir. O poder disciplinar 

não pune o que pune são questões que estão intimamente ligadas ao suplicio, o que 

o poder disciplinar faz é adestrar este corpo, para que se possa obter e aproveitar o 

máximo dele. O controle do tempo é um ótimo exemplo quando se discute esta 

abordagem. 

“1) O horário: é uma velha herança. As comunidades 

monásticas haviam sem dúvida sugerido seu modelo estrito. 

Ele se difundiria rapidamente. Seus três grandes processos — 

estabelecer as cesuras, obrigar a ocupações determinadas, 

regulamentar os ciclos de repetição — muito cedo foram 

encontrados nos colégios, nas oficinas, nos hospitais. Dentro 

dos antigos esquemas, as novas disciplinas não tiveram 

dificuldade para se abrigar; as casas de educação e os 

estabelecimentos de assistência prolongavam a vida e a 

regularidade dos conventos de que muitas vezes eram anexos. 

O rigor do tempo industrial guardou durante muito tempo uma 

postura religiosa; no século XVII, o regulamento das grandes 

manufaturas precisava os exercícios que deviam escandir o 

trabalho.”(Michel Foucault – vigiar e punir – pág 175). 

 Com todo este mecanismo, para o poder disciplinar se instituir na sociedade, 

como duraram todos estes séculos e precisamente existe até os dias de hoje, é 

neste contexto que podemos perceber tudo que é desviado deste modelo bem 

estruturado e que levou séculos para ser aperfeiçoado é punido, mas diferente da 

punição que acontecia nos séculos passados, onde havia tortura, e a violência. A 

violência que ocorre agora com o poder disciplinar é uma violência, também 

estruturada e aperfeiçoada, não é a violência espetacular, onde haviam grandes 
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espetáculos de esquartejamento, a punição que o poder disciplinar acusa é, esta 

conduta se encaixa nos padrões estabelecidos, e portanto, são classificados de 

acordo a que tipo de ação ela se encaixa. 

“A divisão segundo as classificações ou os graus tem um duplo 

papel: marcar os desvios, hierarquizar as qualidades, as 

competências e as aptidões; mas também castigar e 

recompensar. Funcionamento penal da ordenação e caráter 

ordinal da sanção. A disciplina recompensa unicamente pelo 

jogo das promoções que permitem hierarquias e lugares; pune 

rebaixando e degradando. O próprio sistema de classificação 

vale como recompensa ou punição.”(Michel Foucault – vigiar e 

punir – pág 206). 

 Teremos então, além de uma análise das técnicas de poder fundamental, que 

se centram no corpo social. É como Foucault depois demonstra como o poder se 

articula com o tempo para sua melhor utilização e eficácia o que seria a 

“Organização das gêneses”. 

“Os procedimentos disciplinares revelam um tempo linear cujos 

momentos se integram uns nos outros, e que se orienta para 

um ponto terminal e estável. Em suma, um tempo “evolutivo”. 

Ora, é preciso lembrar que no mesmo momento as técnicas 

administrativas e econômicas de controle manifestavam um 

tempo social de tipo serial, orientado e cumulativo”.(Michel 

Foucault – vigiar e punir – pág 186). 

O que venho tentando deixar claro e problematizar é como esta questão do 

poder disciplinar é tão relevante para nossa época atual, e, portanto, se faz 

necessário toda esta análise em relação às origens em que Foucault fundamenta e 

estuda esse tema com maior profundidade, e por isso venho me fazendo valer de 

todo este arcabouço teórico em que eu possa deixar claro para o leitor quais são as 

nossas expectativas para realização de uma pesquisa em que se consiga abordar 

isso de maneira coerente. Quando se discute a questão do poder disciplinar é 

exatamente esta como essa tecnologia se sustentava por meio de ações sobre os 

corpos e seus atos do que sobre qualquer outra coisa. Apesar de todo este controle 

social que foi necessário e é, como dissemos em alguns parágrafos anteriores, é 
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como independente do controle,  ele é necessário para estruturar a sociedade, o que 

ele considera além disso é as novas técnicas de poder servem além de maximizar o 

lucro, é um exercício de gerenciamento do tempo para torná-lo útil, é fazer com que 

um corpo reproduza as mesmas tarefas que lhe foram estabelecidas, um outro 

dispositivo que foi muito importante para este controle, é a questão da norma, e 

como através das punições e sanções para a correção do individuo, surge no 

exercício da disciplina a ideia central da punição é não só punir, mas gerar um 

exemplo em que outros indivíduos possam tomar e entender aquilo como uma 

maneira de reduzir os desvios que outros possam causar. A punição sempre 

funciona com um sistema de recompensas onde aqueles que seguem as normas 

são bem vistos, e os que cometem desvios são punidos. É como a sociedade atual é 

gerida, em uma prática de punição-recompensa, desde a infância nos é ensinado 

que devemos além de obedecer, fazer o correto é ter uma elegibilidade a receber 

uma recompensa em um futuro. 

