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RESUMO  

 

 Este trabalho se destina a realizar uma análise das relações de 
implicação que existem entre processos de dominação social, o exercício do 
poder e o fenômeno jurídico, concebido enquanto práticas jurídicas. Foi tomada 
como referencial teórico a obra de Michel Foucault (1970-1976), a partir da qual 
foram explicados os elementos que compõem o procedimento genealógico do 
pensador, a sua concepção de poder e, igualmente, foram apresentadas as 
“imagens do direito” que podem ser encontradas na obra de Foucault. O maior 
desafio a que se propõe esse trabalho é apresentar as perspectivas abertas para 
a compreensão do fenômeno jurídico, com base na análise de Foucault sobre as 
tecnologias de poder que foi produzida nas suas investigações genealógicas. 
Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica, valendo-se das obras do próprio 
Foucault, de seus cursos ministrados no Collège de France, assim como das 
obras de autores que, em alguma medida, servem para aprimorar o 
entendimento do pensamento foucaultiano. 
 

Palavras–chave: Poder; Genealogia; Filosofia; Foucault; Direito; Norma. 
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ABSTRACT 

 

 This work intents to do an analysis of the relations of implication that exist 
between processes of social domination, the exercise of power and the legal 
phenomenon, conceived as legal practices. It was took as theorical reference the 
Michel Foucault’s work (1970-1976), from which were explained the elements 
that compose the thinker’s genealogical procedure, his conception of power and, 
as well, were presented the “images of law” which can be found in Foucault’s 
work. The major challenge to which this work proposes itself is to present the 
opened perspectives for comprehension of the legal phenomenon, based on the 
Foucault’s analysis of tecnologies of power accomplished in his genealogical 
investigations. For this purpose, it was accomplished a bibliographical research, 
using Foucault’s works, his courses at the Collège de France and, as well, the 
works of different authors that, in some extent, serve to improve the 
understanding of foucauldian thought. 
 

Keyboards: Power; Genealogy; Philosophy; Foucault; Law; Norm. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O Estado Democrático de Direito atravessa uma crise em relação à 

representatividade dos seus cidadãos, no Brasil e em inúmeras outras 

democracias do mundo. Isso, contudo, não tem sido por acompanhado 

processos de renovação democrática transformadores e, tampouco, significa 

que tais processos estejam em iminência de ocorrer; verifica-se, com efeito, um 

progressivo apassivamento das populações diante da retirada dos seus direitos 

sociais, que contrasta com a ininterrupta ascensão da produtividade mercantil e 

da modernização dos métodos de produção da sociedade capitalista.  

 Os fatos do controle e do apassivamento social, assim como as relações 

que podem ser estabelecidas entre eles e o Direito, serão analisados no presente 

trabalho, à luz da obra de Michel Foucault ─ um pensador que, em virtude do 

caráter prolífico e plural da sua obra, muito contribuiu em favor de todas as áreas 

das humanidades e da filosofia. 

 A escolha do tema se deu em meio à tentativa de buscar subsídios 

teóricos para explicar as possíveis relações entre processos de controle e 

apassivamento com o fenômeno jurídico, uma vez que, nas sociedades 

democráticas contemporâneas, a despeito dos princípios constitucionais que as 

regem, o Direito aparenta atuar como um vetor desses processos de sujeição. 

 É relevante destacar, neste sentido, que a análise foucaultiana tem como 

uma de suas principais características a apresentação de uma concepção de 

poder divergente daquela usualmente apresentada pelo discurso jurídico, onde 

prevalece aquilo que Foucault chamou de teoria da soberania: 

 

[...] É essencialmente do rei, dos seus direitos, do seu poder e  de seus 

limites eventuais, que se trata a organização geral do sistema jurídico 

ocidental. Que os juristas tenham sido servidores do reio ou seus 

adversários, é sempre do poder real que se fala nesses grandes 

edifícios do pensamento e do saber judiciário. [...] A teoria do direito, 

da Idade Média em diante, tem essencialmente o papel essencialmente 

o papel de fixar a legitimidade do poder; isto é, o problema maior em 

torno do qual se organiza toda a teoria do direito é o da soberania. 

(FOUCAULT, 2015a, pp. 280 – 281) 
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 O pensador, por outro lado, identifica uma tecnologia política que, desde 

o século XVII, se proliferou e expandiu por todo o corpo social e que não pode 

ser explicada pelas teorias da soberania; essas tecnologias de poder e 

dominação são exercidas de modo difuso e disperso na sociedade, a um nível 

microfísico, controlando os corpos minuciosamente em seus gestos, ajustando 

suas condutas e neles criando hábitos; em síntese, produzindo-os (FOUCAULT, 

2014, p. 135).  

 Assim, as relações que essas tecnologias políticas têm e podem 

estabelecer com o direito são questões relevantes para a compreensão não só 

do controle social em nossas sociedades, mas também da própria configuração 

que o Direito pode assumir contemporaneamente. 

 A reflexão acerca do tema escolhido suscita os seguintes problemas: 

 

a) De que forma os processos de apassivamento e controle social podem 

ser explicados? 

b) Quais relações esses processos possuem com o Direito? 

c) Michel Foucault possui contribuições para pensar o Direito, ainda que não 

seja um jurista? 

 

 Por sua vez, o que se pretende alcançar com a presente monografia é 

investigar as análises realizadas por Foucault entre os anos de 1970 – 1976, nas 

quais o filósofo francês desenvolveu uma abordagem inovadora sobre o poder e 

o controle social, com o fim de sinalizar as perspectivas que suas pesquisas 

sobre esses métodos de exercício do poder abrem para a compreensão do 

fenômeno jurídico. 

 Podem ser citados como objetivos específicos da pesquisa: 

 

a) Apresentar aspectos característicos do procedimento investigativo de 

Foucault; 

b) Apresentar a concepção de poder inovadora que Michel Foucault 

elaborou em suas investigações; 

c) Analisar de que forma o direito aparece tematizado em suas investigações 

sobre o controle social, nos limites delimitados dessa pesquisa; 
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d) Sinalizar se existe na obra de Foucault uma forma diferenciada de 

compreensão do Direito. 

 

 No que diz respeito à investigação que constituiu a monografia, o seu 

método foi a pesquisa bibliográfica, assim como o fichamento de livros e cursos 

ministrados pelo filósofo francês no Collège de France. É relevante destacar que 

as obras de Foucault analisadas e que nortearam a pesquisa foram produzidas 

no espaço temporal situado entre 1970 e 1976, sobretudo Vigiar e punir e 

História da sexualidade I: A vontade de saber, quando se iniciam as 

investigações de cunho genealógico na obra do pensador francês. A escolha do 

período se deu a fim de compatibilizar a extensão e a complexidade exigidas 

para uma monografia e a complexidade da obra do próprio autor. 

 Ressalta-se, ainda, que os principais autores a que se recorreu para 

compreender e interpretar a obra de Foucault foram Friedrich Nietzsche, Roberto 

Machado e Marcelo da Fonseca ─ autor que serviu como referência e guia para 

este trabalho, no que tange às análises que relacionam o direito às investigações 

de Foucault. 

 Por fim, os capítulos da obra foram divididos da seguinte forma: no 

primeiro capítulo, foi analisada a compreensão que Foucault possui sobre o 

corpo e de que forma ele se enquadra nas investigações do filósofo; no segundo 

capítulo, foram apresentados os elementos que constituem o procedimento 

investigativo de Foucault; no terceiro capítulo, foram apresentadas as relações 

entre o direito e as tecnologias políticas de normalização presentes na obra de 

Michel Foucault. 

 

1 O CORPO NA PERSPECTIVA DE MICHEL FOUCAULT 

 

É cediço que a reflexão em torno do corpo foi praticada recorrentemente 

pelos filósofos na história; não por coincidência, há incontáveis conceitos de 

corpo no continente da filosofia ocidental. No presente trabalho, importa tratar da 

abordagem dada ao corpo pelo pensador Michel Foucault, no período em que 

tratou da genealogia dos poderes até o livro História da sexualidade I, ponto 

de passagem para uma genealogia das subjetivações, conforme divisão 
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formulada pelo filósofo brasileiro Roberto Machado (MACHADO, 2017, p. 40; 

43). 

Para levar a cabo o empreendimento, é útil evocar a obra de Friedrich 

Nietzsche, filósofo por quem Foucault foi confessamente influenciado e que 

representa um aliado estratégico do pensador francês contra abordagens 

essencialistas do corpo, das quais Foucault buscou se desvencilhar.  

 O pensador alemão, na esteira do seu projeto de transvaloração de 

todos os valores, foi ferrenho crítico da metafísica ─ a concepção de que a 

existência é composta por duas realidades. Por um lado, a vida sensível: 

marcada pela aparência, pelo devir, pelo erro, pela dor e pelo corpo. Por outro 

lado, uma segunda realidade: a essencial, eterna, verdadeira, perfeita, racional, 

em síntese, uma realidade que consiste na negação à vida e do que nela há de 

contraditório. 

 Neste diapasão, em suas investidas contra a verdade e o absoluto, 

Nietzsche (2005, p. 18 - 19) não poupou esforços para advertir seus leitores 

acerca da necessidade de criticar toda a metafísica remanescente do Deus 

morto1: 

 

Quanto ao atomismo materialista, está entre as coisas mais bem 
refutadas que existem; e talvez não haja atualmente, entre os doutores 
da Europa, nenhum tão indouto a ponto de lhe conceder importância 
fora do uso diário e doméstico (como uma abreviação dos meios de 
expressão). Graças, antes de tudo, ao polonês Boscovich, que foi até 
agora, juntamente com o polonês Copérnico, o maior e mais vitorioso 
adversário da evidência. Pois enquanto Copérnico nos persuadiu a 
crer, contrariamente a todos os sentidos, que a Terra não está parada., 
Boscovich nos ensinou a abjurar a crença na última parte da Terra que 
permanecia firme, a crença na “substância”, na “matéria”, nesse 
resíduo e partícula da Terra, o átomo: o maior triunfo sobre os sentidos 
que até então se obteve na Terra. ─ Mas é preciso ir ainda mais longe 
e declarar guerra, uma implacável guerra de baionetas, também à 
“necessidade atomista”, que, assim como a mais decantada 
“necessidade metafísica”, continua vivendo uma perigosa sobrevida 
em regiões onde ninguém suspeita: é preciso inicialmente liquidar 
aquele outro e mais funesto atomismo, que o cristianismo ensinou 
melhor e por mais longo tempo, o atomismo da alma. Permita-se 
designar com esse termo a crença que vê a alma como algo 
indestrutível, eterno, indivisível, como uma mônada, um atomon: essa 
crença deve ser eliminada da ciência! Seja dito entre nós que não é 
necessário, absolutamente, livrar-se com isso da “alma” mesma, 
renunciando a uma das mais antigas e veneráveis hipóteses: como sói 
acontecer à inabilidade dos naturalistas, que mal tocam na “alma” e a 
perdem. Está aberto o caminho para novas versões e refinamentos da 
hipótese da alma: e conceitos como “alma mortal”, “alma como 

                                                           
1 Na obra A Gaia Ciência, Nietzsche apresenta ao mundo sua famosa sentença sobre a morte de Deus. 
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pluralidade do sujeito” e “alma como estrutura social dos impulsos e 
afetos” querem ter, de agora em diante, direitos de cidadania na 
ciência.  
 

 Reconciliando a dimensão afetiva, pulsional e fragmentária do corpo 

com a hipótese da alma, Nietzsche sugere que se abra mão das concepções 

metafísicas da alma, como algo separado do corpo, dos afetos, do devir, em 

suma, da vida e da história, e cuja verdade e essência expressam-se, latente ou 

evidentemente, a priori ou no além. Trata-se de uma crítica à compreensão do 

sujeito como portador de uma alma ─ em contraste com seu corpo ─ indivisa, 

atomística, una, cuja verdade se encontra à parte da dinâmica cega das suas 

pulsões. Ao tratar do “querer” em Além do Bem e do Mal, Nietzsche (Ibid, p.24) 

resgata sua metáfora da “estrutura social de almas”, contrapondo-se à tese de 

um sujeito que atua por força da sua vontade livre, do seu livre-arbítrio: 

‘Livre-arbítrio’ é a expressão para o multiforme estado de prazer do 
querente, que ordena e ao mesmo tempo se identifica com o executor 
da ordem ─ que, como tal, goza também do triunfo sobre resistências, 
mas pensa consigo que foi sua vontade que as superou. Desse modo 
o querente junta as sensações de prazer dos instrumentos executivos 
bem-sucedidos, as “subvontades” ou subalmas ─ à sua sensação de 
prazer como aquele que ordena. L’effect c’est moi [O efeito sou eu]: 
ocorre aqui o mesmo que em toda comunidade bem construída e feliz, 
a classe regente se identifica com os êxitos da comunidade. Em todo 
querer a questão é simplesmente mandar e obedecer, sobre a base, 
como disse, de uma estrutura social de muitas “almas”: razão por que 
um filósofo deve se arrogar o direito de situar o querer em si no âmbito 
da moral ─ moral, entenda-se, como teoria das relações de dominação 
sob as quais se origina o fenômeno ‘vida’. 
 

A obra “madura” de Nietzsche consiste, largamente, em uma genealogia 

do “corpo cristão” ─ um tratamento histórico-filosófico sobre como a moral cristã 

e as relações de poder a ela correspondentes produziram, através da 

domesticação generalizada dos corpos, um corpo específico, que, conforme 

entendia o filósofo, se desdobrava em novas formas “modernas”. 

Sinteticamente, contrapondo-se a concepções estáticas, 

essencializantes e a-históricas do corpo e do sujeito, Nietzsche pensou no corpo 

como foco de agonismos, como amálgama e campo de forças em conflito, 

estrutura social de almas, onde o poder se expressa conflituosamente e por onde 

flui; um corpo que pode ser cultivado ─ uma obra ─ para afirmar a vida, o seu 

caráter expansivo, imprevisível e trágico. Por outro lado, e aqui se expressa o 

movimento da cultura contra o qual Nietzsche ergueu seus conceitos, o corpo 
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também pode ser domesticado, tornado ascético, útil, moralizado ─ em suma, 

pode tornar-se um monumento à negação da vida, ao seu “melhoramento” moral 

e ao rebanho; à submissão da vida em favor da metafísica, atenuando o caráter 

trágico e contraditório da existência, mediante a apresentação de sua face 

oculta, verdadeira ou ideal; a imagem aperfeiçoada da vida em que ela deve 

espelhar-se e que deve ser). 

O pensador Michel Foucault, embora pouco tenha se dedicado a escrever 

sobre a obra de Nietzsche, afirmou em entrevista (FOUCAULT, 2012, p. 260): 

 

[...] sou simplesmente nietzschiano e tento, dentro do possível e sobre 
um certo número de pontos, verificar, com ajuda dos textos de 
Nietzsche ─ mas também com as teses antinietzscheanas (que são 
igualmente nietzscheanas!) ─, o que é possível fazer neste ou naquele 
domínio. Não busco nada além disso, mas isso eu busco bem. 

 

 Trata-se de uma marcada influência que nem sempre indica uma 

confluência de conclusões ou mesmo de pressupostos. No que diz respeito ao 

caráter dinâmico, não essencial e mutável do corpo ─ o corpo como obra ─ 

retratado nas obras do pensador francês, é relevante citar o que Foucault diz 

(2015, p. 65), quando trata do método genealógico desenvolvido por Nietzsche 

e por ele apropriado como ferramenta: 

 

O corpo ─ e tudo o que diz respeito ao corpo, a alimentação, o clima, 
o solo ─ é o lugar da Herkunft: sobre o corpo se encontra o estigma 
dos acontecimentos passados do mesmo modo que dele nascem os 
desejos, os desfalecimentos e os erros; nele também eles se atam e 
de repente se exprimem, mas neles também eles se desatam, entram 
em luta, se apegam uns aos outros e continuam o seu insuperável 
conflito. 
O corpo: superfície de inscrição dos acontecimentos (enquanto a 
linguagem os marca e as ideias os dissolvem), lugar de dissociação do 
Eu (que supõe a quimera de uma unidade substancial), volume em 
perpétua pulverização. A genealogia, como análise de proveniência, 
está, portanto, no ponto de articulação do corpo com a história. Ela 
deve mostrar o corpo inteiramente marcado de história e a história 
arruinando o corpo.   

 

  Ao pesquisar sobre as tecnologias de poder características da sociedade 

disciplinar2 e suas relações com os corpos, Foucault defrontou-se com análises 

sobre o poder de autores que o precederam. Trata-se de análises realizadas por 

                                                           
2 Esclarecimentos aprofundados sobre o conceito de sociedade disciplinar serão realizados nos capítulos 
seguintes deste trabalho. 
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pensadores que, frequentemente, ativeram-se a concepções essencialistas do 

corpo; obras críticas da sociedade burguesa que interpretam o status quo como 

um estado de necessária alienação, estranhamento ou repressão da verdadeira 

natureza do homem, a qual requer uma libertação da atual condição de 

existência para que, enfim, possam reconciliar-se história e essência humana. 

Para a presente monografia, é relevante mencionar comentários de Foucault 

(2015, p. 211) sobre pós-hegelianos:  

 

É falso dizer, como alguns famosos pós-hegelianos, que a existência 

concreta do ser humano é o trabalho. O tempo e a vida do homem não 

são por natureza trabalho; são prazer, descontinuidade, festa, repouso, 

necessidade, instantes, acaso, violência etc. Ora, toda essa energia 

explosiva precisa ser transformada em força de trabalho contínua e 

continuamente oferecida no mercado. 

