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RESUMO 

 

A monografia que ora se apresenta tem como objetivo primeiro refletir sobre as 

implicações existentes entre “formas fundamentais de poder-saber” e “formas 

judiciárias” na história do ocidente. Para tanto, recorre aos primeiros textos da 

produção genealógica de Michel Foucault, em especial Vigiar e Punir e A verdade e as 

formas jurídicas. Em um segundo momento, este trabalho se interroga sobre o estatuto 

da Norma disciplinar -- uma “nova forma da lei” -- e sua importância crescente no 

interior da instância jurídica. 

 

Palavras-chave: Filosofia do Direito; Epistemologia; Filosofia Política. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Quantos autores perpassam a extensa obra de Michel Foucault? Intelectual 

ativista, filósofo da alteridade, arquivista, crítico das ciências humanas, crítico de arte, 

“reacionário”, “anti-humanista”, pouco importa a inadequação do predicado que se 

emprega: o autor é um verbo transitivo. O filósofo que escreve a “história da percepção 

da loucura” no início da década de 1960 não é o mesmo que, vinte anos depois, se 

defronta com a possibilidade de uma “ética”. Quem mais faria a genealogia dos 

mecanismos de objetivação na presente ocasião? Mais de duas décadas depois de sua 

morte prematura, multiplicam-se os olhares desassossegados, os murmúrios reticentes e 

também as posturas críticas, os focos de resistência. 

 

“Eu lhes dizia agora há pouco que esses fragmentos genealógicos talvez corram o risco 

de ser recodificados; mas poderíamos, afinal de contas, lançar o desafio e dizer: 
‘Tentem então!’ Poderíamos dizer, por exemplo: desde o tempo em que a antipsiquiatria 

ou a genealogia das instituições psiquiátricas foram empreendidas (...), por acaso 

apareceu um só marxista, um só psicanalista, um só psiquiatra para refazer isso em seus 
próprios termos, e para mostrar que essas genealogias eram falsas, mal elaboradas, mal 

articuladas, mal fundamentadas?”1 

 

 

 

 Qual é a linha de chegada e o ponto de partida dos escritos foucaultianos? Não 

caberia dizer que cada livro deve ser tomado como um domínio fechado, mas sim que 

cada obra é um experimento bem sucedido, que deve ser pensada de dentro e de fora 

dos sistemas reducionistas de estudo. Ou nunca nos permitiríamos supor que os 

                                                             

1 FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). Tradução de Maria 

Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 17-18. 
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melhores leitores de Foucault, os mais fiéis à sua escrita, são os detentos das 

penitenciárias francesas da década de 1970? 

“De fato, as coisas são tais que esses fragmentos de genealogia que foram feitos 

continuam aí, cercados de um silêncio prudente.”2 Das duas uma, Foucault acrescenta, 

ou o silêncio do adversário é a “prova de que lhe metemos medo” ou “sinal de que não 

lhe metemos medo algum”3. 

O presente trabalho é dedicado às três dimensões abordadas por Foucault: a 

verdade, o poder e as práticas judiciárias. Pretende realçar as análises foucaultianas 

acerca da “história política da verdade”, o aspecto inovador da “analítica do poder” e as 

“formas de produção de sentenças jurídicas na história do ocidente”. A escolha pelas 

obras publicadas entre 1970 e 1976, além de algumas aulas, conferências e entrevistas 

editadas postumamente, obedece ao interesse temático inicial. O texto tem como coluna 

dorsal o “dispositivo disciplinar”, a “anatomopolítica moderna” e as consequências da 

disseminação das técnicas disciplinares no domínio do direito, seus aparelhos e 

instituições correspondentes. Portanto, estudo das formas jurídicas e abordagem 

detalhada das formas fundamentais de poder-saber, sob a perspectiva das análises acerca 

do “como do poder”, de tal modo que se tenha em vista este duplo referencial: “de um 

lado, as regras de direito que delimitam formalmente o poder, de outro lado, (...) os 

efeitos de verdade que esse poder produz, que esse poder conduz e que, por sua vez, 

reconduzem esse poder.”4 É no entrecruzamento essencial das “formas jurídicas” com 

as “formas fundamentais de poder-saber” que este trabalho se situa. 