“O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se 

apropriar e de retirar, tem como função maior “adestrar”; ou 

sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e 

melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-

las para multiplicá-las e utilizá-las num todo. Em vez de dobrar 

uniformemente e por massa tudo o que lhe está submetido, 

separa, analisa, diferencia, leva seus processos de 

decomposição até às singularidades necessárias e 

suficientes.”(Michel Foucault – vigiar e punir – pág 195). 

No entanto, o fundamental agora é colocar em operação este novo tipo de 

poder que se exerce sobre um sistema minucioso de coerção, é por fim que as 

características da disciplina são muito elementares, ela não esta em nenhum lugar 

no campo físico, ela não esta na posse de um governo ou de um rei ou príncipe, 

como era nos séculos passados, esta nova técnica de poder esta na sociedade e em 

todo corpo social, é uma técnica que foi desenvolvida de maneira triunfal para o 

controle, é uma vigilância constante, e do controle do tempo. É como somos 

controlados por todo este mecanismo. Por isso me parece necessário uma reflexão, 

sobre esta questão e como resistir a toda esta ação do poder sobre nós, ou apenas 

seguiremos compreendendo ou achando que compreendemos o mal de estar 
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entrelaçado nessa estrutura de poder que oprime e controla a sociedade. É claro 

que Foucault, também deixa pontuado que todo este controle social também é 

importante, pois sem ele não seria possível estarmos vivendo desta forma, mas me 

parece que, além disso, se faz necessário uma critica a respeito do que nos cerca 

em relação ao poder. 

“Não é um poder triunfante que, a partir de seu próprio 

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

modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia 

calculada, mas permanente. Humildes modalidades, 

procedimentos menores, se os compararmos aos rituais 

majestosos da soberania ou aos grandes aparelhos do Estado. 

E são eles justamente que vão pouco a pouco invadir essas 

formas maiores, modificar-lhes os mecanismos e impor-lhes 

seus processos. O aparelho judiciário não escapará a essa 

invasão, mal secreta. O sucesso do poder disciplinar se deve 

sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar 

hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num 

procedimento que lhe é específico, o exame.”(Michel Foucault 

– vigiar e punir – pág 195). 

 Toda esta estrutura não poderia dar certo, se não fosse à questão da 

vigilância um ponto fundamental para tudo isto funcionar de maneira orquestral. O 

que há de tão diferente nestes dispositivos de poder é como eles são caracterizados 

pela minúcia em cada detalhe, de cada ação. No sentido de que a vigilância faz que 

o corpo observado seja submetido a um tipo de poder, onde ele se sinta coagido a 

fazer uma certa prática pré estabelecida, em relação ao espaço que ele ocupa, é 

além de desarticular este corpo, mas corrigir através de uma mecânica do poder. 

Estas práticas permitem além do controle e sujeição dos corpos é como falamos 

umas das boas formas de “adestramento” e “docilização do corpo”. 

“O acampamento é o diagrama de um poder que age pelo 

efeito de uma visibilidade geral. Durante muito tempo 

encontraremos no urbanismo, na construção das cidades 

operárias, dos hospitais, dos asilos, das prisões, das casas de 

educação, esse modelo do acampamento ou pelo menos o 

princípio que o sustenta: o encaixamento espacial das 
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vigilâncias hierarquizadas.”(Michel Foucault – vigiar e punir – 

pág 197). 

 O que há de interessante neste mecanismo da vigilância, é como ele além de 

submeter os corpos é como a partir não só do olhar da tecnologia sobre os corpos 

que se desenvolveu, o olhar do outro também serve como vigilância, ela não só esta 

ligada a aquele aparelho tecnológico, mas também a vigilância do outro, o olhar do 

individuo também serviria para atender a esta “vigilância hierárquica” onde ele 

poderia estar atento a todo o campo social e como tudo isto em função sempre da 

maximização de algum objetivo especifico, seja econômico, o seja relacionado a 

segurança. 

“A vigilância torna-se um operador econômico decisivo, na 

medida em que é ao mesmo tempo uma peça interna no 

aparelho de produção e uma engrenagem específica do poder 

disciplinar”(Michel Foucault – vigiar e punir – pág 200). 