  

A princípio, trata-se de uma crítica que pode ser dirigida, por exemplo, 

ao jovem Marx, quando da escrita dos Manuscritos Econômico-Filosóficos ─ 

manuscritos que deram ensejo ao surgimento de inúmeras interpretações 

humanistas do marxismo. Veja-se o que Marx afirmou (2010, p. 85) nos 

mencionados manuscritos sobre a essência do homem enquanto ser genérico: 

 

O engendrar prático de um mundo objetivo, a elaboração da natureza 
inorgânica é a prova do homem enquanto um ser genérico consciente, 
isto é, um ser que se relaciona com o gênero enquanto sua própria 
essência ou [se relaciona] consigo enquanto ser genérico. É verdade 
que também o animal produz. Constrói para si um ninho, habitações, 
como a abelha, castor, formiga etc. No entanto, produz apenas aquilo 
de que necessita imediatamente para si ou sua cria; produz 
unilateral[mente], enquanto o homem produz universal[mente]; o 
animal produz apenas sob o domínio da carência física imediata, 
enquanto o homem produz mesmo livre da carência física e só produz 
primeira e verdadeiramente na [sua] liberdade [com relação] a ela; o 
animal só produz a si mesmo, enquanto o homem reproduz a natureza 
inteira; [no animal], o seu produto pertence imediatamente ao seu 
corpo físico, enquanto o homem se defronta livre[mente] com o seu 
produto. O animal forma apenas segundo a medida e a carência da 
species à qual pertence, enquanto o homem sabe produzir segundo a 
medida de qualquer species, e sabe considerar, por toda a parte, a 
medida inerente ao objeto; o homem também forma, por isso, segundo 
as leis da beleza. 
Precisamente por isso, na elaboração do mundo objetivo [é que] o 
homem se confirma, em primeiro lugar e efetivamente, como ser 
genérico. Esta produção é a sua vida genérica operativa. 
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Ora, determinando em qual atividade o gênero humano realiza a sua 

natureza par excelence, o jovem Karl Marx pode diagnosticar a sociabilidade 

burguesa como um estado de coisas que necessariamente promove alienação 

e estranhamento, uma vez que, nela, o trabalho se dá generalizadamente de 

forma alienada, obrigatória, segundo as leis do mercado e a necessidade 

orgânica dos trabalhadores, os quais se veem compelidos a vender sua força de 

trabalho como mercadoria. 

Por outro lado, a questão seminal para o pensador francês, ao invés de 

descobrir a verdade ou a essência que constitui o gênero humano enquanto tal, 

é apreender, mediante a análise genealógica, a dinâmica das relações de poder 

e saber em meio às quais os corpos são constituídos, encontram suas verdades 

e tornam-se sujeitos; circunscrever as estratégias de poder que se antecipam 

ante o caos latente do corpo, e o examinam, conduzem-no, corrigem-no, nele 

investem forças; situar contextual e historicamente todo o discurso que avoca-

se portador de verdades acerca da natureza humana, buscando as rupturas e 

descontinuidades históricas que demonstram a emergência dos saberes e 

poderes que produzem o corpo. 

 Essa mutabilidade expressa nos modos pelos quais o corpo é 

interpelado pelo poder, ou, ainda, pelos quais ganha notoriedade em função de 

relações desta natureza, manifesta-se emblematicamente na análise 

foucaultiana da transição, ocorrida entre os séculos XVII e XVIII (FOUCAULT, 

2014, p. 290), marcada pela invenção de uma nova mecânica de poder, com 

tecnologias políticas próprias, que eram, a princípio, incompatíveis com as 

relações de poder de soberania. 

 Em Vigiar e Punir, livro que Foucault dedica ao estudo do nascimento 

da prisão na França, o pensador esclarece que, até a Revolução, a ordenação 

de 1670 regeu as práticas punitivas francesas, incluindo entre os possíveis 

castigos uma série de suplícios que, acessória ou exclusivamente, formal ou 

informalmente, compunham as possibilidades de punição aos condenados por 

infrações ao Poder Soberano.  

O suplício, consignou Foucault (Ibid., 37), era, entre outros aspectos, 

uma técnica minuciosa de produção regulada do sofrimento, que deve, em 

relação ao corpo do condenado, deixar a marca do poder; em relação à Justiça, 

deve ser ostentoso em sua glória e em seu excesso, representando uma espécie 
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de vitória do soberano, facilmente constatável pelo povo. Trata-se de um ritual 

político de manifestação do poder; técnica de poder que reconstitui a soberania 

lesada pela infração, fazendo funcionar a dissimetria existente entre o súdito 

infrator e o soberano, que faz valer a sua força (Ibid., p.50) sobre o corpo 

supliciado.  

É importante frisar: o crime, além de atingir a sua vítima imediata era, 

segundo Foucault (Ibid., p. 49 e 55), uma agressão também ao Soberano, que 

tem, na lei, uma consubstanciação da sua vontade; é, simultaneamente, uma 

agressão direta ao corpo do soberano, tendo em vista que a força da lei é a sua 

força. Assim, pode-se afirmar que, no ritual do suplício, confrontavam-se dois 

corpos em circunstâncias diametralmente opostas: o corpo do soberano, 

expresso na força exuberante da punição; e o corpo do súdito, cuja função é, ao 

fim, espelhar o brilho solar do poder de soberania. 

Progressivamente, no decorrer dos séculos XVII e XVIII, há, conforme a 

pesquisa contida em Vigiar e Punir (Ibid., p. 136), o desenvolvimento de um 

conjunto de técnicas políticas constituídas esparsamente na sociedade, em 

regulamentos militares, escolares, hospitalares e através de processos 

empíricos voltados ao controle e correção das operações corporais. É o período 

histórico em que foi constituída uma nova 

[...] 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. O corpo humano entra numa maquinaria de poder 
que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia 
política”, que é também igualmente uma “mecânica do poder”, está 
nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos 
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que 
operem como se quer. Com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia 
que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e 
exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo 
(em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças 

(em termos políticos de obediência). (Ibid. p. 135) 
 

O corpo disciplinado, ao invés de ocupar um papel passivo ─ onde o 

soberano descarrega seu esplendor ─, ocupa o papel central no exercício do 

poder disciplinar. Mediante técnicas de “adestramento”, aglomerados inúteis de 

corpos e forças são “convertidos” em indivíduos. Ante as disciplinas, os corpos 

são, simultaneamente, objeto e instrumento através dos quais elas são exercidas 
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(Ibid. p. 167). Neste diapasão, é relevante destacar que a prisão, tornada no 

século XIX a técnica predominante de exercício do poder punitivo do Estado, 

representa um estado de generalização no tecido social das técnicas 

disciplinares de poder que, embora constituídas difusamente, atingem, enfim, a 

colonização das instituições judiciárias (Ibid., p. 223).   

 Por derradeiro, faz-se mister expor uma terceira modalidade de 

exercício do poder sobre o corpo, que se desenvolve paralelamente às 

tecnologias disciplinares e é exposta no primeiro livro da História da 

Sexualidade I: A vontade de Saber, assim como no curso Em Defesa da 

Sociedade: o poder regulatório. A sua entrada em cena na história se dá diante 

dos impasses surgidos a partir do momento em que o desenvolvimento 

econômico e o crescimento demográfico impôs novas condições ao exercício do 

poder. Trata-se de um fenômeno singular e emblemático, porque o fato de viver 

já não emerge com exclusividade diante da fatalidade da morte, mas passa a 

integrar crescentes campos de saber e de atuação do poder. Pela primeira vez 

na história, segundo Foucault, a biologia é refletida na política (Ibid., p. 154).   

Os procedimentos de poder regulatório são dirigidos à multiplicidade de 

homens, não enquanto indivíduos, mas enquanto seres vivos, enquanto homem-

espécie; são novas tecnologias voltadas à multiplicidade de corpos enquanto 

massa global, cujos objetos de saber e de exercício do poder são, inicialmente, 

a natalidade, a morbidade, os efeitos do meio e a biologia (FOUCAULT, 2010,  

p. 206). Essa nova tecnologia política dirigida ao homem enquanto mero ser vivo, 

biopolítica, lida com a população “como problema a um só tempo científico e 

político, como problema biológico e como problema de poder [...]” (Ibid., p. 206). 

Sobre a apropriação da vida pelo poder, que alcançou, a partir do Século 

XVII, níveis nunca antes vistos, afirma Foucault (FOUCAULT, 2017, p. 150), 

delimitando duas principais formas: 

 

Um dos polos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no 
corpo como máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas 
aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua 
utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de controle 
eficazes e econômicos ─ tudo isso assegurado por procedimentos de 
poder que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo 
humano. O segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta da 
metade do século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no corpo 
transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos 
biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de 
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saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que 
podem fazê-los variar; tais processos são assumidos mediante toda 
uma série de intervenções e controles reguladores: uma biopolítica da 
população. 

 

Chegado a este nível da exposição, quando foram delineados os modos 

pelos quais o corpo amolda-se, no período delimitado da obra de Foucault, 

enquanto obra de relações de saber e poder, como resultante de investimento 

de poder, faz-se mister o aprofundamento no procedimento de pesquisa de 

Foucault, a genealogia, e em sua analítica do poder. 

Conforme se verá, o corpo é um pressuposto fundamental no modus 

operandi foucaultiano, uma vez que, constituído pelo poder, a história das suas 

“formas”, das suas inclinações, da sua aparente natureza humana, é o que está 

em jogo ─ no mais amplo sentido ─ no procedimento histórico-filosófico 

denominado genealogia. 

 

2 O MÉTODO ANALÍTICO DE FOUCAULT 

 

2.1 O PROCEDIMENTO GENEALÓGICO 

 

 Conforme foi exposto no tópico anterior, o corpo ─ ou, melhor dizendo, 

o “arruinar” do corpo pela história ─ tem lugar privilegiado na obra de Michel 

Foucault. A produção do corpo em meio a relações de poder, que 

necessariamente implica na produção de novos campos de saber, é analisada 

mediante o procedimento genealógico ─ um procedimento investigativo 

histórico-filosófico desenvolvido pelo filósofo Friedrich Nietzsche. 

 O pensador alemão, notadamente na obra Genealogia da Moral, expõe 

as bases amadurecidas do procedimento com o qual busca as “origens”, opondo-

se, inicialmente, aos filósofos tradicionais que se pretendiam genealogistas da 

moral, cuja principal característica é sua a-historicidade analítica. Nietzsche 

(2009, p. 16), ironicamente, argumenta, como se fosse um dos seus oponentes: 

 

Originalmente [...] as ações não egoístas foram louvadas e 
consideradas boas por aqueles aos quais eram feitas, aqueles aos 
quais eram úteis; mais tarde foi esquecida essa origem do louvor, e as 
ações não egoístas, pelo simples fato de terem sido costumeiramente 
tidas como boas, foram também sentidas como boas ─ como se em si 
fossem algo bom. 
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 Por seu turno, Nietzsche, com manifesto repúdio a esse modus operandi 

da tradição filosófica, lança outra hipótese, fundada em seus estudos históricos 

e etimológicos (Ibid., pp. 18 e 19): 

 

 A indicação do caminho certo me foi dada pela seguinte questão: que 
significam exatamente, do ponto de vista etimológico, as designações 
para “bom” cunhadas pelas diversas línguas? Descobri então que 
todas elas remetem à mesma transformação conceitual ─ que, em toda 
parte, “nobre”, “aristocrático”, no sentido social, é o conceito básico a 
partir do qual necessariamente se desenvolveu “bom”, no sentido de 
“espiritualmente nobre”, “aristocrático”, de “espiritualmente bem-
nascido”, “espiritualmente privilegiado”: um desenvolvimento que 
sempre corre paralelo àquele outro que faz “plebeu”, “comum”, “baixo”, 
transmutar-se finalmente em “ruim”. O exemplo mais eloquente deste 
último é o próprio termo alemão schletch [ruim], o qual é idêntico a 
schlicht [simples] ─ confira-se schlechtweg, schlechterdings [ambos 
“simplesmente] ─ e originalmente designava o homem simples, 
comum, ainda sem olhar depreciativo, apenas em oposição ao nobre. 
Mais ou menos ao tempo da Guerra dos Trinta Anos, ou seja, bastante 
tarde, este sentido modificou-se no sentido atual. ─ Esta me parece 
uma percepção essencial, no que toca a uma genealogia da moral; que 
tenha surgido tão tarde deve-se ao efeito inibidor que no mundo 
moderno exerce o preconceito democrático, no tocante a qualquer 
questão relativa às origens. E isso até mesmo no aparentemente tão 
objetivo campo da ciência natural e da fisiologia, no que me limitarei a 
esta alusão. Mas o dano que esse preconceito, exacerbado até o ódio, 
pode ocasionar acima de tudo para a moral e o estudo da história, 
mostra-se no famigerado caso de Buckle; em que o plebeísmo do 
espírito moderno, de ascendência inglesa, irrompeu uma vez mais no 
seu solo natal, impetuoso como um vulcão de lama, e com aquela 
eloquência excessiva, rumorosa, vulgar, com a qual sempre falaram os 
vulcões. 

 

Ao invés da linearidade coerente, da visão de um passado atravessado 

por luzes em gestação, onde o presente reconhece a si mesmo através dos seus 

próprios conceitos sem história, Nietzsche chama a atenção do leitor para as 

disputas, inversões de sentido e confrontos entre diferentes modos de interpretar 

e valorar que originaram o juízo “bom” ─ juízo que, no século XIX, era 

automaticamente relacionado a ações não-egoístas e desinteressadas ou a 

indivíduos que dessa forma agissem.  

Especificamente no que diz respeito aos juízos de “bom” e “mal”, o 

filósofo distingue dois pares de juízos de proveniência distinta: bom/ruim e 

bom/mal.  

O primeiro, segundo o alemão, é historicamente peculiar às castas 

nobres, que identificavam o que é bom automaticamente com sua própria 
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imagem, seus atos, seus gostos; uma valoração ativa, cuja origem são corpos 

poderosos, que estabelecem hierarquias. Aqueles a quem não se 

assemelhavam  ─ os fracos, simples, comuns, plebeus ─, os nobres chamavam 

“ruins”. 

Em segundo lugar, o filósofo apresenta outra forma de valorar, a qual 

identifica como proveniente de homens do ressentimento ─ notadamente 

sacerdotes (NIETZSCHE, 2009, pp. 23; 26). Essa moral dos ressentidos  parte 

de uma negação da vida, de uma impotência para reagir efetivamente ─ através 

de atos ─ contra aquilo que aflige; apenas através da imaginação, esses homens 

obtêm reparação. Nela (Ibid., p. 26), o “Não” a um fora e a um Outro é o ato 

criador; uma ação que é, com efeito, um reagir.  

Nesta segunda moral, antes dos “bons”, há os “maus”: a moral escrava, 

como o filósofo a denomina, requer, antes de tudo, oposição e exterioridade para 

agir. Assim, segundo o filósofo (Ibid., p. 23), não é por coincidência que os 

“maus”, nesta concepção, sejam os “bons” da outra moral: os “senhores”, 

“conquistadores” e “poderosos”. Por outro lado, Nietzsche, ironicamente, 

menciona quem são os bons para esta moral (Ibid., p. 23.): “os miseráveis 

somente são os bons, apenas os pobres, impotentes, baixos são bons, os 

sofredores, necessitados, feios, doentes são os únicos beatos [,,,].” 

Se, no século final do XIX, o alto valor da ação desinteressada e do não 

egoísmo se apresentava como pacificado, não era por resultado da marcha 

europeia rumo ao Esclarecimento, mas, sim, conforme entendia Nietzsche, 

porque, em determinadas circunstâncias históricas, guerrearam entre si 

derrotados e vencedores; porque um modo de valorar predominou sobre outro; 

porque ocorreu, segundo concebe o pensador alemão, uma “rebelião escrava da 

moral” capaz de obliterar milênios de história passados, e que não cessa de 

colher os louros da sua vitória. 

O filósofo Michel Foucault, sem ocupar-se detidamente com as 

polêmicas que a obra nietzschiana suscita, identificou no procedimento 

genealógico uma forma inovadora de abordar a história, tendo redigido notáveis 

comentários sobre ela no ensaio Nietzsche, a Genealogia e a História, que foi 

incluído na coletânea de ensaios e entrevistas nomeada Microfísica do Poder, 

organizada pelo pesquisador Roberto Machado. 
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No mencionado ensaio, o filósofo francês (FOUCAULT, 2015, pp. 58 - 

59) ressalta a diferença de Nietzsche em relação aos convencionais 

historiadores: 

 

Por que Nietzsche genealogista recusa, pelo menos em certas 
ocasiões, a pesquisa da origem (Ursprung)? Porque, primeiramente, a  
pesquisa, nesse sentido, se esforça para recolher nela a essência 
exata da coisa, sua mais pura possibilidade, sua identidade 
cuidadosamente recolhida em si mesma, sua forma imóvel a anterior a 
tudo o que é externo, acidental, sucessivo. [...] Ora, se o genealogista 
tem o cuidado de escutar a história em vez de acreditar na metafísica, 
o que é que ele aprende? Que atrás das coisas há “algo inteiramente 
diferente”: não seu segredo essencial e sem data, mas o segredo que 
elas são sem essência, ou que sua essência foi construída peça por 
peça a partir de figuras que lhe eram estranhas. A razão? Mas ela 
nasceu de uma maneira inteiramente “desrazoável” ─ do acaso. [...]O 
que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade 
ainda preservada da origem ─ é a discórdia entre as coisas, é o 
disparate. 
A história ensina também a rir das solenidades da origem. [...] gosta-
se de acreditar que as coisas no início se encontravam em estado de 
perfeição; que elas saíram brilhantes das mãos do criador, ou na luz 
sem sombra da primeira manhã. A origem está sempre antes da queda, 
antes do corpo, antes do mundo e do tempo; ela está do lado dos 
deuses, e para narrá-la se canta sempre uma teogonia. Mas o começo 
histórico é baixo. Não no sentido de modesto ou de discreto como o 
passo da pomba, mas de derrisório, de irônico, próprio a desfazer todas 
as enfatuações. 

 

Com vistas a expor as peculiaridades da genealogia nietzschiana, 

Foucault (2015a, p. 61) apresenta os conceitos Herkunft e Entestehung3 [sic], 

esclarecendo que são mais adequados do que Ursprung para expressar o objeto 

do procedimento genealógico, conforme os usos de Nietzsche ─ os três são 

comumente traduzidos pela palavra “origem”, mas o pensador alemão emprega 

os dois primeiros em circunstâncias específicas. 