O primeiro capítulo, “Da arqueologia à genealogia”, traz uma breve retrospectiva 

dos quatro livros da chamada “fase arqueológica”, em especial de As palavras e as 

coisas. A leitura do quadro de Velásquez é um artifício que Foucault utiliza para ilustrar 

a configuração epistemológica da Era Clássica em As palavras e as coisas. Propõe-se 

aqui não uma releitura, mas um “fazer ecoar” a crítica foucaultiana, um acréscimo de 

detalhes, com o objetivo de reafirmar a ausência do “homem” na epistémê barroca e seu 

curioso aparecimento posterior. A discussão seguinte agrupa certo número de 

“precauções de método” adotados por Foucault em suas investigações arqueológicas e, 

                                                             

2 Ibid., 18. 
3 Ibid., 18. 
4 FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade : curso no Collège de France (1975-1976) ; trad. Maria 

Ermantina Galvão. – São Paulo : Martins Fontes, 1999. Pág. 28. 
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em certa medida, genealógicas. Embora seja difícil precisar uma “metodologia básica” 

para as análises do filósofo, é possível destacar, no gênero de suas pesquisas, certo 

número de inovações e singularidades, que são mantidas ou deixadas de lado conforme 

mudam seus objetos de interesse. Ele próprio diz, a respeito de A arqueologia do saber:  

 

“Não tenho método que aplicaria da mesma forma a domínios diferentes. Ao contrário, eu 

diria que é um mesmo campo de objetos, um domínio de objetos que tento isolar 
utilizando instrumento que encontro ou crio, no mesmo momento em que estou fazendo 

minha pesquisa, mas sem privilegiar de modo algum o problema do método.”5 

 

O segundo capítulo, “Verdade, poder, práticas judiciárias”, segue o filão temático 

anunciado acima, embora esteja introduzida uma leitura possível da obra O Castelo, de 

Franz Kafka. A opção por esta obra literária não é aleatória. Poder-se-ia abordar outro 

texto de Kafka (O Processo ou o conto A Colônia Penal, por exemplo), ou mesmo um 

longa-metragem do gênero distópico6. Obras que, apesar de se despirem de tantos         

“-ismos” recorrentes, parece que se tocam em alguns pontos específicos: sugerem os 

efeitos “extremos” que uma “sociedade de controle” promove sobre o corpo moderno; 

soam como uma advertência à possibilidade de o homem, tendo sua existência sob o 

foco constante de um poder de tipo normalizador, tornar-se um indivíduo atravessado 

por relações de força que o submetem a uma condição objetal, à condição metafórica de 

um autômato.7 No entanto, O Castelo fornece em sua trama uma personagem 

importante, Klamm, um funcionário do Castelo, que é usado, hipoteticamente, como 

metáfora para a “natureza” do poder na conjuntura política moderna.  

A questão do poder é abordada por Foucault de modo peculiar. Ele não constrói 

uma teoria do poder, mas se propõe a estudar o seu funcionamento estratégico, o seu 

“como”. Também não dedica uma obra ao poder, mas investiga sua forma de expressão 

em diferentes momentos históricos. Para tornar claro o seu objetivo, propõe, em várias 

ocasiões -- Em defesa da sociedade (1976), História da Sexualidade vol. I – A vontade 

de saber (1976), etc. --, um diálogo com a “teoria jurídica clássica do poder”. A 

                                                             

5 FOUCAULT, M. Ditos e Escritos IV;: Estratégia, poder-saber. Organização de Manoel B. da Motta ; 

Tradução de Vera L. A. Ribeiro. 2ª.ed. Rio de Janeiro : Forense Universitária, 2006, p. 229. 
6 Como Alphaville, 1965, GODARD, J-L; Fahrenheit 451,1966, TRUFFAUT, F.; Laranja Mecânica, 

1971, KUBRICK, S. 
7 Kafka, em especial, revela uma forma estética seca, mecânica, vazia de subjetividade. Cria personagens 

que não são heróis autônomos, mas pessoas que levariam uma vida de figurantes se não fosse por um fato 

inusitado: acordar um dia metamorfoseado em inseto, ser detido antes mesmo do desjejum. 
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“analítica do poder” foucaultiana opera um tríplice deslocamento com relação à 

concepção jurídico-política de poder: 

 

“Trata-se, em suma, de orientar, para uma concepção do poder que substitua o privilégio 
da lei pelo ponto de vista do objetivo, o privilégio da interdição pelo ponto de vista da 

eficácia tática, o privilégio da soberania pela análise de um campo múltiplo e móvel de 

correlações de força, onde se produzem efeitos globais, mas nunca totalmente estáveis, de 
dominação”.8 

 

 Tríplice deslocamento: ao invés de partir de um sujeito a-histórico -- sujeito 

entendido como unidade fundamental anterior às relações de poder – que tem sua 

liberdade ameaçada por um poder exterior que reprime, constrange, que o rebaixa ao 

estado de súdito, descrever “como” as relações de poder fabricam individualidades. 

Segundo, deixar de pressupor um Poder único, fonte de todas as relações de sujeição, 

um vetor principal, um Leviatã hobbesiano e se desvencilhar do costume de localizar a 

origem do poder numa unidade jurídico-política triunfante. Ao invés de procurar os 

grandes operadores de dominação, estudar as expressões locais do poder e sua forma 

microfísica de incidência. Terceiro deslocamento: não existe uma “norma 

fundamental”9, uma legitimidade fundamental pressuposta e preliminar às práticas 

jurídicas cotidianas. No lugar da busca pelo fundamento de validade do poder jurídico-

político, é preciso focalizar os instrumentos técnicos e locais de fabricação de 

individualidades. 