 Como o trecho diz além de ser um bom operador econômico, é como também 

eram estabelecidos locais de espaço físico para  que pudessem tornar isto possível 

observar minuciosamente os indivíduos. A mesma medida que pudéssemos ter a 

vigilância constante, tudo isto esta relacionado a uma série de especificas técnicas 

que de controle e vigilância dos corpos em que, nestes espaços devem ser 

privilegiadas as estratégias de controle, como hospitais, prisões, fábricas ou 

qualquer outra, é dar ordem a uma massa disforme tudo isto, é para se obter o 

melhor desempenho de cada um destes corpos. Isto fica claro quando olhamos a 

nossa educação atual, onde os alunos são quadriculados em um espaço, e tudo é 

pensado de maneira a suprimir a sua individualidade, onde a escola se torna um 

mercado de trabalho, onde empresas buscam apenas profissionais de qualidade, e 

pouco se importam com virtudes que deveriam ser desenvolvidas. 

“A vigilância hierarquizada, contínua e funcional não é, sem 

dúvida, uma das grandes “invenções” técnicas do século XVIII, 

mas sua insidiosa extensão deve sua importância às novas 

mecânicas de poder, que traz consigo. O poder disciplinar, 

graças a ela, torna-se um sistema “integrado”, ligado do interior 

à economia e aos fins do dispositivo onde é exercido.”(Michel 

Foucault – vigiar e punir – pág 201). 
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CAPÍTULO III – O PODER SOBRE A VIDA 

3.1. OS MECANISMOS DE PODER NA SOCIEDADE, E O PODER SOBRE A VIDA 

A PARTIR DE NOÇÕES FOUCAULTIANAS.  

 

Conforme venho incessantemente trabalhando por este caminho, e tendo o 

cuidado de chamar atenção para este ponto em que pretendo problematizar, essa 

discussão do poder sobre a vida no que se diz respeito à sociedade e como Foucault 

entende isto, a minha questão é como resistir ou criar meios de resistência, a partir 

de toda genealogia teórica de Foucault e por em prática, por meio de ações efetivas 

e estruturadas. Parece-me necessário permear as vias teóricas desta questão, para 

esta última abordagem que proponho no texto.  

A partir da época clássica à mudança do regime dos suplícios para o regime 

das punições e posteriormente às disciplinas e à biopolítica, ocorreu uma 

transformação profunda nos mecanismos de poder punitivo que operavam no tecido 

social. A necessidade cada vez maior de garantir a ação do poder em todos os 

lugares da sociedade, como vimos no item anterior, fez com que o confisco e a 

violência explícita deixassem de ser a forma principal do controle social para serem 

somente mais uma peça dentro de um quadro de outras funções de incitação, 

reforço, controle, vigilância e organização das forças que são submetidas pelo 

poder.  

Além disso, na sociedade ocidental, ocorreu uma transformação do poder de 

morte, que agora se tornou um complemento de um poder que passa a se exercer 

sobre a vida com o intuito de geri-la, e exercendo sobre ela o controle e regulações 

surgiu, então, um bio-poder cujo foco era gerir a vida.  

Para gerir a vida, Foucault destaca que os sistemas punitivos e também de 

poder, em nossa sociedade, foram recolocados em uma “economia política” do 

corpo. O corpo, tanto individual quanto coletivo, passou a ser o principal “alvo” do 

poder “o corpo diretamente mergulhado num campo político; as relações de poder 

têm agora um alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o 

supliciam sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais”. O 
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poder político passou a assumir a tarefa de gerir a vida, estando intimamente 

relacionado com a administração calculista dos corpos. 

Desta forma, a mudança dos suplícios para a punição, conforme descrito 

acima gerou outra mudança: a questão que era jurídica passou a ser biológica, já 

que o poder passou a se exercer no nível da vida, da raça e dos fenômenos das 

populações. Os procedimentos da vida começaram a serem levados em conta por 

procedimentos de poder e de saber que os tentaram controlar e modificá-los. Desde 

então, deu-se a proliferação das tecnologias políticas que investiram o corpo, a 

saúde, as maneiras de se alimentar, de se morar, as condições de vida em suma 

todo o espaço da existência humana. 

“A ordem que os castigos disciplinares devem fazer respeitar é 

de natureza mista: é uma ordem “artificial”, colocada de 

maneira explícita por uma lei, um programa, um regulamento. 