A Herkunft demarca uma origem comum, um antigo pertencimento a um 

grupo, uma tradição, uma raça, uma classe, em suma, uma proveniência (Ibid., 

pp. 61 e 62). Isto se dá, não para ilustrar uma semelhança que permite assimilar 

um indivíduo a outros, mas para fazer com que sejam ordenadas e possam vir à 

luz todas as diferenças e marcas onde, a princípio, o indivíduo via a sua 

identidade; onde o Eu se reconhecia diluído numa verdade originária. O 

genealogista, através da análise da proveniência, busca os começos soterrados 

                                                           
3 Aparentemente, há um erro no texto consultado, uma vez que a grafia correta da palavra alemã é 
Entstehung. 
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onde o Eu inventara para si uma unidade; promove a dissociação do Eu, 

trazendo à baila os inúmeros acontecimentos ocultos na síntese vazia do uno. 

Ademais, através da investigação acerca da proveniência, (Ibid., p. 62 e 

63) é possível reencontrar, na singularidade de um caráter ou um conceito, os 

acontecimentos por meio dos quais os eles se formaram. Não se trata de analisar 

a história como uma linha contínua, onde o presente se reencontra espelhado 

no passado como decorrência ou ponto de culminação; a análise da proveniência 

consiste em manter o que se passou com sua peculiar dispersão. Cabe ainda ao 

procedimento, segundo Foucault (Ibid., p.63): 

 

[...] demarcar os acidentes, os ínfimos desvios ─ ou, ao contrário, as 
inversões completas ─, os erros, as falhas na apreciação, os maus 
cálculos que deram nascimento ao que existe e tem valor para nós; é 
descobrir que na raiz daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós 
somos ─ não existem a verdade e o ser, ([sic] mas a exterioridade e o 
acidente. Eis por que, sem dúvida, toda a moral, a partir do momento 
em que ela não é venerável ─ e a Herkunft nunca é ─, é crítica.    

 

Não há qualquer caráter fundacional na investigação da proveniência 

(Ibid., p. 63 - 64). Trata-se de pôr em movimento aquilo que transparecia 

imobilidade; cindir em fragmentos o que aparentava ser indiviso; demonstrar o 

caráter heterogêneo do que era, em imaginação, pura conformidade consigo 

mesmo. 

O corpo é, em síntese, o que está em jogo na análise da proveniência 

(Ibid. p. 64) ─ a saúde e a debilidades do seu organismo; suas desventuras e 

seus hábitos; as práticas herdadas que lhe marcaram a pele e que, doravante, 

por ele serão  gravadas em outros corpos; o seu vigor, a sua fraqueza, assim 

como sua hipocrisia e suas ilusões. Luz sobre as marcas dos eventos históricos 

no corpo; história dessas marcas despedaçando os corpos, arruinando-os aos 

olhos do genealogista (Ibid., p. 65), a quem resta senão pudor e hesitação ante 

o que se chama correntemente de História. 

Exaurida a análise da Herkunft, o filósofo francês relaciona o conceito de 

Entestehung [sic] à noção de emergência, ponto de surgimento ─ “o princípio e 

a lei singular de um aparecimento” (Ibid., p. 65).  A análise da emergência lança 

luz sobre o acaso das dominações, a dinâmica dentro de um determinado estado 

de forças, o modo pelo qual contrapõem-se umas às outras, suas reviravoltas, 
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bem como a dança que dá ensejo a novas submissões caráter provisório e 

casual (Ibid., p. 66). 

Neste diapasão, Michel Foucault (Ibid., pp. 66 e 67) compreende a 

emergência como 

[...] a entrada em cena das forças; é sua interrupção, o salto pelo qual 
elas passam dos bastidores para o teatro, cada uma com seu vigor e 
com sua juventude. [...] Enquanto a proveniência indica a qualidade de 
um instinto, seu grau ou desfalecimento e a marca que ele deixa em 
um corpo, a emergência designa um lugar de afrontamento; é preciso 
ainda se impedir de imaginá-la como um campo fechado onde se 
desencadearia uma luta, um plano onde os adversários estariam em 
igualdade; é de preferência ─ o exemplo dos bons e dos maus o prova 
─ um “não lugar”, uma pura distância, o fato que os adversários não 
pertencem ao mesmo espaço. Ninguém é, portanto, responsável por 
uma emergência; ninguém pode se autoglorificar por ela; ela sempre 
se produz no interstício. 

 

O que sobressai da análise genealógica com base na emergência é a 

relação entre dominadores e dominados (Ibid., p. 68). Trata-se de, ao invés de 

expor os acontecimentos com base no binômio guerra/paz, mostrar como a paz 

consiste em outra forma de perpetuar a guerra; identificar nos procedimentos de 

regulação, nas regras que regem a vida cotidiana, nas normas “imparciais”, a 

permanência da guerra sob outros meios ─ meios que não pairam acima das 

relações de força e de poder que atravessam a sociedade, mas que servem 

como instrumentos a ser utilizados por uns contra outros (Ibid., p. 69).  

As emergências que podem ser identificadas na história são inversões,  

reviravoltas, deslocamentos, conquistas disfarçadas. Diante do devir humano 

concebido enquanto história de interpretações, história de apropriação de 

sistemas de regras e procedimentos sem significação intrínseca por onde 

atravessam sentidos e vontades; devir concebido como progressiva constituição 

de sistemas sempre disponíveis para uso em novos jogos e sujeição a novas 

regras ─ cabe à genealogia ser sua história, como emergência de interpretações 

diferentes. (Ibid., p. 70). 

Foucault, atentando-se para o uso que Nietzsche faz da expressão 

Wirkiliche Historie (história efetiva) para contrapor os resultados da genealogia 

contra o que a história tradicional produzia, afirma (Ibid., p. 73): 

 

A história “efetiva” faz ressurgir o acontecimento no que ele pode ter 
de único e agudo. É preciso entender por acontecimento não uma 
decisão, um tratado, um reino, ou uma batalha, mas uma relação de 
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forças que se inverte, um poder confiscado, um vocabulário retomado 
e voltado contra seus utilizadores, uma dominação que se enfraquece, 
se distende, se envenena e outra que faz sua entrada, mascarada. As 
forças que se encontram em jogo na história não obedecem nem a uma 
destinação, nem a uma mecânica, mas ao acaso da luta. Elas não se 
manifestam como formas sucessivas de uma intenção primordial; como 
também não têm o aspecto de um resultado. Elas aparecem sempre 
na álea singular do acontecimento. 

 

Para fins de maiores esclarecimentos acerca da apropriação do 

procedimento genealógico feita por Foucault, é relevante consignar que, durante 

o curso Em defesa da sociedade, ministrado entre 1975 e 19764, o pensador 

francês realiza um breve balanço das suas pesquisas realizadas desde o início 

da década de 70. Foram investigações produzidas num momento histórico 

bastante delimitado: Foucault (2016, p. 7) acreditava que, durante os 15 anos 

prévios, ocorreu a proliferação de críticas “locais”5 em relação às coisas, as 

instituições, aos hábitos e, em suma, ao modo como se vivia ─ críticas6 que não 

se sustentavam sob qualquer discurso totalizante ou teoria geral. 

Foucault (Ibid., pp. 7 - 8) atribui a essa qualidade local e dispersa da 

crítica um tipo de autonomia, uma ausência de centralização carente por 

corroborar sua validade em um regime comum de conhecimento. Ademais, em 

segundo lugar, esse caráter local da crítica se caracteriza por ter promovido o 

que o filósofo chama de “reviravoltas de saber” ─ uma insurreição de saberes 

sujeitados, que são identificados como “blocos de saberes históricos que 

estavam presentes e disfarçados no interior dos conjuntos funcionais e 

sistemáticos, e que a crítica pôde fazer reaparecer pelos meios, é claro, da 

erudição.” (Ibid., p. 8) 

É relevante destacar que Foucault (Ibid., p. 8 e 9) também entende por 

“saberes sujeitados” outros saberes que eram rejeitados sob a qualificação de 

anticientíficos, insuficientes em sua elaboração e não conceituais: o saber do 

encarcerado, do paciente psiquiátrico, do enfermeiro, do médico ─ saberes que 

ele nomeou “saberes das pessoas”, menosprezados e desqualificados em 

relação aos “saberes rigorosos”.  

                                                           
4 Um período de extrema relevância na produção de Foucault, que se encontra entre a publicação de 
Vigiar e punir  e a História da Sexualidade I. 
5 O filósofo emprega a expressão “local” para dizer disperso, descontínuo. 
6 A título de exemplo, as ofensivas dispersas contra a psiquiatria, os aparelhos judiciários e penais, bem 
como à moralidade sexual. 
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É na articulação dos saberes sepultados da erudição com os saberes 

das pessoas ─ ostensivamente menosprezados por sua ausência de rigor e 

cientificidade ─ que se encontrava o saber histórico das lutas reanimado durante 

aquele momento. É neste diapasão que Foucault (Ibid., pp. 9; 11), ainda durante 

o curso Em Defesa da Sociedade, afirma: 

 

[...] Chamaremos, se quiserem, de “genealogia” o acoplamento dos 

conhecimentos eruditos e das memórias locais, acoplamento que 

permite a constituição de um saber histórico das lutas e a utilização 

desse saber nas táticas atuais. Será essa, portanto, a definição 

provisória dessas genealogias que tentei fazer com vocês no decorrer 

dos últimos anos. [...] Trata-se da insurreição os saberes. Não tanto 

contra os conteúdos, os métodos ou os conceitos de uma ciência, mas 

de uma insurreição sobretudo e acima de tudo contra os efeitos 

centralizadores de poder que são vinculados à instituição e ao 

funcionamento de um discurso científico organizado no interior de uma 

sociedade com a nossa. [...] É exatamente contra os efeitos de poder 

próprios de um discurso considerado científico que a genealogia deve 

travar o combate. 

[...] 

A genealogia seria, pois, relativamente ao projeto de uma inserção dos 

saberes na hierarquia do poder próprio da ciência, uma espécie de 

empreendimento para dessujeitar os saberes históricos e torna-los 

livres, isto é, capazes de oposição e de luta contra a coerção de um 

discurso teórico unitário, formal e científico[...]. 

 

 Portanto, verifica-se que Michel Foucault apropriou-se do procedimento 

genealógico nietzschiano de forma crítica, fazendo uso dos conceitos de 

Nietzsche para empreender dessujeitamento de saberes sujeitados, o “saber 

histórico das lutas”, questionando os saberes científicos nos efeitos de poder que 

a sua pretensão de verdade possui e demonstrando as situações estratégicas 

de força e dominação que deram ensejo a esses mesmos campos de saber. 

 Derradeiramente, resta assinalar que todas as genealogias 

empreendidas por Foucault no período mencionado puseram em questão uma 

temática: a analítica do poder (Ibid., p. 13) ─ o questionamento acerca dos 

mecanismos pelos quais o poder se exerce; os efeitos que o poder desempenha; 

as relações em que ele é exercido, presentes em diferentes esferas da 
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sociedade. É isto o que se pretende expor no próximo tópico, como questão 

preliminar à relação que as tecnologias de poder analisadas por Foucault 

possuem com o Direito. 

 

2.2 A ANALÍTICA DO PODER 

 

 Postos esclarecimentos sobre o que Michel Foucault compreende por 

procedimento genealógico, assim como das influências que recebeu do 

pensamento de Friedrich Nietzsche, faz-se mister a exposição de apontamentos 

sucintos acerca da concepção foucaultiana do poder e, além disso, sobre a 

relação que o mesmo possui com a produção dos saberes. 

 Ressalta-se, desde já, o caráter paradoxal do empreendimento ora 

proposto. Isto porque não se pode falar em uma teoria geral do poder subjacente 

à sua obra. Neste diapasão, necessariamente frustradas serão quaisquer 

incursões em suas pesquisas animadas pela pretensão de reunir conceitos 

universalmente aplicáveis, aptos à análise e interpretação de qualquer 

circunstância ou fenômeno social. 

 Não obstante, preliminarmente à imersão propriamente dita nas análises 

presentes em Vigiar e Punir e História da Sexualidade I: A Vontade de Saber, 

é útil valer-se de alguns apontamentos genéricos, necessariamente provisórios, 

que fornecem ao leitor um arcabouço teórico inicial para a compreensão das 

genealogias foucaultianas ─ investigações singulares que, por força da ampla 

dispersão temática dos seus objetos, demandavam do pesquisador a elaboração 

de diversas “metodologias”. 

 Consciente dessa dificuldade em relação ao modus operandi da 

investigação genealógica, Michel Foucault apresentou, na História da 

Sexualidade I: A Vontade de Saber, algumas ponderações imprescindíveis 

para a compreensão do que ele entendia como poder: 

 

a) Em primeiro lugar, não se deve entender por poder o conjunto de 

aparelhos de Estado que promovem a dominação, um tipo de conjunto unitário 

de sujeições, relacionadas à soberania estatal, à Lei ou a qualquer outra unidade 

coesa. Certo é que o pensador francês, buscando desvencilhar-se dessa 

perspectiva (FOUCAULT, 2017, pp. 100 e 101), compreende que o poder deve 
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ser apreendido a partir de domínios, focos, sendo, portanto, a multiplicidade de 

relações de dominação e resistência relativas a determinado domínio ─ 

incluindo, assim, as correlações de forças, os apoios que umas encontram nas 

outras, suas reviravoltas, contradições, estratégias e táticas de dominação, que, 

mediante sua consolidação institucional e penetração nos aparelhos de Estado, 

fazem-se presente na produção legislativa e nas hegemonias a nível social. 

Ainda, o que deve ser o princípio de inteligibilidade da sustentação do poder, 

inclusive nos seus efeitos mais longínquos, dispersos e periféricos, é o caráter 

móvel das correlações de forças que, em seu desequilíbrio intrínseco, promovem 

permanentemente diferentes estados de poder localizados e instáveis. 

b) Verifica-se uma onipresença do poder nas relações sociais (Ibid., 

p. 101); isto ocorre porque há uma produção constante de relações de poder em 

todos os pontos da sociedade ou, ainda, em toda relação de um ponto com o 

outro ─ o poder se produz em e provém de todos os lugares. Ademais, o poder 

não se trata de uma instituição ou uma potência de que determinados indivíduos 

são dotados, mas de uma “situação estratégica complexa numa sociedade 

determinada” (Ibid., p. 101) 

c) As relações de poder não existem à margem de relações sociais 

de outra natureza (produção, sexuais, econômicas e etc.), mas as compõem e 

existem em sua imanência. Sua presença nessas relações é encarnada no 

desequilíbrio e nas desigualdades nelas presentes e, de forma recíproca, 

consiste na condição para que esses desiquilíbrios e desigualdades existam. Em 

meio às relações de outro tipo, as relações de poder não são acessórias, 

meramente auxiliares e muito menos superestruturais ─ “possuem, lá, um papel 

diretamente produtor.” (Ibid., p.102) 

d) As relações de poder se produzem dispersamente na sociedade 

(Ibid., p. 102 e 103), “em baixo”, sem que exista no princípio dessas relações 

uma oposição binária fundamental entre dominantes e dominados cujos efeitos 

se produzam em todo o corpo social, alastrando-se em grupos cada vez mais 

restritos. Segundo o entendimento de Foucault, deve-se supor que as múltiplas 

correlações de força que compõem o aparelho de produção, as famílias, os 

grupos restritos e as instituições funcionam como apoio para efeitos de clivagem 

que permeiam a totalidade do corpo social. Esses efeitos, por sua vez, 
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conformam uma linha geral que permeia os afrontamentos locais, procedendo, 

também,  

 

redistribuições, alinhamentos, homogeneizações, arranjos de série, 
convergências desses afrontamentos locais. As grandes dominações 
são efeitos hegemônicos continuamente sustentados pela intensidade 

desses afrontamentos. (Ibid., p. 103) 
 

e) É preciso compreender que as relações de poder são, 

simultaneamente, intencionais e não subjetivas (Ibid., p. 103). Se as relações de 

poder são inteligíveis, é porque nelas se faz presente um cálculo, miras e 

objetivos que sempre acompanham o poder. Não se trata de postular a 

existência de uma escolha ou decisão atribuível a um sujeito como seu 

fundamento; o poder opera através da racionalidade de táticas frequentemente 

explícitas em seu domínio de exercício, que, conectando-se, suportando-se uma 

a outra, produzem um esboço de dispositivos de conjunto. Nestes, embora ainda 

permaneçam explícitas as miras, torna-se difícil identificar aqueles que as 

conceberam e formularam; tornam-se praticamente anônimas as estratégias, 

enquanto coordenam táticas cujos criadores ou responsáveis atuam 

frequentemente sem qualquer dissimulação. 

f) Poder e resistência coexistem necessariamente. Assim, não há 

qualquer exterioridade da resistência em relação ao poder (Ibid., 104).  As 

correlações de poder possuem um caráter estritamente relacional, sendo certo 

que elas existem em função de diversos pontos de resistência que a elas opõem 

rivalidade, servem de apoio e de ponto de preensão. Desta forma, não há se 

falar em um ponto fundamental de resistência, um posto onde se encontra o Não 

substancial, de onde todas as revoltas dispersas retiram o seu fundamento. O 

que há são resistências diversas, singulares em sua especificidade, que não 

existem senão no campo estratégico das relações de poder, necessariamente 

plural. Ademais, as resistências distribuem-se irregularmente; seus focos ora se 

apresentam com mais densidade, ora com menos, variando conforme espaço e 

tempo; provocam-se levantes de grupos ou de indivíduos, eventualmente 

definitivos, em certos pontos do corpo, momentos da vida e tipos de 

comportamento. Se por um lado, a trama das relações de poder conforma um 

espesso tecido que permeia aparelhos e instituições, sem que neles se localize 
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exatamente, as resistências pululam com igual extensão, em estratificações 

sociais e unidades individuais. Derradeiramente, ressalta o filósofo que é 

precisamente a codificação estratégica desses pontos de resistência que 

possibilita um processo revolucionário, à semelhança do Estado que se sustenta 

sobre a integração das relações de poder à institucionalidade. 