Mas é também uma ordem, definida por processos naturais e 

observáveis: a duração de um aprendizado, o tempo de um 

exercício, o nível de aptidão têm por referência uma 

regularidade, que é também uma regra “(Michel Foucault – 

vigiar e punir – pág 204). 

O que podemos abordar é como o poder sobre a vida é caracterizado pelo 

crescente ordenamento das pessoas em todas as esferas sociais sob o pretexto de 

desenvolver o bem estar dos indivíduos e das populações. Os autores destacaram 

que este ordenamento se revelou como uma estratégia, sem ninguém dirigi-la com 

todos os sujeitos cada vez mais emaranhados nela. Também esta estratégia teve 

como única finalidade o aumento da ordem do próprio poder. Além disso, o poder 

sobre a vida foi um elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, na 

medida em que este sistema econômico somente pode ser garantido com a inserção 

controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos 

fenômenos de população aos procedimentos econômicos. O surgimento do 

capitalismo exigia métodos de poder que fossem capazes de majorar as forças, as 

aptidões, a utilidade e a docilidade dos corpos e das pessoas em geral. 

Todo este mecanismo de poder que se da na sociedade e agora sobre a vida, 

é a necessidade do investimento político e de poder sobre os corpos isso esta 
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atrelada a sua utilidade econômica de tal forma que ele foi investido por relações de 

poder e dominação enquanto força de produção. A constituição do corpo como força 

de trabalho somente ocorre se ele está preso em um sistema de sujeição, ou seja, 

como destaca Foucault, o corpo somente se torna útil se é concomitantemente corpo 

produtivo e corpo submisso. Esta sujeição se dá por meio de uma “tecnologia 

política do corpo”, caracterizada por um saber para controlá-lo, já que um poder que 

tem a tarefa de se encarregar da vida terá necessidade de mecanismos reguladores, 

contínuos e corretivos. Muito mais do que matar, um poder deste tipo tem de medir, 

qualificar, avaliar, hierarquizar. O que ele acaba por fazer é operar distribuições em 

torno da norma. A lei passa a funcionar cada vez mais como norma, o que acarreta 

uma sociedade normalizadora. 

Foucault destaca que estes procedimentos de poder sobre a vida são difusos, 

raramente formulados em discursos contínuos e sistemáticos, compondo-se, muitas 

vezes, de peças. Eles são uma instrumentalização multiforme, sendo impossível 

localizá-los em um tipo específico de instituição ou em um aparelho de Estado, muito 

embora tanto instituições específicas quanto aparelhos de estado se utilizem deles. 

Para submeter os corpos, foram e são usados métodos “suaves” de trancar e corrigir 

as suas forças buscando sempre sua utilidade e docilidade. Isto é feito de forma 

direta e física sem ser violenta, já que a gestão dos corpos é calculada, organizada, 

tecnicamente pensada, sutil sem fazer uso do terror físico. Por isso, a submissão do 

corpo não é conseguida por meio do uso explícito de instrumentos de violência. 

“O castigo disciplinar tem a função de reduzir os desvios. Deve, 

portanto ser essencialmente corretivo. Ao lado das punições 

copiadas ao modelo judiciário (multas, açoite, masmorra), os 

sistemas disciplinares privilegiam as punições que são da 

ordem do exercício — aprendizado intensificado, multiplicado, 

muitas vezes repetido”(Michel Foucault – vigiar e punir – pág 

204). 

Portanto, neste último capítulo me proponho a enfatizar a compreensão que 

tive durante o estudo do conceito de disciplina e propor não só a problematização do 

termo, mas explicitar da melhor forma possível todo estudo feito, ao longo do 

período. Alguns termos eu faço questão de retomar neste capítulo para uma melhor 

compreensão da mensagem do que eu pretendia expor em relação ao controle do 
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corpo e o controle da sociedade, e como isso esta submetido a relações de poder. 

Como discutimos nos capítulos anteriores, Foucault defende que toda e qualquer 

sociedade vai estar permeada por todas estas, limitações, proibições ou obrigações, 

que venho enfatizado tanto e chamado atenção. 

“Um ponto muito importante que ainda não foi exposto no texto 

é que as disciplinas são diferentes de escravidão, já que não 

estão fundamentadas em uma relação de apropriação dos 

corpos; são diferentes da domesticidade, pois não é uma 

dominação ilimitada e estabelecida sob a forma singular da 

vontade do patrão; são diferentes da vassalidade, uma vez que 

ela não está relacionada com os frutos do trabalho e com 

rituais de obediência; são diferentes do ascetismo e das 

disciplinas monásticas, uma vez que as disciplinas não 

implicam obediência a outrem e não tem como foco principal 

renúncias de desejos do próprio corpo (Michel Foucault – vigiar 

e punir – pág 164). 