No que tange ao modo como Foucault relaciona o poder com a produção 

de saberes, é elementar destacar que a sua análise sempre se dá num plano 

delimitado historicamente. Assim, se podemos falar numa abordagem 

foucaultiana dessa relação entre poder e saber, devemos fazê-lo mediante o 

esclarecimento de que essa abordagem subjaz a uma análise do exercício de 

poder correspondente, no caso, sobretudo, ao contexto das sociedades 

disciplinares ─ onde os dispositivos disciplinares de poder assumem status 

dominante. 

O pesquisador Roberto Machado, ao tratar da relação poder-saber 

(FOUCAULT, 2015a, ps. 25 e 26), afirma que 

 

O adestramento do corpo, o aprendizado do gesto, a regulação do 
comportamento, a normalização do prazer, a interpretação do discurso, 
com o objetivo de separar, comparar, distribuir, avaliar, hierarquizar, 
tudo isso faz com que apareça pela primeira vez na história esta figura 
singular, individualizada ─ o homem ─ como produção do poder. Mas 
também, e ao mesmo tempo, como objeto de saber. Das técnicas 
disciplinares, que são técnicas de individualização, nasce um tipo de 
saber sobre o homem: as ciências do homem. [...] Agora o objetivo é 
explicar, aquém do nível dos conceitos, dos objetos teóricos e dos 
métodos, o que pode explicar, não só como [...], mas 
fundamentalmente por que as ciências humanas apareceram. 

 
 As genealogias de Michel Foucault, ainda segundo Roberto Machado 

(Ibid., p. 27), tomavam o saber como peça de um dispositivo político que, assim 

sendo, se articula numa estrutura econômica. As pesquisas encaminhavam-se 

para demonstrar como surgiam domínios de saber a partir de práticas políticas 

disciplinares. Por outro lado, análise do saber não remete a um sujeito do 

conhecimento que o origina, mas às relações de poder que o originam. 

Concebendo um elemento intrinsecamente político a todo saber, o intérprete de 

Foucault esclarece que existe uma influência mútua entre saber e poder: toda 

relação de poder produz novos campos de saber; todo saber engendra novas 

relações de poder.  
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 Ainda no ensaio Por uma Genealogia do Poder, presente na coletânea 

Microfísica do Poder, Roberto Machado (Ibid., p. 29) assinala que as práticas 

de poder regulatórias, que Foucault começa a tematizar no último capítulo da 

História da Sexualidade I, igualmente originaram notáveis campos de saber da 

contemporaneidade: as ciências sociais, como estatística, demografia, 

economia, geografia e etc. Por ora, destaca-se, tão somente, que essas práticas 

políticas regulatórias já não tomavam por objeto o corpo individual, como foi 

assinalado no primeiro tópico do presente trabalho, mas o corpo da população 

enquanto espécie. Isto deu ensejo ao surgimento de novas questões: natalidade, 

mortalidade, saúde pública e etc. ─ o que, naturalmente, implica no 

desenvolvimento de novas relações de poder e na constituição de novos campos 

de saber. 

 Portanto, percebe-se que se faz presente na análise foucaultiana uma 

concepção flexível de poder, que, antes de qualquer coisa, expressa situações 

estratégicas de correlações de forças, cujo confronto engendra novos campos 

de saber. Sinteticamente, todo o poder engendra novos campos de saber; todo 

saber engendra novas relações de poder.  

Concluída a apresentação dos aspectos gerais do tratamento dado por 

Foucault ao poder, adentra-se em suas análises do período delimitado, 

buscando, nelas, identificar sua pertinência para a compreensão do direito. 

  

3 A PRODUÇÃO POLÍTICA DO CORPO E O LUGAR DO DIREITO NA 

ANÁLISE DO PODER 

 

3.1 APONTAMENTOS GERAIS E PREPARATÓRIOS 

 

 O presente capítulo tem como finalidade relacionar as investigações 

genealógicas elaboradas por Foucault entre 1970 – 1976, com as “imagens” do 

direito que emergem em sua obra. Para tanto, utiliza-se como referência e guia 

a obra Michel Foucault e o Direito, do pesquisador brasileiro Márcio Alves da 

Fonseca. 

 Esclareça-se, desde já, que a expressão “imagens do direito” é 

empregada por Márcio Alves da Fonseca para dar conta de uma dificuldade 

presente na obra do filósofo francês: inexiste um conceito preciso de direito nas 
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investigações foucaultianas, o que, com efeito, é coerente com a abordagem de 

Foucault em relação à história. Sendo assim, o pesquisador brasileiro concebe 

diferentes imagens do direito com base nos usos e abordagens que o pensador 

francês faz do termo. Vejamos (FONSECA, 2012, p. 31): 

 

Assim, afastando-se da tentação do inventário, o critério assumido foi 
buscar compreender as diferentes imagens do direito em Foucault ─ 
decorrentes de diferentes abordagens e usos ─ correlativamente a 
outro conjunto de noções ─ igualmente presentes em seus escritos 
segundo diferentes formas ─ articulam às imagens do direito 
identificadas. Essas noções são aquelas definidas em todo das ideias 
de norma e normalização. [...] Também as noções de norma e 
normalização em Foucault não gozam de uma unidade de sentido e 
implicam diversas figuras. No entanto, são noções por ele construídas 
e descritas, que permitem compreender-se as diversas imagens do 
direito presentes em seus trabalhos, pois são elas que possibilitam a 
articulação de tais imagens com os usos e abordagens que as definem 
.Pode-se dizer que as noções de normalização e norma em Foucault 
permitem que se localizem e se compreendam as diferentes 
abordagens a partir das quais são definidas as diversas imagens do 
direito implicadas por tais abordagens. 
 

 Como se pode observar, não só a expressão “imagens do direito” tem 

sua relevância para a presente pesquisa, mas também a conexão que estas 

imagens podem estabelecer junto às noções de norma e normalização. São 

estas noções que, segundo o pesquisador brasileiro, permitem estabelecer o 

nexo entre as práticas jurídicas e as tecnologias políticas de normalização. Neste 

diapasão, é com base no binômio direito/norma, imagens do 

direito/procedimentos de normalização, que se dará a exposição do presente 

capítulo. 

 Na esteira da pesquisa de Márcio da Fonseca (Ibid., p. 32), discrimina-

se dois planos de análise e duas imagens do direito pertinentes ao presente 

trabalho, que visa identificar a relação entre direito e os mecanismos de controle 

social 

Os planos de análise, dividem-se entre: a) plano conceitual; b) plano das 

práticas. Por outro lado, em relação às imagens do direito, verifica-se: a) uma 

oposição rígida entre direito e norma; b) uma mútua implicação, uma 

interpenetração não contraditória entre direito e norma. 

 Em primeiro lugar, o plano teórico é uma perspectiva de análise que 

aparece dispersamente na obra de Foucault associada à imagem do direito 

rigidamente oposto à de norma. O plano teórico diz respeito às investigações 
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acerca da concepção clássica do poder realizadas por Foucault, em que é 

identificada a necessidade de superação da mesma, uma vez que ela não é 

capaz de apreender a complexidade das relações entre os campos de saber, as 

espécies de normatividade e as formas de subjetividade da atualidade. Há, como 

visto, uma oposição rígida, no plano teórico, entre direito e norma/normalização. 

O direito, analisado sob este plano e identificado a esta imagem, emerge 

identificado como legalidade ─ direito enquanto legalidade (Ibid., p. 32). 

 Não obstante, essa incompatibilidade rígida entre direito e norma se dá 

apenas no plano teórico, uma vez que a análise sob o plano das práticas 

apresenta outras relações possíveis entre direito e norma na obra foucaultiana, 

sem que haja uma contradição entre ambos.  As estratégias, os mecanismos de 

poder, a formação de campos de saber, tipos de normatividade e subjetividade 

─  é isto  o que a abordagem das práticas põe sob análise, permitindo identificar 

que o direito não se encontra distante das normas, mas que constantemente um 

recorre ao outro; esta análise revela o modo pelo qual o direito é inserido na rede 

dos mecanismos de normalização. Revela-se, assim, que inexiste uma rígida 

oposição entre direito e norma/normalização e muito menos uma contradução, 

restando constituída a segunda imagem de direito que emerge na obra de Michel 

Foucault: o direito como veículo e instrumento da normalização e das artes de 

governar ─ o “direito normalizado-normalizador” (Ibid., p. 32 e 33). 

 Assim, delineadas as duas imagens do direito pertinentes ao presente 

estudo, o “direito-legalidade” e o “direito-normalizado-normalizador”, bem como 

os dois planos de análise, teórico e prático, dá-se prosseguimento à investigação 

da noção de norma/normalização nos estudos foucaultianos ─ noção 

fundamental para compreender a articulação entre as imagens do direito e os 

procedimentos normalizadores ─, sob inspiração das pesquisas de Márcio da 

Fonseca. 

 

3.2 BREVE GENEALOGIA DA NORMA  

 

 A noção de norma, como dito no tópico precedente, é fundamental para 

o presente estudo, uma vez que possibilita a articulação entre as imagens do 

direito presentes na obra de Foucault e as tecnologias políticas de disciplina e 

regulação. Não obstante, conforme relata o filósofo Márcio da Fonseca, a 
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genealogia da norma e da normalização na obra de Foucault deve ser buscada 

sobretudo em suas obras dedicadas às ciências que têm a vida como objeto: a 

psiquiatria e a medicina, uma vez que se trata de identificar o conjunto de 

práticas e de campos de saber dedicados à apreciação e domínio do 

funcionamento dos organismos (Ibid., p. 40). 

 Assim como ocorre em relação ao direito, não há na obra foucaultiana 

uma definição para a noção de norma; trata-se, igualmente, de investigar os seus 

usos e os contextos de aplicação. É neste diapasão que se pode afirmar: a 

norma, embora não conceituada, diz respeito a um campo ou domínio definido 

por um conjunto de estados e situações (Ibid., p. 40). 

 Para a análise da norma no presente trabalho, será dada prioridade à 

segunda fase do pensamento de Foucault, em que se iniciaram os seus cursos 

no Collège de France. É o momento em que Michel Foucault investiga a 

formação do indivíduo, a subjetividade moderna, como resultante das 

tecnologias políticas disciplinares e de regulação; um novo modo de se exercer 

o poder na história (Ibid., p.43) 

 É relevante mencionar que a noção não é estranha às investigações 

arqueológicas realizadas por Foucault em História da loucura, O nascimento 

da clínica e As palavras e as coisas. Entretanto, ela é aprofundada nos 

trabalhos da década de 70, uma vez que o objeto das suas investigações se 

alterou. Vejamos o que Roberto Machado afirma (2015a, p. 11 e 12) sobre essa 

transição: 

Ora, quando consideramos a produção teórica materializada nesses 
livros e, minimizando as pequenas ou grandes diferenças que existem 
entre eles, os comparamos em bloco ao que será realizado a partir de 
então, percebemos claramente se abrir um novo caminho para as 
análises históricas sobre as ciências. Se Foucault não invalida o 
passado, ele agora parte de outra questão. Digamos que a 
arqueologia, ao procurar estabelecer a constituição dos saberes 
privilegiando as inter-relações discursivas e sua articulação com as 
instituição, correspondia a como os saberes apareciam e se 
transformavam. Podemos então dizer que a análise que em seguida é 
proposta tem como ponto de partida a questão do porquê. Seu objetivo 
não é principalmente descrever as compatibilidades e 
incompatibilidades entre saberes a partir da configuração de suas 
positividades; o que pretende é, em última análise, explicar o 
aparecimento de saberes a partir de condições de possibilidade 
externas aos próprios saberes, ou melhor, que imanentes a eles ─ pois 
não se trata de considerá-los como efeito ou resultante, os situam 
como elementos de um dispositivo de natureza essencialmente 
estratégica. É essa análise do porquê dos saberes ─ análise que 
pretende explicar sua existência e suas transformações situando-os 
como peça de relações de poder ou incluindo-os em um dispositivo 
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político ─ que em uma terminologia nietzschiana Foucault chamará 
genealogia. 

 

  Em todas as arqueologias realizadas por Foucault ─ do surgimento da 

clínica, da psiquiatria e da psicologia na Época moderna, assim como das 

ciências humanas ─  a norma se faz presente, de tal forma que se estabelece 

um critério de separação nesses saberes, por meio do qual os sujeitos e objetos 

neles envolvidos são assimilados em domínios distintos nomeados como 

“normal” e “patológico” (Ibid. p. 44) ─ o que não será estranho às análises 

presentes em Vigiar e Punir e História da Sexualidade I. 

 Em As palavras e as coisas, quando Foucault analisa as condições de 

possibilidade para surgimento das ciências humanas ─ estes campos de saber 

sobre o homem ─, Márcio da Fonseca identifica que essa condição de 

possibilidade fundamental será o próprio homem tomado enquanto sujeito 

racional. É assim que a biologia terá por objeto o homem como ser vivo; a 

economia terá por objeto o homem produtor de riqueza; a filologia terá o homem 

capaz de falar e produzir sentido. Com a emergência desses novos campos de 

saber, o homem será sujeito e objeto de conhecimento. A finitude é a marca 

deste homem (Ibid., p. 57). Sobre o tratamento dado às estas ciências humanas 

em Foucault, Márcio da Fonseca (Ibid., p. 59) afirma: 

 

O discurso das ciências humanas é marcado pelo privilégio, inerente 
às representações do homem, da norma sobre a função, da regra 
sobre o conflito, do sistema sobre a significação. Pode-se dizer que tais 
saberes sobre o homem, na ‘Época Moderna’, ‘normatizam’ as funções 
do homem como ser vivo, ‘regulamentam’ os conflitos inerentes ao 
homem que produz e ‘sistematizam’ as significações do homem que se 
expressa pelas diversas formas de linguagem. 
A ideia de norma é, portanto, componente do modo de ser destes 
saberes constituídos pelas ciências do homem. A ‘norma’, a ‘regra’ e o 
‘sistema’ não deixam de remeter aqui à ideia de separação, de 
bipolaridade do normal e do patológico. Se de um lado as ciências 
humanas somente foram possíveis a partir da afirmação de uma 
negatividade fundamental (o homem face à sua finitude), de outro o 
seu caráter singular se deve à positividade que situam como norma. 

 

 Como se vê, a discussão acerca da norma está presente nas obras ditas 

“arqueológicas” de Foucault. Porém, é só a partir da década de 70 que os 

trabalhos de Foucault passam a investigar a relação da norma com o 

investimento de poder sobre os corpos; a análise do poder enquanto formador 
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de campos de saber e da relação que seu próprio exercício possui com a norma 

e com a normalização.  

 O pesquisador Mácio da Fonseca, aderindo a uma tese formulada por 

Pierre Macherey, compreende que, na obra de Foucault, por um lado, a norma 

não é um critério de separação entre lícito e ilícito; por outro lado, que ela deve 

ser concebida em sua imanência: não há um conceito em si de norma. Disto 

resulta que a norma não pode ser pensada senão em ato; isto é, a noção de 

norma aparece na obra de Foucault conforme circunstâncias e aplicações 

determinadas, em face de problemas específicos (Ibid., p. 60). 

 Assim, considerando o que foi mencionado e que nas investigações 

genealógicas o pensador francês passa a uma analítica do poder, a uma 

investigação sobre a constituição de campos de saber e de sujeitos a partir de 

tecnologias de poder, é mais adequado falar em “normalização”, ao invés de 

“norma”, expressando o caráter processual da constituição desses campos de 

saber e desses corpos (Ibid., p. 62). 

 É emblemática a análise que Michel Foucault faz no curso O poder 

psiquiátrico, deixando entrever o procedimento que permitirá a psiquiatrização 

geral da sociedade. Esse fenômeno de generalização se dá, segundo o 

pesquisador Marcelo da Fonseca, (Ibid., p. 70), a partir da psiquiatrização da 

infância. Não estão em questão, propriamente, as crianças loucas, mas outro 

tipo de crianças: “imbecis”, nomeadas como “idiotas”. Há neste momento a 

emergência de um conceito essencial para a generalização do poder psiquiátrico 

em relação a outras esferas da sociedade, que é a noção de “desenvolvimento”. 

 Em síntese, os idiotas e os loucos não estão no mesmo plano; essa 

separação permite que se dê um tratamento específico para diferentes 

indivíduos objetos do poder psiquiátrico. O idiota é alguém que teve seu 

desenvolvimento interrompido; outros que a ele se assemelham, por exemplo, 

podem ter o seu desenvolvimento mais lento. O desenvolvimento é, 

supostamente, um processo que perpassa a vida orgânica e psicológica dos 

indivíduos, sendo uma norma em relação à qual todos são passíveis de 

comparação (Ibid., p. 71). 

 No decorrer do tempo, em paralelo à distinção conceitual do louco e do 

idiota, razões econômicas e sociais impõem a necessidade de que a criança 

idiota passe a ser enquadrada institucionalmente. Segundo esclarece Márcio da 
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Fonseca (Ibid., p. 72), as pressões sociais relativas ao tempo de trabalho dos 

pais ensejam a aplicação da lei de internamento da França, datada de 1838, 

sobre as crianças pobres e idiotas. Assim, verifica-se que a categoria da 

alienação mental passa a abarcar cada vez mais indivíduos, permitindo que 

diferentes setores da sociedade passem a habitar o asilo psiquiátrico, sujeitas 

ao exercício do poder psiquiátrico. Este, expandindo cada vez mais seu espectro 

de atuação, passa a definir o que é o anormal, como deve ser tratado o anormal 

e de que forma deve-se corrigi-lo (FOUCAULT, 2006, p. 280, apud. FONSECA, 

2012, p. 72.). Acerca da evolução deste processo, afirma Márcio da Fonseca 

(2012, p. 73.): 

O modelo de assistência a que é submetida a criança anormal, ou seja, 
o internamento no asilo ao lado do alienado mental, impõe uma 
justificação do ‘custo da anomalia’. Uma vez internado, o idiota tinha 
seu preço de pensão pago pelo governo ou assumido pela comunidade 
local. A justificativa para tais encargos seria encontrada na medida em 
que se demonstrasse que aquele tipo de indivíduo não era somente 
alguém que apresentava uma interrupção em seu desenvolvimento ou 
alguém em quem o desenvolvimento seria mais lento em relação a uma 
certa ‘média’ do desenvolvimento da maioria das crianças, mas era 
alguém que também poderia cometer um homicídio, provocar um 
incêndio, causar dano a outras pessoas, ou seja, que era alguém 
perigoso. Foucault dirá que a noção de ‘perigo’ será essencial para que 
a anomalia passe de um fato de assistência para um fenômeno de 
proteção social. Assim, começa a esboçar-se a ampla e diversificada 
categoria de todos aqueles que podem apresentar um perigo à 
sociedade: os anormais. 