Além disso, quando estamos discutindo a questão das disciplinas e do poder 

disciplinar, é necessário frisar que todo este mecanismo de poder requer um espaço 

físico onde serão distribuídos estes indivíduos para que se moldem e se docilizem 

da maneira que lhes forem ordenados. Foucault faz uma análise clara destas 

relações, Muitas vezes, elas exigem a especificação de um local heterogêneo a 

todos os outros e fechado em si mesmo. Foucault (1987) mostra isso claramente ao 

analisar uma fábrica de 1777. As instalações da fábrica assemelhavam-se as de um 

convento ou a uma fortaleza; as portas somente abriam para os empregados 

entrarem e, depois da jornada de trabalho acabada, para aqueles que saírem. Neste 

intervalo, ninguém podia sair ou entrar, pois uma vez concentradas as forças de 

produção era importante retirar delas o máximo possível e neutralizar seus 

inconvenientes (interrupções de trabalho, roubos, etc). Foucault aponta que a 

clausura em si não é constante e tampouco indispensável e ou suficiente aos 

aparelhos disciplinares, já que eles trabalham o espaço de maneira mais flexível e 

fina. Para tanto, usa em primeiro lugar o princípio da localização imediata ou 

quadriculamento: em cada lugar um indivíduo e cada indivíduo em seu lugar. 
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“O espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas 

quanto corpos ou elementos há de repartir (...) importa 

estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como 

encontrar os indivíduos, instaurar as comunicações úteis, 

interromper as outras, poder a cada instante vigiar o 

comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as 

qualidades ou os méritos. Procedimentos, portanto, para 

conhecer, dominar e utilizar” (Michel Foucault – vigiar e punir – 

pág 169). 

 

 No caso das fábricas, Foucault (1987) nos mostra que a questão do espaço 

foi um pouco mais complicada, já que, além de distribuir os indivíduos em um 

espaço onde ficassem isolados e localizados, também era importante articular esta 

distribuição em um aparelho de produção que possui suas próprias exigências. Na 

divisão do processo de produção, encontrava-se a decomposição de forma 

individualizada da força de trabalho, sendo que isso se deu com as repartições do 

espaço disciplinar.  

 Além de “quadricular” o espaço para as disciplinas se exercerem, também, a 

regra das localizações funcionais, ou seja, codificar um espaço que a arquitetura 

deixa livre e pronto para vários usos, cuja função era não somente vigiar ou romper 

comunicações perigosas, mas também criar um espaço útil e produtivo (Foucault, 

1987). Ademais, nas disciplinas, os indivíduos são intercambiáveis, pois cada um se 

define pelo lugar que ocupa na série e a distância que o separa dos outros. A 

disciplina individualiza os corpos pela localização que lhes confere, mas os distribui 

e os faz circular em uma rede de relações. Elas criam espaços complexos que são 

ao mesmo tempo arquiteturas tão funcionais ao organizar as celas, lugares e fileiras 

que garantem a obediência dos indivíduos e ao mesmo tempo garantem uma 

economia melhor dos gestos e do tempo. Assim, a primeira função das disciplinas é 

produzir “quadros vivos” que transformam as multidões inúteis e confusas em uma 

multiplicidade organizada para, a partir de isso extrair dela o máximo possível 

(Foucault, 1987). Com isso, a disciplina, aponta Foucault (1987), ligam o singular ao 

múltiplo. Elas são a condição primeira para o controle e o uso de um conjunto de 

elementos distintos, já que permitem a caracterização do indivíduo enquanto tal e 
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colocam em ordem uma multiplicidade dada.  

 Neste estudo do poder disciplinar Foucault destaca alguns aspectos 

fundamentais, e da questão que envolve o poder sobre a vida e as relações que 

chamamos atenção, existe princípios temporais que sempre serviram ao controle da 

atividade e consequentemente a disciplinarização. O primeiro deles é o horário, pois 

as disciplinas buscam garantir a utilização máxima do tempo. A exatidão e a 

aplicação do horário são as virtudes fundamentais do tempo disciplinar. O segundo 

deles é a elaboração temporal do ato, ou seja, busca-se definir um esquema 

anátomo-cronológico do comportamento: a ação é decomposta em seus elementos, 

define-se a posição do corpo, dos membros, das articulações, de tal modo que para 

cada movimento é determinada uma direção, uma duração, uma amplitude. No final, 

o tempo penetra no corpo com todos os minuciosos controles do poder. Além destes 

dois princípios, o pensador aponta que o corpo e o gesto são postos em correlação, 

já que o controle disciplinar impõe a melhor relação entre o gesto e a atitude global 

do corpo, configurando-se em sua condição de eficácia e rapidez.  

 Quando discutimos estes minuciosos mecanismos de controle, Foucault 

argumenta no texto vigiar e punir que a relação do corpo com o objeto também é 

estabelecida pelas disciplinas. Elas organizam uma economia positiva, colocando 

como princípio uma utilização exaustiva e crescente do tempo: a ordem é extrair do 

corpo o máximo possível em cada segundo. No que concerne ao tempo 

especificamente, quanto mais ele é decomposto, mais se pode acelerar uma dada 

operação. Sobre este tema, fica evidente que as disciplinas ao analisarem o espaço 

e decomporem e recomporem as atividades e tarefas que funcionam como 

aparelhos para adicionar e capitalizar o tempo por meio de quatro processos: dividir 

a duração do tempo em segmentos sucessivos, sendo que se ensina e se pratica 

cada coisa de uma vez e em forma de cadeia (no caso do exército ensinar primeiro a 

marcha, depois o tiro e assim por diante); organizar a seqüência de forma analítica, 

de tal sorte que haja uma sucessão de elementos tão simples quanto seja possível e 

de forma crescente: do mais simples ao mais complexo; verificar se os indivíduos 

sabem realizar as funções a eles estipulados e, por fim, estabelecer séries de séries, 

ou seja, colocar cada um exercendo uma função de acordo com o seu nível, sua 

atividade, seu posto na atividade que lhe convém.  

 Além disso, Foucault destaca que colocar as atividades em série, possibilita 

um controle detalhado e uma intervenção pontual a cada unidade e momento do 
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tempo. Tudo isso, deixa claro que o poder disciplinar se articula diretamente sobre o 

tempo, realizando seu controle e a partir disso garante a sua utilização máxima para 

extrair dele o máximo. Outro fato importante é que durante a Primeira Revolução 

Industrial as escolas desempenharam um papel fundamental em disciplinar as 

pessoas. Elas naturalizaram em seus alunos o tempo-disciplina, fazendo com que 

eles entrassem na indústria preparadas para esta rotina disciplinada e controladora, 

o que nós vemos ocorrendo atualmente com as escolas, tentando censurar o 

professor e o ensino plural e humanístico em busca de pessoas para o mercado sem 

que emitam qualquer resistência a estas relações de poder.  

“Este mecanismo de dois elementos permite um certo número 

de operações características da penalidade disciplinar. Em 

primeiro lugar, a qualificação dos comportamentos e dos 

desempenhos a partir de dois valores opostos do bem e do 

mal; em vez da simples separação do proibido, como é feito 

pela justiça penal, temos uma distribuição entre pólo positivo e 

pólo negativo; todo o comportamento cai no campo das boas e 

das más notas, dos bons e dos maus pontos.”(Michel Foucault 

– vigiar e punir – pág 205). 

 

 Portanto, colocar o exercício das disciplinas faz com que todos os corpos 

devam estar individualizados sob um mesmo teto; eles devem ser alvos de 

instrumentos de poder e técnicas de saber. Além disso, os corpos devem ser 

administrados e controlados de acordo com a possibilidade de se extrair o máximo 

no menor tempo possível e, para isso, o gesto e o corpo devem ser colocados em 

correlação. A exigência de produzir aparelhos eficientes aponta Foucault (1987), 

implica o corpo singular tornar-se um elemento que pode se colocar, mover e se 

articular com os outros, constituindo-se como uma peça. 

 Como seria possível tanto sucesso, e eficácia em relação ao que estamos 

discutindo, me parece que Foucault é muito pontual e preciso quando se trata desta 

discussão, o poder disciplinar é garantido pelo uso de instrumentos simples: o olhar 

hierárquico, a sanção normalizadora e a sua combinação em um procedimento 

específico: o exame. Discorreremos sobre cada um deles com mais detalhe.  

 Para a disciplina ser eficiente há a necessidade de um dispositivo que obrigue 
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os demais pelo jogo do olhar; um aparelho em que as técnicas que permitem 

visualizar induzam efeitos de poder e os meios de coerção tornem claramente 

visíveis aqueles sobre quem se aplicam. As instituições disciplinares, assim, 

produzem uma maquinaria de controle que funciona como um microscópio dos 

diversos comportamentos. As divisões analíticas por elas realizadas formam um 

aparelho de observação, registro e treinamento em torno dos homens. Nas fábricas, 

isso fica evidente, já que o controle se exerce em torno e ao longo de todo o 

processo do trabalho, tanto sobre a produção quanto sobre as atividades dos 

homens.  