  

 A influência que esse saber psiquiátrico da anomalia, do anormal, passa 

a exercer sobre as mais diversas instâncias da sociedade fica patente quando 

analisados os laudos psiquiátricos de matéria penal. Citando Michel Foucault, 

Marcelo da Fonseca apresenta o seguinte texto, relativo a um indivíduo “X” 

(FOUCAULT, 2001, pp. 7 e 8, apud. FONSECA, 2012, p. 74): 

 

[...] intelectualmente, sem ser brilhante, não é estúpido; encadeia bem 
suas ideias e tem boa memória. Moralmente, é homossexual desde os 
doze anos, e esse vício, no começo, teria sido uma compensação para 
zombarias de que era vítima quando, criança, criado pela assistência 
pública. (...) X é totalmente imoral, cínico, falastrão até. Há três mil 
anos, certamente teria vivido em Sodoma e os fogos do céu com toda 
a justiça teria punido o seu vício. 

 

 Esse saber sobre o desviado, por mais moralmente enviesado que seja, 

dá ensejo a condenações judiciais e possui status de verdade científica, com 

todos os efeitos de poder que isto acarreta. Ante a perplexidade que esse tipo 
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de laudo suscita, Marcelo da Fonseca (2012, p. 75), discorre esclarecendo as 

relações que esse saber possui com instâncias de poder: 

 

Nesses discursos grotescos, como aqueles presentes nos extratos 
citados acima, nota-se o cruzamento da instituição judiciária e do saber 
médico. Aquilo de que falam, ao menos formalmente, concerne tanto a 
um desses domínios quanto a outro. Entretanto, o conteúdo daquilo 
que dizem permanece como que estranho a tais domínios. Seu 
conteúdo é estranho às regras de formação de um discurso 
propriamente científico (os juízos de valor são mesmo mais numerosos 
que os juízos de fato) e estranho também às regras do direito, uma vez 
que dizem coisas que fogem àquilo sobre o que as leis dispõem. Daí o 
estranhamento ao serem lidos. São discursos que não falam 
exatamente acerca de criminosos ou inocentes, como também não 
falam exatamente sobre indivíduos doente ou sãos. Falam de um 
personagem “aparentado” ao criminoso e ao doente, mas que não se 
confunde com nenhum deles, falam da categoria dos anormais. 
Os laudos médico-legais não são perfeitamente homogêneos às regras 
do direito, nem às verdades científicas da medicina, seu objeto não é 
tanto a conduta criminosa ou a conduta alienada, mas antes as 
condutas irregulares, anormais, que serão propostas como a causa, o 
ponto de origem ou ainda, o lugar de formação do crime. Os discursos 
que esses laudos estão investidos ligam-se a um mecanismo de poder 
[...] mecanismo que faz tanto o poder judiciário quanto o saber 
psiquiátrico constituírem-se como instâncias de ‘controle do anormal’, 
e não apenas, e respectivamente, instância de controle do crime e 
instância de tratamento de doenças. 

 

 A psiquiatria, com todo o conjunto de práticas de sujeição e os efeitos de 

poder que a caracterizam como campo de saber, põe em contraste, 

simultaneamente, duas noções de norma diferentes. Por um lado, a norma deve 

ser compreendida enquanto regra para as condutas, princípio a que os corpos 

devem se conformar ─ contrária ao irregular e ao desordenado. Por outro lado, 

a psiquiatria também põe em jogo a noção de norma enquanto regularidade 

funcional, um princípio de funcionamento ajustado ─ a que se opõem o 

patológico e o disfuncional. Assim, esse campo de saber propicia a articulação 

desses dois “usos” da norma (Ibid., p. 86). 

 A psiquiatria, valendo-se destas duas noções, terá como objeto  corpos 

cada vez mais banais e facilmente identificáveis no cotidiano; todo aquele que 

pratica condutas em desconformidade com as regras comuns e, 

simultaneamente, que apresente uma disfunção em relação aquilo que se 

nomeia por “normal” será passível de submissão pelo poder psiquiátrico (Ibid., 

p. 87); sobre seu corpo serão investidas técnicas de poder e, a partir desse 

investimento, será produzido um novo saber sobre o corpo anormal. 
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 A emergência da norma enquanto tecnologia de poder que somente 

existe em ato, que se originou notadamente no seio da psiquiatria, deu ensejo à 

uma notável complexificação na análise do poder. Márcio da Fonseca (Ibid., p. 

87; 90 – 92), ao analisar a obra de Foucault, presta o seguinte testemunho: 

 

Normalizar não significa, portanto, impor limites a determinadas 
condutas. A noção de norma que se esboça nesses cursos remete, ao 
contrário, à ideia de estados ou situações a partir das quais, e por meio 
das quais, uma tecnologia positiva de poder é possível, de tal forma 
que normalizar significaria a produção de condutas esperadas. 
[...] 
Pode-se dizer que, a partir desse momento de seus trabalhos, Foucault 
não deixará de desenvolver, ampliar e desdobrar os estudos sobre a 
norma e a normalização. A genealogia anormal que realiza, ainda de 
modo parcial no curso de 1974 e de forma sistemática no curso de 
1975, permite-lhe descrever, em torno das noções de norma e 
normalização, um conjunto de estados e situações que se reportam 
fundamentalmente ao exercício de um certo tipo de poder, reportam-
se ao exercício de um poder produtor de condutas, gestos, discursos, 
subjetividades. A norma aparece como elemento a partir do qual tal 
exercício de poder torna-se possível. Ela é seu veículo, sua referência 
mais importante. E a normalização é o próprio movimento descrito por 
tal exercício. 
[...] 
A genealogia dos anormais (realizada nos cursos de 1974 e 1975) 
indica que, sobretudo após a configuração das noções de ‘normal’ e de 
‘anormal’ no seio do saber e das práticas da psiquiatria, é que será 
possível a difusão maciça das tecnologias políticas do poder de 
normalização para todas as instâncias da sociedade. 

 

  Restam demonstrados, assim, os usos da “norma” realizados por 

Foucault, sobretudo nos cursos ministrados nos anos de 1974 e 1975, que serão 

essenciais para a compreensão dos mecanismos de normalização. Assim, é 

possível avançar para a análise das imagens do direito propriamente ditas, uma 

vez que têm sua distinção através da relação que possuem com a noção de 

“norma”. 

 

3.3 A NORMA FRENTE AO DIREITO-LEGALIDADE 

 

 Esta primeira imagem do direito, a do direito identificado com a 

legalidade, aparece na obra de Foucault sobretudo como um contraponto aos 

processos de normalização ─ como aquilo que deve ser superado para que se 

possa analisar o exercício do poder nas sociedades modernas. Isto porque a 
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concepção jurídica do poder identifica no Estado a origem do poder soberano e 

nas leis a materialização da sua força. 

 No que tange ao foco da análise, a obra Vigiar e punir é a investigação 

de Michel Foucault em que mais pormenorizadamente as tecnologias de 

normalização disciplinar foram destrinchadas, sendo, assim, a obra que será 

tratada com prioridade. 

 Ora, se o direito se resume somente aos comandos consubstanciados 

em leis, aparentemente os processos de normalização que ocorrem, por 

exemplo, na clínica médica e nos asilos psiquiátricos, encontram-se em oposição 

aos primeiros. O filósofo francês, ao distinguir conceitualmente ambas as 

concepções de poder, as nomeia como concepção jurídica do poder e 

concepção estratégica (FONSECA, 2012, p. 96). As diferenças entre ambas 

serão apresentadas em seguida. 

 Tornaram-se célebres as primeiras páginas do livro de Foucault 

dedicada ao nascimento da prisão, sendo de notável impacto o contraste entre 

o ritual de punição de suplício, com toda a ostentação de força que o caracteriza, 

e as  rigorosas regras impostas aos detentos da Casa de Jovens de Paris, em 

que cada segundo das suas vidas na instituição se encontra capturado pelos 

ditames do regulamento institucional (FOUCAULT, 2014, pp. 01 – 12) . Ambos, 

cada um a seu modo, expressam um diferente estilo de punir, tendo entre eles 

um intervalo de menos de um século e meio ─ o período em que houve uma 

nova distribuição da economia dos castigos na Europa e nos Estados Unidos 

(Ibid., p. 13). 

 Entre as duas formas de punir acima discriminadas, há um deslocamento 

em relação ao objeto do castigo. Se nos suplícios a superfície do corpo era 

visada ─ superfície em que a força do soberano deveria produzir enorme 

sofrimento ─, na prisão, o corpo é submetido a um conjunto de procedimentos, 

hábitos, táticas e estratégias que já não se destinam a produzir sofrimento, mas 

a produzir um tipo de corpo, aquilo que Foucault chamou de a “alma moderna” 

(Ibid. 32).  

 Com efeito, o que está em jogo nesta obra, para Foucault, é elaborar 

uma história dos castigos, não com base em uma história dos valores morais ou 

dos ideais da sociedade, mas através de uma história dos corpos políticos, que 

ele concebe como sendo  
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[...] o conjunto dos elementos materiais e das técnicas que servem de 
armas, de reforço, de vias de comunicação e de pontos de apoio para 
as relações de poder e de saber que investem os corpos humanos e 
os submetem fazendo deles objetos de saber. 
Trata-se de recolocar as técnicas punitivas ─ quer elas se apossem do 
corpo nos rituais dos suplícios, quer se dirijam à alma ─ na história 
desse corpo político. Considerar as práticas penais mais como um 
capítulo da anatomia política do que uma consequência das teorias 

jurídicas. (Ibid., pp. 31 e 32). 
 

 Importa, no presente trabalho, apresentar alguns elementos 

correspondentes a cada um dos modos de punir abordados por Foucault nessa 

história da punição, relacionando-os com o direito: o suplício, a reforma da 

punição proposta pelos reformadores do século XVIII e a prisão. 

 Em primeiro lugar, o suplício penal é uma técnica punitiva constituída por 

uma arte do sofrimento de produção minuciosamente regulada. Essa arte não 

deve ser confundida com uma mera punição corporal ou com uma destemperada 

demonstração de raiva ─ é exatamente nos seus excessos que essa economia 

do poder manifesta a sua fonte, o poder soberano (Ibid., p. 37 - 38). 

 Em Vigiar e Punir (Ibid, p. 35 – 36), Foucault expõe a Ordenação 

Francesa de 1670, em que constam elencadas as punições previstas em lei até 

o período da Revolução Francesa. Marcelo da Fonseca, sobre a legislação, 

assinala o que segue (2012, p. 124): 

 

Segundo tal Ordenação, a hierarquia dos castigos era a seguinte: a 
morte, a questão com reserva de provas, as galeras, o açoite, a 
confissão pública, o banimento. Em todo esse conjunto de penas 
previstas, a presença de alguma forma de intervenção sobre o corpo 
do condenado é considerável. Mesmo se o banimento e as multas 
fossem as penas mais comuns, as penas corporais (os suplícios) as 
acompanhavam como penas acessórias. É o que permite a Foucault 
argumentar que, até meados de XVIII, as penas comportavam sempre 
uma dimensão de suplício. Este permanece, portanto, elemento ou 
dimensão comum às penas até o momento apontado. 

 

 Em meio ao ritual de sofrimentos mensurados, há também no suplício 

penal a busca pela verdade do crime, e cabe aos suplícios infligidos ao corpo 

extrair do corpo supliciado essa verdade. Desde seu início, o cerimonial judiciário 

já expressava essa busca pela verdade, embora na França e na maior parte da 

Europa o processo criminal permanecesse secreto. O processo se desenrolava 

à revelia do acusado, enquanto o magistrado podia se valer de denúncias 
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anônimas, de ocultar ao acusado a natureza da causa e de interrogá-lo com 

insinuações e perguntas capciosas. Há um desequilíbrio patente na relação de 

poder entre o acusado e o magistrado, que constituía o acusado com uma 

verdade registrada em atas e relatórios a ser, doravante, entregue aos juízes 

como documento comprobatório (FOUCAULT, 2014, p. 38). 

 No entanto, o caráter secreto e aparentemente arbitrário do processo 

criminal então vigente não implica na inexistência regras que regessem o 

cerimonial jurídico. Havia um rigoroso modelo de demonstração penal que 

remontava à era medieval e que possuía reminiscências ainda no século XVIII, 

no qual as penas eram elencadas com base nas seguintes distinções: a) provas 

verdadeiras, diretas ou legítimas; b) provas indiretas, conjecturais, artificiais; c) 

provas manifestas, consideráveis, imperfeitas ou ligeiras; d) provas urgentes e 

necessárias; e) indícios próximos ou provas semiplenas. Essas distinções, a 

despeito do estranhamento que podem suscitar, tem um caráter operacional na 

cerimônia judiciária, uma vez que cada indício produz determinados efeitos e, 

ainda, porque podem ser combinados através de uma regra de cálculo para a 

determinação da sentença.  O que se vê formar é, como denomina Foucault, 

uma aritmética penal meticulosa e aberta a discussões e interpretações (Ibid., 

39 – 49). 

  Esses procedimentos investigativos, ocultos e, simultaneamente, 

regulados com rigor, tendem à produção da prova par excelence, em que o 

próprio acusado participa como acusador no seu processo criminal e contribui 

com a punição que recairá sobre seu corpo: a confissão (Ibid., p. 125.). O 

pesquisador Márcio da Fonseca (Ibid., p. 126) identifica na confissão um dos 

fundamentos do suplício, conforme se verifica: 

 

É no complexo mecanismo de obtenção da confissão que o suplício 
tem o seu lugar. Ao lado do juramento, enquanto parte da técnica de 
obtenção da confissão que coloca o acusado sob o risco de perjuro 
diante da justiça divina e humana, a tortura se coloca como meio mais 
eficaz. Pela tortura, o acusado é levado a desempenhar, com a sua 
confissão, o papel de cúmplice nesse procedimento que dele procura 
extrair uma verdade. Nesse procedimento, o acusado é chamado a ser 
um parceiro voluntário. Submetido a uma prática minuciosamente 
regulamentada de interrogatório, com seus momentos e durações, com 
a previsão dos instrumentos que o integram e das intensidades com 
que estes devem ser utilizados, o acusado se vê envolvido num ritual 
de produção da verdade que é o suplício do interrogatório ou o 
interrogatório como suplício. 
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Desta forma, antes mesmo de ser uma pena, o suplício tem um 
significado no interior da determinação da verdade do crime e da culpa 
que o acompanha, durante a instrução. Não há aqui nenhuma 
ambiguidade, uma vez que a maneira pela qual a justiça criminal faz 
funcionar a demonstração da verdade, na Idade Clássica, supõe que 
cada indício ou prova incompleta seja passível de culpabilização e, 
portanto, possa ser punida. 
[...] 
Esse mesmo ritual de extração da verdade e de punição terá 
continuidade no suplício que tem lugar na execução da pena 
decorrente da sentença que condena aquele que se reconhece pelo 
processo criminal como autor de um crime. 

  

 O suplício penal compõe o procedimento de extração da verdade do 

corpo supliciado, do estabelecimento da realidade que é a violência contra o 

poder soberano; este, por meio do suplício, triunfa sobre o desafio lançado ─ o 

ato ilícito ─ com uma punição capaz de dominá-lo. Assim, o suplício realiza a 

comunicação entre o crime cometido e a punição que dele decorre e, 

simultaneamente, manifesta a vitória do castigo mediante a ostentação do seu 

poder (FOUCAULT, 2014, p. 57). 

 Desta forma, verifica-se que o suplício penal sempre se efetua mediante 

a reativação da vontade do poder soberano consubstanciada na lei ─ a 

legalidade. Através dessa arte de punir, o poder reconhecido na lei sempre é 

reforçado ─ a lei que consubstancia o suplício penal enquanto instrumento 

público de punição e que manifesta a vontade do soberano violada pelo ato ilícito 

(FONSECA, 2012, p. 127). 

 Diante do exposto, percebe-se que, na análise dessa primeira forma de 

punir analisada por Foucault no livro Vigiar e punir, o exercício do poder de punir 

e de extração de verdade que lhe são peculiares sempre reativam e remetem ao 

Poder Soberano, identificado como fundamento do Estado. A punição, como 

instrumento de poder, existe por força da legalidade e é exercida para reativá-la.  

Por seu turno, a norma, enquanto técnica de poder específica, cuja 

emergência data aproximadamente do século XVII e XVIII, aparenta não possuir 

conexões com o método punitiva do suplício penal, que era, no final das contas, 

uma tecnologia punitiva que tinha na concepção jurídica de poder a sua razão 

de ser. 

O segundo “modelo punitivo” analisado por Michel Foucault é aquele 

defendido pelos reformadores do século XVIIII, que contestavam a bestialidade 

dos suplícios em favor de punições ponderadas e “humanizadas”. 
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Os questionamentos levantados contra o suplício penal foram numerosos 

a partir da segunda metade do século XVIII, tendo se disseminado entre 

intelectuais, juristas, filósofos, magistrados e até legisladores das assembleias. 

A principal questão era enfrentar a violência física que caracterizava o suplício, 

que representava uma vergonha tanto na perspectiva do povo, que via manifesto 

um excesso, uma tirania, o desejo de vingança e o prazer cruel do soberano, 

quanto na perspectiva da vítima, que se via reduzida ao desespero. Ainda, o 

suplício era questionado porque suscitava perigo à ordem, uma vez que a 

relação entre soberano e povo poderia ser abalada, uma vez que, 

eventualmente, a visão da brutalidade suplicial poderia tomar a forma de um 

desafio ao povo (Ibid., p. 73 – 74). 