 Em suma, a vigilância torna-se um decisiva na medida em que foi uma peça 

interna no aparelho de produção e uma engrenagem específica do poder disciplinar. 

Ela, segundo Foucault (1987), torna o poder disciplinar um sistema integrado que se 

organiza como um poder múltiplo, automático e também anônimo, repousando sobre 

os indivíduos e seu funcionamento. É o poder de uma rede de relações e olhares de 

cima a baixo, concomitantemente, de baixo para cima e lateralmente: nada escapa, 

pois tal rede de poder e olhares sustentam o conjunto e passa por ele por meio de 

efeitos que se apoiam uns sobre os outros e que nas palavras de Foucault (1987) 

geram. 

“O poder na vigilância hierarquizada das disciplinas não se 

detém como uma coisa, não se transfere como uma 

propriedade: funciona como uma máquina. E se é verdade que 

sua organização piramidal lhe dá um chefe, é o aparelho 

interno que produz poder e distribuí os indivíduos nesse campo 

permanente e contínuo. O que permite ao poder disciplinar ser 

absolutamente indiscreto, pois está em toda a parte e sempre 

alerta, pois em princípio não deixa nenhuma parte às escuras e 

controle continuamente os mesmos que estão encarregados de 

controlar; absolutamente discreto, pois funciona 

permanentemente em grande parte em silêncio. A disciplina faz 

funcionar um poder relacional que se auto-sustenta por seus 

próprios mecanismos e substitui o brilho das manifestações 

pelo jogo ininterrupto dos olhares calculados” (Michel Foucault 

– vigiar e punir – pág 202). 
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 Contudo, de acordo com a minha tentativa de deixar essas idéias mais claras, 

Foucault percebe as instituições disciplinares como uma maquinaria que 

circunscreve todos os seus membros, tanto naqueles que estão em posição de 

exercer o poder quanto naqueles sobre os quais o poder é exercido por meio da 

vigilância. Portanto, como chamei atenção no primeiro capítulo volto há retomar um 

pouco a discussão sobre as relações de poder, assim sendo, não há bons e maus, 

detentores de poder e pessoas sem poder, todos estão imersos nesta teia de poder 

e são por ela controlados e submetidos pelos olhares; não podemos dizer que 

alguns estão no comando dos outros, mas sim que, no limite, todos estão 

submetidos ao poder. 

“E pelo jogo dessa quantificação, dessa circulação dos 

adiantamentos e das dívidas, graças ao cálculo permanente 

das notas a mais ou a menos, os aparelhos disciplinares 

hierarquizam, numa relação mútua, os “bons” e os “maus” 

indivíduos. Através dessa microeconomia de uma penalidade 

perpétua, opera-se uma diferenciação que não é a dos atos, 

mas dos próprios indivíduos, de sua natureza, de suas 

virtualidades, de seu nível ou valor.”(Michel Foucault – vigiar e 

punir – pág 206). 

 Uma das questões mais importantes que me fez atentar para o que tanto 

quero discutir além de problematizar durante o texto é, as sanções e penalidades em 

todos estes sistemas disciplinares que buscam beneficiar ou punir quem cumpre 

estas normas estabelecidas, nestas estruturas de poder. Ela é um pequeno 

mecanismo penal beneficiado por uma espécie de privilégio, com suas próprias leis, 

seus delitos especificados, suas formas particulares de sanção, suas instâncias de 

julgamento. A punição para os “deslizes” tipificados se dá por uma série de 

processos sutis que vão desde ínfimos castigos físicos até pequenas humilhações. A 

sua importância está em fazer com que toda e qualquer falta sejam punidas no 

momento em que ocorrer, com exatidão, tornando penalizáveis as infrações mais 

tênues e as corrigindo no momento em que acontecem. 
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  Dessa forma em que descrevemos a essência do poder disciplinar e da 

punição no seio dos aparelhos disciplinares é a normalização dos seus integrantes, 

ou seja, fazer com que todos funcionem de acordo com as regras estabelecidas e 

que os desviantes sejam punidos no momento em que praticam seus atos e que os 

“normalizados” sejam recompensados. Sua essência é a de adequar as pessoas a 

uma norma pré-estabelecida. Assim, a disciplina tem como dicotomia básica o 

normalizado e o não-normalizado. Portanto, as disciplinas normalizam, ou seja, elas 

diferenciam os indivíduos em função de uma norma estabelecida. 