À brutalidade dos suplícios, os reformadores contrapõem a necessidade 

de instituir uma penalidade capaz de preservar a “humanidade” de cada homem;  

“homem” que, defendido pelos reformadores, corporifica um limite de ao poder 

vingativo do soberano (Ibid., p. 74). Dentre os mais notáveis, Foucault elenca 

alguns desses reformadores: Beccaria, Servan, Dupaty, Lactelle, Duport, 

Pastoret, Target, Bergasse, os redatores dos Cahiers7 e os Constituintes (Ibid., 

p. 75). 

Ao tratar da apropriação feita por Foucault dos discursos dos 

reformadores, o pesquisador Márcio da Fonseca (2012, p. 128 -129) afirma: 

 

Seu percurso será antes o de mostrar como, por detrás de tais 
discursos e disputas, estaria o interesse por uma justiça mais ágil e 
desembaraçada, em face de transformações significativas nos 
domínios econômico, político e social da segunda metade do século 
XVIII. No fundo, o que se denunciava era uma justiça penal “irregular”, 
devido à multiplicidade de instâncias com poder de decisão que 
acabavam por compô-la. Pelo fato de haver uma ‘justiça’ dos senhores, 
outra do rei, outras das instâncias administrativa e policial, sua função 
era realizada de forma lacunar.  
Assim, o que era criticado em seu exercício, tal como se dava naquele 
momento, eram os poderes excessivos presentes nas jurisdições 
inferiores, bem como numa forma de acusação que podia perseguir 
ilimitadamente, o que se criticava era o poder excessivo dos juízes, da 
‘gente do rei’ e, principalmente, do próprio rei. [...] Ora, o que realmente 
estava em jogo no processo da reforma do Direito Penal na segunda 
metade do século XVIII era o estabelecimento de uma nova ‘economia 
política’ do poder de punir. 

 

                                                           
7 Embora Foucault não deixe explícito na menção, tudo indica que se refere aos Cahiers de doléances, 
citados no início do capítulo sobre a punição generalizada. 
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 Um dos elementos que Foucault indica como sendo essenciais para a 

compreensão da transição entre as penas supliciais para a penalidade 

prevalente da privação de liberdade nas prisões é a noção de ilegalismo (Ibid., 

p. 130). 

 O problema a ser esclarecido é: como foi possível o surgimento de um 

método punitivo como a prisão, se, no mesmo período, era teorizado e aplicado 

nas instituições o princípio do criminoso como inimigo social? Este surgiu, no 

entendimento de Foucault, nas análises realizadas pelos teóricos fisiocratas, 

que, com base numa análise econômica da sociedade, identificava no criminoso 

um inimigo de todos e à ordem produtiva . Segundo, Marcelo da Fonseca (Ibid., 

p. 131), o questionamento tem pertinência, uma vez que o regime de punição 

proporcional, proposto pelos reformadores é mais adequado à tese do inimigo 

social do que a tática punitiva do aprisionamento. Vejamos o posicionamento do 

filósofo brasileiro (Ibid., p. 131): 

 

Se o crime é uma espécie de atentado à ordem e ao interesse social, 
em que deve consistir a punição? Deve consistir em algo diferente do 
mero castigo ou da penitência. Ela deve proteger a sociedade. E isto 
significa que cada sociedade, segundo suas necessidades, deverá 
modular a escala de suas penas, realizar uma gradação fina dos 
contra-ataques que estas representam aos ataques à sociedade 
constituídos pelos crimes. Se a pena tem o papel de proteger a 
sociedade, ela deve impedir que novos inimigos se constituam em seu 
interior, e para tanto, deve ser exemplar, proporcional ao crime. 
Com isso, percebe-se que a forma-prisão não seria a mais adequada 
para o combate ao crime, dado que a concepção de criminoso. 

 

 Ora, se a tecnologia do aprisionamento representa, em alguma medida, 

um método uniforme de punir, ela contraria frontalmente as teses reformistas 

que previam a minuciosa individualização da pena.  

Contudo, isto não obsta que a prisão se afirme no início século XIX como 

tática punitiva, a despeito da tese do criminoso público e das teorias penais 

reformistas que então prevaleciam. Segundo Marcelo da Fonseca (Ibid., p. 131), 

Michel Foucault entende que nesse momento há o surgimento daquilo que 

chamou de sociedade punitiva ─ uma sociedade em que, paralalelamente às 

funções corretivas, os aparelhos de Estado passam a realizar também funções 

penitenciárias, que se caracterizam pelas práticas do aprisionamento. 

 É diante desse impasse que a noção de ilegalismo, empregada por 

Foucault, pode ser útil na compreensão das duas funções ─ a corretiva e a 
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penitenciária. O emprego do termo se dá para expressar um jogo dentro e em 

paralelo à legalidade, um jogo constituído por um conjunto de práticas ilegais 

praticadas habitualmente em determinados contextos históricos e sociais, por 

vezes até mesmo incentivadas ou aceitas, que podem, dependendo das 

circunstâncias, perder a sua aceitação. Há, na reflexão, a suspeita de que o 

regime de ilegalidades possa ele mesmo não ser imparcial e que não 

necessariamente todas as práticas puníveis devam ser punidas ou que todas as 

leis mereçam respeitabilidade. Neste diapasão, o fato do castigo e da punição 

deve ser analisado enquanto parte de um jogo de estratégias e forças 

socialmente contextualizadas (Ibid. 131 -132). 

 Com base nesse pensamento, Marcelo da Fonseca (Ibid., p. 134, 

esclarece a importância que a noção de ilegalismo assume para a análise 

foucaultiana: 

Retornando à discussão sobre o movimento da reforma humanista, tal 
como aparece em Vigiar e Punir, pode-se dizer que para Foucault, o 
verdadeiro sentido da reforma não pode ser encontrado no domínio 
constituído por uma nova sensibilidade social, que teria trazido a 
necessidade do estabelecimento de formas de punição mais 
‘humanas’, mas, sim, no âmbito de uma transformação no regime dos 
ilegalismos presentes nas sociedades que foram palco da reforma, ou 
seja, o verdadeiro sentido desta deve ser buscado no âmbito de uma 
nova política em relação à gestão das ilegalidades. 
[...] 
Percebe-se, então, como o regime dos ilegalismos era parte integrante 
na dinâmica político-econômica das sociedades. Ocorre que, na 
segunda metade do século XVIII, terá lugar uma importante inversão 
no eixo segundo o qual esses ilegalismos se organizavam. Tal eixo era 
descrito principalmente pelas inobservâncias a direitos que, se 
respeitados integralmente, representariam entraves ao funcionamento 
geral dos diferentes grupos em relação ao crescimento econômico. Daí 
os exemplos privilegiados da sonegação de impostos e do 
contrabando. Impulsionado por esta tolerância, o crescimento 
econômico da burguesia, em meados do século XVIII, ao mesmo 
tempo em que se afirma, abre espaço a uma nova organização no eixo 
destes ilegalismos. 
Considerando-se o aumento geral das riquezas conseguido pela 
burguesia (devido inclusive ao próprio regime dos ilegalismos até então 
em funcionamento) e o crescimento demográfico na época, explica-se 
a mudança do alvo principal dos ilegalismos, que se desloca dos 
‘direitos’ para os ‘bens’. 

 

 Assim, essas novas condições econômicas e sociais dão ensejo à 

formação de um novo regime de formas punitivas, em que ocorre a objetivação 

do crime e, paralelamente, a do criminoso. Essa objetivação é intrínseca ao 

processo de reforma das penas, uma vez que individualização contínua das 

penas é inseparável da individualização do próprio infrator, que passa ter sua 
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história, sua vida, seus pensamentos como objetos de um saber e que receberá 

a alcunha de inimigo social, louco, doente e “anormal” (Ibid., p. 136 – 137). 

 Segundo Marcelo da Fonseca (Ibid., p. 137) esse processo de 

objetivação da figura do infrator, presente no sistema punitivo dos reformadores, 

trata-se de um elemento que posteriormente será incorporado ao modo de punir 

consubstanciado no aprisionamento, sendo certo que o que a noção de 

ilegalismo é o vetor mais proeminente desse processo. Distinguindo o ilegalismo 

da ilegalidade, termos que por vezes foram empregados com o mesmo sentido 

por Foucault, afirma o filósofo brasileiro (Ibid., p. 138 – 139): 

 

Mais do que um ‘ato ilegal’, portanto, do que uma ‘ilegalidade’ 
determinada, a noção de ilegalismo encerra a ideia de um certo regime 
funcional de atos considerados ilegais no interior de uma dada 
legislação, em vigor no interior de uma sociedade. A ideia que parece 
estar ligada à noção de ilegalismo é aquela de ‘gestão’, gestão de certo 
número de práticas, gestão de um certo número de ilegalidades ou 
irregularidades que, considerada (a gestão) em conjunto, representa 
em si mesma uma regularidade. 
[...] 
O que está em jogo é um regime de práticas consideradas ilegais, em 
função de um conjunto de elementos extrajurídicos (econômicos, 
sociais), ainda que os limites em que tal regime se dê tenha uma 
referência essencial à própria lei, uma vez que esta diferenciaria 
previamente zonas de rigor e de abrandamento repressivos em função 
das maneiras pelas quais ela mesma circula. Pode-se dizer, portanto, 
que os ilegalismos circulam entre o domínio formalizado da lei e os 
domínios não formalizados que constituem as práticas de ordem 
econômica e social. 

 

 Ora, diante das considerações feitas sobre a noção de ilegalismo 

presente na obra de Michel Foucault, percebe-se que a compreensão do direito 

enquanto mera expressão da legalidade ─ da vontade do poder soberano ─ 

passa a ser relativizada na análise foucaultiana, trazendo à luz interesses 

estratégicos e relações de força presentes na sociedade. Por outro lado, a 

própria objetivação da figura do criminoso, presente nas teorias dos 

reformadores do século XVIII, enseja o surgimento de campos de saber 

específicos sobre o infrator, que posteriormente serão aprofundados por 

tecnologias de normalização. 

 Por derradeiro, para fins de esclarecimento, é importante consignar as 

inúmeras ressalvas feitas por Marcelo da Fonseca, no sentido de que essa 

separação rígida entre a lei e a norma somente se dá na obra de Foucault num 

plano meramente teórico, na medida em que o pensador francês necessita 
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especificar o domínio das tecnologias de normalização. Analisada a relação 

entre norma e lei no plano das práticas, conforme assinalado no parágrafo 

anterior, a noção de lei assume significados mais complexos do que meramente 

comando diretivo da legalidade (Ibid., p. 145). É o que será visto no próximo 

tópico. 

 

3.4 O DIREITO CONCEBIDO COMO VETOR DA NORMALIZAÇÃO 

 

3.4.1 A normalização disciplinar 

 

  A oposição rígida entre direito e norma na obra de Foucault já 

apresentava flexibilizações desde quando o pensador francês analisava o 

sistema punitivo proposto pelos reformadores do século XVIII, notadamente 

através do emprego da noção "ilegalismo” e em virtude da progressiva 

objetivação da figura do infrator que se esboçava, a qual originaria, 

posteriormente, campos de saber que compunham tecnologias de poder 

normalizadoras. Tornou-se evidente que a separação rígida entre lei e norma só 

existia na obra do autor em um plano teórico, e que era empregada sobretudo 

quando o filósofo francês necessitava distinguir diferentes as diferentes 

concepções de poder (Ibid., p. 151). 

 O presente tópico se destina a explorar uma segunda imagem do direito 

nas investigações foucaultianas ─ o direito compreendido enquanto vetor de 

normalização, direito-normalizado-normalizador, que ganha tais contornos 

quando a relação entre norma e direito é analisada a partir do plano das práticas, 

no qual o direito e norma implicam-se mutuamente (Ibid., p. 152). 

 Nestes termos, não há oposição entre as práticas normalizadoras e as  

práticas jurídico-penais; devem ser analisadas em relações de mútua implicação, 

coexistência não conflituosa, dependência e complementariedade entre ambos 

os “campos”. Não podem, portanto, ser separados, no plano das práticas, o 

direito e a normalização, como se o primeiro ocupasse um domínio estranho aos 

mecanismos de normalização (Ibid., p. 152). 

 Para o presente trabalho, serão abordadas as investigações de Foucault 

sobre essa segunda imagem do direito nas obras Vigiar e punir e História da 
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sexualidade I, investigações em que os processos de normalização recebem 

tratamento privilegiado. 

 A história das punições à luz do corpo social, exposta em parte no tópico 

anterior, tem continuidade em Vigiar e punir, quando Foucault identifica a 

necessidade de explicar de que forma se deu a prevalência da prisão como 

forma privilegiada de punição na sociedade. 

 O pensador francês, a fim de superar o desafio encontrado, retorna suas 

análises para processos dispersos que ocorriam na sociedade durante o século 

XVII, quando se conformava uma nova tecnologia política de dominação dos 

corpos. Ainda durante a era Clássica (séculos XVII e XVIII), o pensador francês 

identifica a emergência de um conjunto de procedimentos de poder em diferentes 

instituições: quartéis militares, asilos psiquiátricos, instituições hospitalares, 

conventos e fábricas; procedimentos que, então, serão por ele nomeados como 

“disciplinares”. Vejamos a síntese que Foucault realiza sobre o determinado 

período (FOUCAULT, 2014, pp. 135 -136) : 

 

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. O corpo humano entra numa maquinaria de poder 
que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma ‘anatomia 
política’, que é também igualmente uma ‘mecânica do poder’, está 
nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos 
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que 
operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia 
que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e 
exercitados, corpos ‘dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo 
(em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças 
(em termos políticos de obediência. Em uma palavra: ela dissocia o 
poder do corpo; faz dele por um lado uma ‘aptidão’, uma ‘capacidade’ 
que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência 
que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. 
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. 

 

 Os mecanismos de poder disciplinares, assim, não podem ser 

compreendidos a partir de uma concepção negativa ou repressiva de poder, uma 

vez que suas técnicas se destinam a produzir corpos, produzir, neles, hábitos, 

condutas, docilidade e produtividade; são, com efeito, técnicas que só podem 
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ser concebidas a partir de uma concepção positiva ou produtiva de poder, haja 

vista que eles produzem determinados corpos. 

 Essa tecnologia política se originou a partir de inúmeros processos de 

origem diversa e esparsa, os quais se apoiavam uns nos outros, se repetiam, ou 

se imitavam, com as especificidades de cada foco de aplicação, convergindo ao 

ponto de formar, ainda que não oficialmente, um método. São técnicas que 

investem poder de forma minuciosa sobre os corpos e que avançaram 

progressivamente, desde o século XVII, sobre toda a sociedade (Ibid., p. 137); 

técnicas de poder e produção do saber que, indubitavelmente, segundo Michel 

Foucault (Ibid., p. 139), deram origem ao homem do “humanismo moderno”.  

 De acordo com filósofo Marcelo da Fonseca (2012, p. 165), a forma 

prisão será a referência para a análise das relações entre práticas jurídicas e os 

procedimentos normalizadores, uma vez que, sendo a forma predominante de 

punição nas sociedades contemporâneas, a prisão tem, da mesma forma que as 

demais instituições disciplinares, a finalidade de fixar os indivíduos em aparelhos 

de normalização das condutas. 

 Ora, a prisão, ainda suscitava incompreensões enquanto forma punitiva, 

uma vez que, por um lado, era contrária às teorias penais dos reformistas do 

século XVIII dominantes ao tempo da sua emergência, embora tenha 

prevalecido; por outro, era um mecanismo punitivo que recebera a alcunha de 

fracassado desde o seu surgimento, embora tenha se tornado o método de 

punição por excelência. 

 Os questionamentos impostos às prisões, acerca da sua impossibilidade 

de prevenir a criminalidade e de muito menos restaurar os detentos mediante 

“educação” em amplo sentido, já existiam desde o século XIX, ainda que 

permaneçam em circulação até o presente. Marcelo da Fonseca (Ibid., p. 168 – 

169) constata que Foucault, ao tratar das críticas dirigidas à instituição da prisão, 

as avalia como pleitos que reivindicavam a reativação dos próprios princípios da 

detenção falha: 

 

As respostas, daquela época e de hoje, consistem na proposta de 
reativação da detenção: o princípio da correção, pelo qual a detenção 
penal deve ter por função a transformação do comportamento dos 
detentos; o princípio da classificação, em que estes devem ser 
repartidos segundo critérios de idade, de gravidade do ato praticado, a 
fim de que as técnicas de correção lhe sejam aplicadas 
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adequadamente; o princípio da modulação das penas, pelo qual a 
execução da pena de detenção deve ser modulada segundo a 
individualidade dos detentos, os progressos e as recaídas; o princípio 
do trabalho como obrigação e como direito, segundo o qual o trabalho 
deve ser uma das peças fundamentais da correção penitenciária, como 
instrumento de transformação e socialização; o princípio da educação 
penitenciária, em que a educação do detento aparece como uma 
precaução indispensável no interesse da sociedade e no processo de 
correção do detento; o princípio do controle técnico da detenção, pelo 
qual o controle da prisão deve ser atribuído a pessoas tecnicamente 
preparadas para esta função; por fim, o princípio das instituições 
anexas, pelo qual o aprisionamento deve ser acompanhado por 
medidas de controle e de assistência ao detento e a sua família, até 
sua completa reabilitação. 

 

A solução do impasse da forma prisão na obra de Foucault, segundo 

Marcelo da Fonseca (Ibid., p. 170), deve ser identificada nos elementos 

disciplinares da prisão ─ naquilo que é capaz de explicar a sua adequação bem-

sucedida à sociedade moderna e o lugar que ela ocupa nessa formação social. 

Ao analisar as tecnologias disciplinares, cuja função é investir poder a 

um nível microfísico nos corpos, produzindo corpos dóceis politicamente e 

produtivos economicamente, o pensador Michel Foucault identificou que os 

mecanismos disciplinares possuem algumas táticas de funcionamento que, de 

uma forma geral, caracterizam essa tecnologia política. Vejamos: 

1) Há uma arte das distribuições intrínsecas às disciplinas, que se 

destina a distribuir espacialmente os corpos. Ela opera, eventualmente, 

mediante o isolamento dos corpos disciplinados em um local cercado. Contudo, 

essa clausura não é imprescindível; o que é mister nos espaços de disciplina é 

a existência de uma divisão equivalente em quantidade ao número de corpos a 

serem disciplinados ─ o estabelecimento de presenças e ausências, modos de 

vigiar os indivíduos e seu comportamento. A célula é, em última instância, a 

forma do espaço disciplinar (FOUCAULT, 2014, pp. 139 – 143). 

Ademais, no espaço disciplinar, cada elemento a ser disciplinado se 

caracteriza, simultaneamente, pelo lugar que ocupa na série e pela distância que 

o separa dos demais. O funcionamento da disciplina torna singulares, 

individualizados os corpos, por meio da sua localização, sem que, contudo, nela 

os fixe, uma vez que a qualquer momento podem circular ou ser distribuídos no 

espaço disciplinar (Ibid., p. 143). 

2) Há nesses espaços disciplinares um rígido controle do tempo, 

herdado das velhas comunidades monásticas, em que cada divisão do tempo é 
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relacionada com um comando ─ assim passam a funcionar os quartéis e até 

mesmo as escolas; trata-se de um controle do tempo que não cessa, mas que é 

fiscalizado para a manutenção da eficácia dos movimentos. O agir corporal é 

decomposto em pequenos atos e movimentos, cujo ritmo é ditado pela técnica 

disciplinar; minuciosidade do poder através do tempo, voltado a produzir a 

máxima eficácia na relação entre gestos e corpo (Ibid., pp. 146 – 149). 

O controle do corpo também é exercido na articulação que ele tem em 

relação ao objeto manipulado, seja uma arma, um lápis ou uma máquina fabril. 

Há uma codificação dual entre corpo e objeto manipulado, determinando a 

correlação que se deve estabelecer entre ambos no espaço disciplinar, através 

do poder exercido. No que tange à utilização do tempo, é preciso extrair de cada 

instante cada vez mais utilidade, mais forçar; a menor unidade de tempo deve 

fornecer a mais intensa produtividade possível (Ibid, p. 151 – 152). 

Esse corpo, objeto de técnicas disciplinares cada vez mais minuciosas, 

origina novos campos de saber; há a necessidade de tornar o orgânico em 

mecânico; o poder disciplinar se relaciona a uma individualidade analítica e 

celular, mas também natural e orgânica (Ibid., p. 152 – 153). 

3) As disciplinas caracterizam-se, ainda, pela necessidade de 

organizar as gêneses, sendo compreendidas enquanto aparelhos para adicionar 

e capitalizar o tempo. Segundo Foucault, os exemplos das organizações 

militares são ilustrativos em relação a esse procedimento (Ibid., p. 154 – 155). 

O tempo deve ser decomposto em sequências discriminadas e 

ajustadas, sendo certo que cada uma delas deve chegar a um termo singular. 

Ainda, essas sequências devem ser organizadas com base em um esquema 

analítico simples, com tendência a se complexificar de maneira crescente. Ao 

seu fim, a cada sequência deverá se seguir uma avaliação, cuja finalidade é 

verificar se o corpo individual atingiu as expectativas esperadas, assegurar que 

o seu disciplinamento está em conformidade com o dos outros e, finalmente, 

discriminar as potencialidades de cada um. 

Devem ser constituídas séries de séries prescritas a cada indivíduo 

segundo as suas características, seu tempo, nível, posto e etc. O indivíduo se 

encontrará assimilado a uma sére temporal que expressa a sua categoria e seu 

nível. Desta forma, possibilita-se um investimento minucioso de poder sobre os 

corpos a cada instante, conforme suas características e sua posição dentro das 
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categorias em que se enquadram os demais disciplinados, cuja utilidade será 

extraída ao máximo (Ibid., p. 156 – 157). 

4) Derradeiramente, a disciplina também desempenha a função de 

compor as forças dos corpos disciplinados. Este problema, segundo Foucault 

(Ibid., p. 160), surge diante da necessidade de se desenvolver práticas cujo 

princípio sejam uma geometria de “segmentos divisíveis cuja unidade de base é 

o soldado móvel com seu fuzil; e, acima do próprio soldado, os gestos mínimos, 

os tempos elementares de ação, os fragmentos de espaço ocupados ou 

percorridos.” (Ibid., p. 160). 

A disciplina não tem como objetivo meramente a repartição dos corpos 

no espaço e dos seus movimentos no tempo, mas a composição das suas forças 

para que emerja uma força maior do que a mera soma das suas individualidades. 

Posto isto, o corpo se insere enquanto um fragmento, um instrumento a ser 

articulado com outros para integrar um mecanismo que os transcende 

individualmente. (Ibid., p. 161). 

As séries a que cada um dos corpos está atado também são peças da 

maquinaria geral das disciplinas, devendo cada uma delas se articular em um 

tempo composto, subjacente a um sistema de comandos. A cada desvio, o 

disciplinado deve ser advertido pelo fiscal de forma breve e clara (Ibid., p. 162 – 

163). 

Por fim, o pensador francês (Ibid., p. 164) afirma que a disciplina produz 

quatro tipos de individualidade com base no investimento de poder que realiza: 

celular (inserida na trama das distribuições espaciais); orgânica (em virtude da 

codificação das suas ações); genética (em virtude do acúmulo do tempo); e 

combinatória (pela combinação das forças em que é assimilada). 

Segundo Marcelo da Fonseca a concretização dessas funções 

disciplinares só é possível por força de recursos tão complexos e eficientes 

quanto elas (FONSECA, 2012, p. 173). São eles: a vigilância hierárquica, a 

sanção normalizadora e o exame. 

 O primeiro deles tem como paradigma os acampamentos militares, em 

que nenhum lugar deve ser obscuro à vigilância hierárquica, a qual, posta em 

exercício de maneira ininterrupta, deve alcançar todas as células e 

extremidades, ainda que mediante a composição de múltiplos olhares. 

Construídos para que tão somente uma rede de olhares seja suficiente para 
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atravessá-lo por inteiro, o acampamento militar exporta às outras instituições 

disciplinares o seu modelo de permanente vigilância (Ibid., pp. 173 – 174). 

 O segundo recurso, a sanção normalizadora, trata-se de uma sanção 

que possui natureza distinta daquelas concernentes à lei; são sanções 

atribuíveis por desvios às disciplinas, por anormalidade dos indivíduos em 

relação ao regime disciplinar espacial, temporal, corporal ou comportamental 

que a ele foi imposto. As sanções, ainda, se caracterizam por algo mais do que 

a punição; consistem em exercícios, repetições daqueles comportamentos que 

não foram devidamente observados pelo indivíduo disciplinado. Conforme 

observa Márcio da Fonseca (Ibid., pp. 174 – 175), Foucault reconhece que os 

sistemas disciplinares funcionam como “microssistemas penais” que incluem 

“infrapenalidades”. 

 O terceiro recurso é o exame ─ instrumento através do qual se articulam 

estratégias de poder com a formação de campos de saber. No exame, produz-

se um saber mediante técnicas de notação, arquivo e através da coleta e 

estruturação de informações dos indivíduos inseridos nos regimes disciplinares, 

constituindo, assim um campo de saber local (Ibid., p. 175). Sobre campo de 

saber, afirma Márcio da Fonseca (Ibid., pp. 175 - 176): 

 

No contexto das sociedades disciplinares, é ao indivíduo comum que 
serão lançados os olhares mais atentos, são às suas atitudes 
cotidianas que serão destinadas as respostas mais precisas, e é sobre 
sua história corriqueira que serão realizados os relatos e as descrições 
mais detalhadas. [...] na época das disciplinas, será justamente essa 
individualidade ‘baixa’ e ‘de todo mundo’ que terá o privilégio das 
descrições. 
O instrumento do exame completa os recursos que, garantindo a 
concretização das funções disciplinares, permitem a realização do 
principal efeito dessa tecnologia, a saber, a constituição de uma 
individualidade marcada pela docilidade e pela utilidade, a constituição 
de um indivíduo normalizado e, enquanto tal, impossibilitado de ser 
sujeito autônomo. Com as disciplinas, indivíduo e sociedade, 
subjetividade e sociabilidade entram no domínio da normalização. Com 
os mecanismos disciplinares, inaugura-se a ‘época da norma’. Seu 
início remonta à passagem da disciplina-bloqueio para a disciplina-
mecanismo e seu termo se vê sempre adiado pela capacidade de 
transformação, pelo desdobramento constante em formas novas e 
adaptadas da normalização. 

 

 Nesse contexto das práticas disciplinares, a norma disciplinar deve ser 

compreendida como um referencial para constituir e comparar individualidades. 

Por meio dela, os indivíduos são diferenciados à luz de uma regra vinculante 
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presente no grupo de que são parte; ademais, a norma também possibilita que 

cada indivíduo seja mensurado no que tange ao seu valor e ao seu lugar no 

grupo que integra; permite, finalmente, a mensuração da natureza de cada 

indivíduo enquanto dotado de um “estado” a ser apreendido mediante a 

comparação com outros indivíduos do grupo de que faz parte (Ibid., p. 176). A 

norma fornece um critério para que se dividam os integrantes do grupo entre 

indivíduos normais: aqueles que estão de acordo com a regra interna a ser 

observada; e os indivíduos anormais: aqueles que, por qualquer razão, são 

desviantes em relação a ela. Ressalta-se: ambos integram a norma. A diferença 

existente entre ambos é a posição que ocupam em relação à medida que se 

deve seguir (Ibid., p. 176 – 177). 

 Na esteira do seu projeto de historiar a punições a partir da perspectiva 

do corpo político, é na prisão, enquanto modo de punição prevalente em nosso 

período histórico, que Michel Foucault localiza uma instituição disciplinar 

produtora de individualidade; o seu produto é o “delinquente” (Ibid., p. 177). 

Sobre a relevância que essa constatação produz para a investigação 

foucaultiana, consigna Marcelo da Fonseca (Ibid., pp. 177 - 178): 

 
Para o filósofo, não se pode compreender a prisão identificando-a 
somente a uma forma de pena, ou ainda, a um local de execução da 
pena. Para o autor de Vigiar e punir, a prisão é, acima de tudo, um local 
de constituição de individualidades. Local de observação, de 
normalização, de formação de conhecimentos sobre cada prisioneiro, 
conhecimentos acerca de suas disposições, de sua vida, de sua 
história. Ela é local de formação de um saber clínico sobre os detentos, 
saber que permite dizer que tipo de indivíduo é aquele que nela se 
encontra. 
Na aparência, a prisão tem uma única função, que é conhecer a 
decisão da justiça e aplica-la a partir de regras estabelecidas. No 
entanto, ela faz muito mais. Recebe das mãos da justiça um 
condenado, e constitui em seu interior ─ a partir dessa figura do 
condenado ─ um personagem diverso: o delinquente. 
[...] 
Afirmar que a prisão produz a delinquência significa reconhecer sua 
função disciplinar de produtora de individualidade, uma individualidade 
especificada na forma de um sujeito patologizado. Pela disciplina, a 
prisão determina que certas condutas, que determinadas histórias 
pessoais, que certas índoles identifiquem um ‘modo de ser’ a que se 
possa chamar ‘delinquência’. Esta seria uma forma de existência 
definida e descrita como ‘anormal’ quando comparada com outras 
dformas de existência definidas e descritas como ‘normais’. 

 

 Esse delinquente diferencia-se do infrator, uma vez que aquele é 

qualificado por uma teia complexa que compreende seus instintos, sua história 
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e suas inclinações; aquele, por outro lado, se caracteriza tão somente pelo seu 

ato ilegal (Ibid., p. 178).  A prisão transforma o infrator em delinquente, quando 

sua biografia passa a ser investigada e buscam-se fundamentos anteriores ao 

cometimento do crime para justifica-lo. Após sua transição pelas instâncias 

judiciais, o infrator é inserido na qualificação de delinquente e já não é mais 

avaliado pelo seu ato, mas pela anomalia que manifesta (Ibid., pp. 178 – 179). 

 Retomando a noção de ilegalismo, é notável ressaltar que a prisão não 

o combateu de forma alguma, mas tão somente promoveu uma reconfiguração 

da sua economia, promovendo o surgimento de uma espécie de delinquência 

profissional, que, por um lado, serve aos ilegalismos realizados pelos setores 

dominantes, e, por outro, interfere nos ilegalismos populares, limitando-os (Ibid. 

pp. 179 – 180). Segundo Marcelo da Fonseca, a prisão instaura uma espécie de 

“ilegalismo institucionalizado” (Ibid., p. 180) 

 Assim, diante dos esclarecimentos, pode-se avançar para explicar como 

essas tecnologias disciplinares, que, inicialmente, sugiram em instituições 

fechadas, puderam se expandir em meio à sociedade, alcançando lugares cada 

vez mais amplos e flexíveis ─ o dispositivo panóptico. 

 Inspirado no panóptico de Jeremy Bentham ─ projeto criado por 

Bentham para a construção de uma estrutura arquitetural de vigilância 

completamente observável do seu centro ─, o dispositivo panóptico promove a 

organização de espaços que permitem ver ininterruptamente e reconhecer 

imediatamente. A finalidade é introduzir nos observados, sejam operários, 

crianças, freiras ou militares, a sensação de que se está sob observação a todo 

instante, um estado de atenção permanente; destina-se a internalizar no próprio 

observado a visão do observador, permitindo que os efeitos da observação 

sejam permanentes, embora ela mesma não o seja (FOUCAULT, 2014, pp. 194 

– 195). 

 Trata-se de um dispositivo que autonomiza e desindividualiza o poder, 

uma vez que qualquer indivíduo pode ocupar a posição do vigilante (Ibid., p. 

196); ele permite a experimentação com os corpos vigiados, treinando e 

modificando os comportamentos dos vigiados (Ibid., p. 197); funciona, ainda, 

como laboratório do poder, uma vez que, por sua incidência constante, promove 

um aumento de saber que incrementa todas as frentes de exercício do poder 

(Ibid., p, 198). Há nele, segundo Foucault, uma vocação para se estender a todo 
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o corpo social, uma vez que opera como um potencializador, propiciando, por 

meio do poder, aumento da produção, desenvolvimento da economia, difusão da 

instrução, elevação da moral pública, crescimento e multiplicação (Ibid., p. 201). 

 Sobre as relações que o dispositivo panóptico tem com as tecnologias 

disciplinares, Marcelo da Fonseca (2012, pp. 181 – 182) pondera: 

 

O mesmo modelo do conjunto arquitetural dos edifícios serve para 
ilustrar a forma que terá a sociedade atravessada pela tecnologia 
disciplinar. 
Daí a disciplina não ser identificada com uma instituição, ou mesmo 
com um tipo de instituição, ela é mais precisamente um mecanismo de 
poder, uma ‘anatomia ‘ do poder, uma modalidade de seu exercício, 
que pode ser sintetizada pela palavra ‘normalização’. A disciplina é 
uma modalidade de poder que normaliza. Ela é a primeira forma da 
normalização descrita por Foucault. Seu domínio é aquele da 
materialidade dos corpos e da organicidade das instituições. E a não 
independência desse poder disciplinar-normalizador relativamente às 
práticas e aos saberes ditos jurídicos é que permite a caracterização 
da segunda imagem do direito presente em seu pensamento. [...] a 
interação entre as estruturas formais do direito e as práticas da norma, 
segundo a imagem de um direito normalizado-normalizador. 
Normalizado, porque investido, penetrado pelas práticas da norma e, 
ao mesmo tempo, normalizador, porque agente e vetor da 
normalização. 

 

 Sendo assim, constata-se que, quando analisados sob o plano das 

práticas, a relação que se estabelece entre o direito e a normalização são de 

mútua implicação e complementariedade. Na sociedade em que essas 

tecnologias disciplinares se generalizaram, constitui-se uma rede de poder cujos 

elos que articulam individualidades e aqueles que alinham as instituições perdem 

progressivamente a rigidez das suas fronteiras, de uma tal forma que se 

consolida um continuum disciplinar (Ibid, p. 184-185). Pelos alinhamentos que 

promove entre instituições disciplinares e indivíduos nelas inseridos, pelas 

conexões que estabelecem junto a instâncias sociais distintas das disciplinas, 

como o direito, esse continuum disciplinar consolida, segundo Marcelo da 

Fonseca, a sociedade disciplinar (Ibid., p. 184 – 185). 

 Mais especificamente no que tange processo de colonização das 

tecnologias disciplinares em relação ao direito, ela pode ser constatada nas 

regras e procedimentos jurídicas que determinam o sequestros dos corpos 

individuais para encaminhamento às instituições disciplinares, como a prisão e 

os hospitais psiquiátricos judiciais; ainda, também se expressa no regramento 

jurídico das relações que se estabelecem entre trabalhadores e patrões ─ 
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relações de poder nas quais existem regimes de disciplinamento dos corpos 

(Ibid., p. 186). 

 Em segundo lugar, pode ser citado como exemplo dessa colonização os 

regulamentos presentes nas instituições disciplinares.  Ora, há uma clara relação 

dos regulamentos com as regras propriamente jurídicas, uma vez que o primeiro 

propicia a aplicação do direito dentro das instituições disciplinares. Conforme 

Marcelo da Fonseca, o regulamento é um “termo médio” entre a norma e o 

direito, que os contem, simultaneamente, expressando-os (Ibid., p. 186). 

 Por fim, esse processo de mútua implicação entre norma e direito 

também pode ser observado através da análise do instrumento disciplinar do 

exame, em que, no interior de regimes disciplinares, é produzido um saber sobre 

os indivíduos caro às instituições judiciárias e que potencialmente será usado 

contra eles. É assim que, segundo Marcelo da Fonseca, as regras do direito 

gerenciam o saber desses exames individuais, promovendo também o 

gerenciamento da delinquência. Essa verdade dos indivíduos que é produzida 

através do exame em tecnologias disciplinares de poder circula através das 

instituições jurídicas e demonstra que o direito-normalizado-normalizador não é 

estranho às verdades produzidas nas instituições disciplinares (Ibid., p. 187). 