 Depois de discorrer a respeito do funcionamento das disciplinas e brevemente 

ter feito um panorama geral em relação às formas de vigilância e a normalização dos 

indivíduos,foi fundamental para que pudéssemos abordar esta discussão em relação 

ao poder disciplinar e as disciplinas e seu funcionamento na sociedade e nas 

instituições que foi a nossa tentativa de esclarecer de forma que pudesse ser 

minimamente claro para o leitor e satisfazer as nossas pretensões com a pesquisa. 

 Portanto, chamo atenção a mais uma passagem de Foucault precisa em 

relação a toda esta pesquisa, a constituição do sujeito não é dada definitivamente e 

o indivíduo não é destruído pelo poder. O poder disciplinar não o destrói, mas sim o 

fabrica. Desta forma, o indivíduo não é o outro do poder, realidade exterior, que é 

por ele anulado. Para Foucault, o indivíduo é um dos mais importantes efeitos do 

poder. 



 

 
 

CONCLUSÃO 

O objetivo desta monografia era a de realizar um trabalho em que eu pudesse 

abordar questões sociais relevantes atualmente e que pudessem dialogar com o 

momento político em que vivemos em que se mistura justiça com política e 

economia com política, e nestas relações de poder e coerção que nós vivemos, 

onde eu tive a pretensão de problematizar essas questões e que fosse um trabalho 

ao mesmo tempo simples, com uma complexidade em relação aos conceitos e 

respeitando todo o trabalho de Foucault, que foi o estudo que fiz bastante uso 

durante a pesquisa. De forma que eu pudesse resgatar as origens de suas idéias e 

as principais características em que era utilizada. Isso ocorreu de forma mais intensa 

por meio do emprego de noções de sua analítica do poder para compreender a 

dinâmica das relações de poder e controle em contexto organizacional, 

apresentamos os principais pontos da analítica do poder foucaultiana nos capítulos 

01, 02 e 03. Tendo como fundamento a analítica do poder realizada por Michel 

Foucault, problematizamos o uso de suas idéias na análise das organizações e 

sugerimos algumas possibilidades e o mais importantes que é a problematização 

que eu proponho é a resistência que podemos criar a partir de todas essas técnicas 

e mecanismos esclarecidos por Foucault. 

O que me fez ter tanto prazer em pesquisar e optar por Foucault e suas obras 

é que por meio do uso de idéias foucaultianas uma pluralidade de temáticas foi 

discutida e problematizada em análise das organizações. Tais temáticas vão desde 

a denúncia de mecanismos de controle das organizações, passando por críticas às 

teorias de análise organizacional tradicional até discussões sobre gênero. As idéias 

de Foucault foram úteis para a análise crítica de uma série de objetos, tais como: 

ferramentas de gestão (qualidade total, times de trabalho, etc.), estratégia 

empresarial, discussões sobre discriminação de sexo, tecnologia de informação, 

processos organizacionais, discurso de grandes corporações, governança.  

Portanto, a minha ideia além de um panorama geral foi destacar essa 

importância e a questão da Disciplina e como ela tem sido a mais utilizada para 

estas discussões de poder e saber, constituição do sujeito e poder sobre a vida, o 

que mais me impressionou durante a pesquisa é como Foucault é tão estudado para 



 

 
 

auxiliar na interpretação da realidade em que vivemos atualmente e como seus 

cursos e projetos são atuais. 

Esta monografia pode ser um pouco simples, mas a minha questão e 

complexidade era um trabalho que pudesse atingir qualquer leitor, e mesmo assim 

eu pudesse me manter fiel ao que aprendi com Foucault, durante a pesquisa talvez 

eu não tenha indicado uma solução para um problema efetivo, mas a ideia é criar 

uma ideia de resistência a partir dessa problematização das relações de poder que 

atualmente se tem nas instituições. Gostaria de deixar um trecho de Foucault que 

me ajudou durante esta caminhada.  

Mas o que é filosofia hoje em dia - quero dizer a atividade filosófica - se não o trabalho crítico do 

pensamento sobre o próprio pensamento? Se não consistir em tentar saber de que maneira e até 

onde seria possível pensar diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe? Existe sempre 

algo de irrisório no discurso filosófico quando ele quer, do exterior, fazer a lei para os outros, 

dizer-lhes onde está a sua verdade e de que maneira encontrá-la, ou quando pretende 

demonstrar-se por positividade ingênua; mas é seu direito explorar o que é mundano, no seu 

próprio pensamento por meio do exercício de um saber que lhe é estranho. 
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