 Portanto, resta evidente que a análise da relação entre norma e direito, 

sob o plano das práticas, propicia um horizonte de compreensão rico para a 

reflexão jurídica, conduzindo à segunda imagem do direito que subiste na obra 

do pensador Michel Foucault ─ o direito-normalizado-normalizador, como vetor 

da normalização disciplinar que incide sobre os corpos em incontáveis aspectos 

da sua vida, moldando-os, corrigindo-os e, talvez o mais relevante aspecto, 

produzindo-os. 

 

3.4.2 O direito-normalizado-normalizador frente à biopolítica 

 

 Inicialmente, faz-se mister ressaltar a limitação de que padece o 

presente tópico: a noção de biopoder só é tratada com profundidade por Foucault 

no período posterior àquele delimitado para esta pesquisa, isto é, 1970 e 1976.  
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Não obstante, com base no curso Em defesa da sociedade e no livro A 

história da sexualidade I8, bem como no estudo Michel Foucault e o Direito, 

de Marcelo da Fonseca, pretende-se delinear as implicações que o exercício do 

poder regulatório e de segurança, ainda que de forma incipiente, pode ter junto 

aos processos de normalização e a relação de ambos que pode ser estabelecida 

com o direito. 

Na História da sexualidade I: A vontade de saber, Michel Foucault 

investiga o surgimento do dispositivo da sexualidade nas sociedades ocidentais, 

pondo em xeque a tese de que a consolidação do modo de produção capitalista 

tenha sido responsável pela repressão da sexualidade. 

Para tanto, o filósofo francês dirige sua análise para a idade média, onde 

a relação entre sexo e verdade era articulada no ritual discursivo ─ onde se 

confrontavam dois corpos numa relação de poder, confessor e confessante 

(FOUCAULT, 2017, pp. 67 e 69). Contrariando a mencionada tese, o pensador 

francês constata que, nos últimos três séculos, houve a emergência de tipos 

diferentes de discursos sobre o sexo, em uma variedade cada vez maior e 

dispersa por diferentes campos (demografia, psicologia, medicina, psiquiatria, 

moral, crítica política e etc.). Foucault entende que, ao invés de  mera repressão, 

nesse período há uma incitação cada vez maior do discurso sobre o sexo, 

disperso em diferentes focos (Ibid., pp. 37 – 38). 

Abordando a história da sexualidade desenvolvida por Foucault, Marcelo 

da Fonseca (2012, p. 194 - 195) afirma: 

 

Ora, na história da sexualidade escrita por Foucault, o objeto acerca 
do qual se escreve não é a ‘sexualidade’, entendida como ‘dado’ da 
natureza a ser descoberto pelos saberes da ciência médica e dos 
historiadores. Sua história da sexualidade é antes a narrativa de como 
se formou, em nossa cultura, em nossas sociedades, algo a que 
designamos por ‘sexualidade’. De fato, aquilo que entendemos por 
‘sexualidade’ não seria outra coisa senão resultado de nossa ‘vontade 
de saber’ sobre o sexo, que ao mesmo tempo o toma por objeto de 
saber e o oferece como objeto de intervenção de técnicas de poder. 
Aquilo a que chamamos de ‘sexualidade’ não é mais que o produto de 
um mecanismo de saber-poder. A sexualidade é um ‘dispositivo’. É 
algo a partir do que e sobre o que certo número de discursos, de 
práticas, de técnicas, de saberes e de intervenções se torna possível. 
[...] 
Em A vontade de saber, Foucault se dedica a mostrar que nas 
sociedades ocidentais modernas o sexo é alvo de um investimento 

                                                           
8 Na História da Sexualidade I e no curso em Defesa da sociedade Foucault apresenta o a noção de 
biopolítica. 
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político maciço. O dispositivo representado pela sexualidade faz parte 
de um agenciamento político da vida, ou seja, integra uma biopolítica. 

 

 Para dar conta da análise do biopoder, esse novo modo de exercício do 

poder que Foucault verifica emergir em paralelo às tecnologias disciplinares, o 

pensador francês reavalia as características do poder soberano no último 

capítulo da História da sexualidade I.  

O soberano, tradicionalmente, possuía o direito de vida e morte sobre 

seus súditos ─ um privilégio derivado diretamente do antigo pater potestas, que 

permitia aos pais dispor da vida dos seus filhos e seus escravos. Quando 

formulado pelos teóricos clássicos, há uma significativa atenuação desse poder, 

só sendo lícito ao soberano exercê-lo quando se encontre exposto em sua 

integridade. Há, com efeito, um condicionamento ao poder de morte do 

soberano, que só pode exercê-lo sobre seus súditos quando sob ameaça, 

provocando-lhes a morte. (FOUCAULT, 2017, pp. 145 – 146). 

Contudo, Foucault identifica uma transformação significativa desse 

privilégio durante a época clássica, quando toda a economia de poder da 

sociedade se transformava. O antigo poder de morte do soberano converte-se 

num reverso do direito que o corpo social tem para defender a si próprio, 

enquanto surge um poder que se exerce positivamente sobre a vida ─ para fazê-

la perdurar em condições favoráveis. Os novos conflitos entre os povos, nessa 

nova configuração, travam-se para a manutenção da vida, da saúde e da 

integridade das populações ─ e nunca foram tão sangrentos (Ibid., p. 146 – 147). 

Esse poder sobre a vida, que assume um protagonismo cada vez maior 

nas análises foucaultianas, tem sua origem identificada pelo filósofo em dois 

processos que ocorreram em paralelamente. 

Em primeiro lugar, esse processo teve início através de tecnologias de 

disciplinar, que tomavam o corpo como uma máquina a ser adestrada, docilizada 

politicamente e potencializada em suas forças, a fim de ser integrada a 

instituições econômicas e sociais. O pensador francês nomeia esse 

procedimento de poder como anátomo- política do corpo humano (Ibid., p. 150). 

Em segundo lugar, o pensador francês identifica um procedimento de 

poder que surgiu aproximadamente na segunda metade do século XVIII, 

caracterizado por se apoderar do corpo enquanto espécie, enquanto ser vivente 

na extensão populacional, composto por problemas de ordem biológica, como 
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natalidade, proliferação, nascimento, mortalidade, longevidade e outras 

condições de sua variabilidade. Esses problemas de ordem biológicas são 

enfrentados mediante intervenções regulatórias, cujo procedimento é nomeado 

como biopolítica da população. Com efeito, é a articulação de ambos os 

procedimentos, tecnologias disciplinares e regulatórias, que caracterizam o 

processo que Foucault nomeou como organização da vida a partir do poder 

(Ibid., p. 150) 

Por sua vez, no curso Em defesa da sociedade, Michel Foucault também 

trata da biopolítica. Quando ocorre a apropriação do discurso da “guerra das 

raças” por parte da burguesia, que identificava a si mesmo enquanto a nação no 

período revolucionário francês, ocorreu uma mudança significativa na circulação 

desse discurso da guerra. Segundo Marcelo da Fonseca (2012, pp. 202 – 203): 

 

Também como em A vontade de saber, ainda que segundo um 

percurso diferente, o tema a que se chega ao final de Em defesa da 

sociedade é o tema da biopolítica. [...] O Terceiro Estado tornado a 

nação, mediante a absorção de todas as funções estatais, vai 

assegurar funções de universalidade. A burguesia torna-se o povo, 

torna-se o Estado. É o momento do desaparecimento das dualidades, 

das nações, dos enfrentamentos, das guerras entre as ‘raças’. No 

cenário do poder centralizado do Estado, a única guerra que pode ser 

travada será aquela empreendida contra aqueles que, no interior da 

nação, no interior do Estado, ameaçam a sociedade por constituírem, 

em seu interior, como que um ‘corpo estranho’, por apresentarem uma 

distância em relação à norma desta sociedade, por serem uma ‘raça’ 

que põe em perigo a ‘raça’ constituída pela sociedade. A guerra que se 

trava “Em defesa da sociedade” corresponde aos procedimentos de 

uma biopolítica. 

 

Ora, é relevante, para a identificação da especificidade que o direito 

possui com a normalização biopolítica, apresentar alguns elementos que a 

distingue da normalização-disciplinar. O filósofo Marcelo da Fonseca (Ibid., p. 

209), neste sentido, esclarece que o normal é anterior à norma nos mecanismos 

de segurança, sendo esta adaptada àquele. Ao contrário dos mecanismos 

disciplinares, em que a norma era o critério para a designação do normal e do 

anormal, o estabelecimento do normal e do anormal, nesse nível da biopolítica, 
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se dá com base no estudo de diferentes curvas de normalidade, que, 

posteriormente, originam a norma. A título de exemplo, o filósofo brasileiro (Ibid., 

p. 209) cita as práticas de vacinação e variolização examinadas por Foucault: 

 

Quanto à normalização operada pelos dispositivos de segurança, 
Foucault exemplifica sua forma fazendo referência aos procedimentos 
envolvidos nas práticas de variolização e de vacinação que ocorreram 
no século XVIII. Em tais procedimentos existe o reconhecimento da 
doença como um fenômeno ao mesmo tempo individual e coletivo. E 
será como fenômeno coletivo que sobre ela se atuará, implicando, por 
exemplo, o cálculo do seu crescimento no interior da população, na 
previsão dos riscos de contágio, na comparação entre uma taxa de 
incidência considerada ‘normal’ para o grupo em questão com as taxas 
específicas a cada momento. 
Nas práticas de inoculação e de vacinação não se tratava de partir de 
um modelo ótimo (a norma) e proceder a uma adequação de pessoas 
e atividades a esse modelo. Tratava-se de combater certas 
normalidades consideradas mais desfavoráveis, mais desviantes em 
relação ao que se pode definir por uma ‘curva normal geral’. Nos 
mecanismos de segurança tem-se, primeiro, uma apreensão do 
‘normal’ e do ‘anormal’, a saber, uma apreensão de diferentes curvas 
de normalidade. E a ‘normalização’ consistirá em fazer jogar as 
diferentes distribuições de normalidade umas em relação às outras, 
conduzindo as ‘mais desfavoráveis’ para um estado que seria ‘mais 
favorável’. A norma surge, então, como um jogo no interior das 
normalidades diferenciais 

 

 Com a contextualização acima realizada, pode-se prosseguir, segundo 

os limites traçados para a presente monografia, ao estabelecimento da relação 

de implicação que o direito possui com a concepção de normalização biopolítica. 

 A imagem do direito normalizado-normalizador surge, no que tange à 

concretização das biopolíticas, através da ação estatal sobre o domínio 

constituído pela vida dos homens em suas constantes, funções, regularidades e 

acidentes ─ tudo a nível populacional, tomando o corpo enquanto espécie. Será, 

assim, concretizada através da atividade legislativa do Estado, de decisões 

judiciais, elaboração de decretos, de medidas de segurança e de arbitragens que 

intervenham sobre diferentes situações, tais como: a função dos aparelhos 

estatais diante das necessidades a nível social, as condições em que se dá a 

atividade produtiva, questões de saúde pública, seguridade social, segurança, 

responsabilização civil nas relações individuais e criminal, nas relações 

indivíduo-sociedade e indivíduo-Estado, naquilo que diga respeito às políticas 

econômicas, sociais e culturais de responsabilidade do Estado e do governo 

(Ibid., p. 230). 
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 Neste diapasão, esclarece Marcelo da Fonseca (Ibid., pp. 230-231), 

sobre essa relação de implicação entre normalização e direito: 

 

[...] Não se trata de dizer que Foucault tem a pretensão de reescrever 
a história do direito, ou mais especificamente dessas áreas do direito, 
segundo critérios de sua analítica do poder. Este certamente não é seu 
projeto. Trata-se apenas de reconhecer que no conjunto das análises 
sobre o biopoder e a governamentalidade configura-se uma série de 
sugestões sobre as implicações entre diversas áreas do direito (tais 
como se configuram atualmente) e os mecanismos de normalização. É 
justamente a estas implicações que está referida a imagem do direito 
normalizado-normalizador presente em seu pensamento, ou seja, uma 
imagem do direito em que as práticas e os saberes jurídicos, ao menos 
em parte, funcionam como vetores e agentes da normalização 
efetuada sobre a vida e seus processos. 

 

 Portanto, percebe-se que a normalização regulatória, embora seja 

diferente da normalização disciplinar, complementa-se a esta no domínio da vida 

e na colonização do direito, tornando-o um vetor de normalização potencializado. 

Trata-se de uma modalidade diversa de normalização, que alcança o corpo ao 

nível da espécie, caracterizada pelo exercício do poder em favor da manutenção 

de condições ótimas para a vida normalizada ─ em defesa da sociedade. 

  Assim, encerra-se o presente capítulo, uma vez que a segunda imagem 

do direito na obra de Foucault, o direito-normalizado-normalizador, foi exposto 

em seus dois aspectos: disciplinar e regulatório.  

  

4 CONCLUSÃO 

  

A realização do presente trabalho possibilitou ao autor a análise e 

compreensão das investigações genealógicas empreendidas por Michel 

Foucault, através das quais o pensador francês ressignificou o lugar e o papel 

que as práticas jurídicas desempenham na sociedade, fornecendo um 

procedimento analítico inovador. 

Os estudos jurídicos têm muito a ganhar com obra de Michel Foucault, 

tendo em vista que suas análises propiciam uma perspectiva interdisciplinar para 

a investigação das práticas jurídicas, inserindo as manifestações discursivas e 

“concretamente” práticas do direito no interior de uma rede de relações de poder 

e de campos do saber que permeiam todo o corpo social. Desta forma, 

expandido a compreensão do direito para além de reflexões autorreferentes à 
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legalidade ou a princípios jurídicos, as análises genealógicas de Foucault 

possibilitam o exercício da reflexão jurídica enriquecida com o conhecimento das 

lutas e tensões que atravessam as relações de colonização e 

complementariedade entre o Direito e tecnologias de poder dispersas na 

sociedade e estranhas à estrita lógica do comando legal. 

Assimilar essa contribuição, embora torne difícil a delimitação das 

fronteiras que separam o jurídico do político, permite a identificação das 

situações estratégicas e das correlações de força que entram em cena nas 

atuações e omissões do Estado Democrático de Direito; permite que os 

mecanismos de dominação que ele põe em jogo, ainda que sobre o pretexto de 

atendimento do interesse público, emerjam enquanto táticas de poder tomadas 

por uns contra outros; revela as porosidades do direito, lançando luz sobre o que 

nele há de político, de circunstancial e normalizador no interior de estratégias de 

poder mais amplas do que as originadas a partir da própria legalidade ou até 

mesmo dos interesses dos governantes. 

Partindo de uma análise das influências que Michel Foucault recebeu de 

Nietzsche, verificou-se que uma abordagem flexível do corpo, ou, poderia ser 

dito, do corpo como flexibilidade, desempenha um papel fundamental no 

procedimento genealógico desenvolvido por Foucault, uma vez que, 

debruçando-se sobre os acontecimentos históricos, o pensador francês busca 

identificar a constituição dos corpos no seio de relações de poder e em meio à 

formação de diferentes campos de saber, em permanente tensão e 

reconfiguração. 

O primeiro capítulo e o primeiro tópico do segundo capítulo, desta forma, 

permitiram a realização do primeiro objetivo específico da monografia.  

Buscou-se, logo após, delinear apontamentos gerais realizados por 

Foucault acerca do que ele mesmo entendia por poder, que apontam para uma 

concepção frontalmente diversa daquela que assume a tradicional teoria da 

soberania; sinteticamente, o pensador entende que o poder deve ser 

compreendido de forma mais flexível, não centralizada, dispersa, enquanto 

conjunto de relações de dominação e resistência relativas a determinado 

domínio.  
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Assim, através da abordagem da concepção particular de Foucault acerca 

do poder, o segundo tópico do segundo capítulo satisfez o segundo objetivo 

específico deste trabalho. 

A genealogia da norma, então, demonstrou-se imprescindível, uma vez, 

que, na esteira dos estudos realizados por Marcelo da Fonseca, a norma foi 

concebida como a noção que poderia conectar o direito aos procedimentos de 

normalização investigados por Michel Foucault. 

Por fim, munido da investigação acerca da noção de norma presente na 

obra de Foucault, foi possível abordar detalhadamente as relações de tensão 

aparente e complementariedade que existem entre o direito e os procedimentos 

de normalização, constituindo a imagem do direito-normalizado-normalizador ─ 

um vetor através do qual a normalização-disciplinar e a normalização-regulatória 

podem operar. 

 O terceiro capítulo do presente trabalho, portanto, satisfez, 

simultaneamente os terceiro e quarto objetivos específicos propostos na 

introdução. 

 No que tange ao objetivo geral, pode-se afirmar, também, que houve sua 

concretização, uma vez que, dentro do recorte delimitado das obras de Foucault 

(1970 – 1976), foi possível descobrir e sinalizar a existência de uma abordagem 

singular dos nexos existentes entre o direito, as relações de dominação e a 

organização do poder pela vida. A investigação foucaultiana demonstra existir, 

entre o direito e os processos de normalização, relações de mútua implicação e 

colonização, de tal forma que, sob esta perspectiva, o direito revela-se um vetor 

desses processos de normalização ─ direito-normalizado-normalizador. 

Foi, assim, sinalizada, nos limites possíveis a um estudo monográfico, a 

existência de uma perspectiva que se abre para a compreensão do fenômeno 

jurídico com as obras de Michel Foucault. 

Ressalta-se que, para a realização desta monografia, foram utilizados os 

métodos de consulta bibliográfica e fichamento de obras pertinentes ao tema. 

Por seu turno, foram essenciais as obras de Friedrich Nietzsche, Roberto 

Machado e, especialmente de Marcelo da Fonseca, que propiciou uma análise 

singular da obra de Foucault, extraindo, de cada período da produção intelectual 

do pensador francês, elementos que possuem pertinência para a compreensão 

do fenômeno jurídico.  
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 Por fim, embora acredite-se que o objetivo geral desta monografia foi 

atingido, é digno de menção que um dos aspectos abertos pela obra de Foucault 

para pensar o direito não foi tratado no presente trabalho ─ aquele que, nos 

termos de Marcelo da Fonseca, representa a terceira imagem do direito na obra 

do filósofo francês: o “direito novo”, que diz respeito às possibilidades de resistir 

ao exercício do poder por meio do direito. 
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