 Permeia o início da produção genealógica de Michel Foucault o aparecimento de 

um poder de tipo disciplinar nas sociedades ocidentais, o que se confirma, sobretudo, 

nos livros Vigiar e Punir (1975) e História da Sexualidade vol. I: A vontade de Saber 

(1976), nos cursos publicados com o nome Os Anormais (1974-1975) e Em Defesa da 

Sociedade (1975-1976), e ainda em conferências ministradas neste mesmo período, 

como A verdade e as formas jurídicas (1973). O poder disciplinar é, para Foucault, uma 

tecnologia de poder que se aplica aos corpos através de técnicas como a vigilância 

panóptica e a sanção normalizadora, com o fim de fabricar indivíduos dóceis e úteis; um 

dispositivo de poder amplamente disseminado no corpo social.  

                                                             

8 FOUCAULT, M. História da sexualidade I: A vontade de Saber, p. 97. 
9 KELSEN, H. Teoria pura do direito ; trad. João B. Machado – 6ª Ed. – São Paulo : Martins Fontes, 

1988. Pág. 215-217. 
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Embora a investigação do poder disciplinar não seja a última palavra de Foucault 

acerca do exercício do poder na modernidade, este trabalho não pretende ir além dos 

textos que abordam explicitamente o problema das disciplinas. É a “anatomopolítica 

moderna” -- poder que se exerce em trânsito pelo corpo dos indivíduos – e o dispositivo 

disciplinar – modalidade de poder que emerge na Idade Clássica e que tem como um de 

seus traços as práticas de objetivação do homem – que servem de cenário para as 

discussões desenvolvidas neste trabalho. O caráter “incompleto” das análises se traduz 

em uma preocupação ainda maior com alguns temas importantes na obra do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

DA ARQUEOLOGIA À GENEALOGIA 
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1. DA ARQUEOLOGIA À GENEALOGIA 

 

 

1.1 “Na orla do mar, um rosto de areia” 

 

Num vernissage, Michel Foucault move alguns Velásquez de lugar para melhor 

aproveitar a luz da rua:  

 

“(...) se se quiser manter aberta a relação entre a linguagem e o visível, se se quiser falar 
não de encontro a, mas a partir de sua incompatibilidade, de maneira que se permaneça 

o mais próximo possível de uma e de outro, é preciso então pôr de parte os nomes 

próprios e meter-se no infinito da tarefa. É, talvez, por intermédio dessa linguagem 
nebulosa, anônima, sempre meticulosa e repetitiva, porque demasiado ampla, que a 

pintura, pouco a pouco, acenderá suas luzes.”10  

 
 

 

Que papel teria a crítica senão um sutil “falar a partir de”? Falar que traz a obra à 

luz para nela realçar o que há de singular, dando aparência de infinito ao que se 

apresenta dentro dos limites da moldura, do número de frames, da enumeração das 

páginas. Falar que “põe de parte” os nomes próprios: quem é o autor? O que quer dizer? 

A que filmes assistiu ou em quantas cidades viveu? A crítica foucaultiana, ao invés de 

encerrar a obra dentro de esquemas que comprometem sua própria autonomia, leva a 

obra para além de si mesma, num ímpeto expansivo. 

Sendo o “falar a partir de” -- em contraponto ao “falar de encontro a” -- o 

critério para a crítica de As Meninas11, em As palavras e as coisas, texto escrito em 

1966, Foucault analisa a obra de Velásquez, pintor espanhol do final do século XVI e 

início do século XVII.12 Em seguida, toma sua crítica como “ilustração” do  que veio a 

ser o solo epistemológico que condicionou a passagem da Renascença para a Idade 

                                                             

10 FOUCAULT, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus 

Muchail. 9ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 12. 
11 Las meninas (1656), VELÁSQUEZ, Diego. Pintura em tela, 310x276, Museu do Prado, Madrid. 
12 Diego Velásquez (1599-1660). 
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Clássica. Que não se espere, entretanto, a descrição de uma ruptura abrupta entre os dois 

períodos nem mesmo a indicação de um fio contínuo de acontecimentos. Não é, 

absolutamente, este tipo de análise que interessa ao autor de As Palavras e as Coisas. 

Move a análise foucaultiana a singularidade de um olhar perspicaz para uma pilha de 

arquivos empoeirados que, no máximo, servem de referência longínqua a um 

acontecimento importante. O acontecimento, neste caso, é a mudança no campo da 

epistéme: o que, a partir de Descartes, possibilita a migração da linguagem para o 

campo da representação? Qual seria o contexto de mudança da ordem da epistémê? 

Num rápido golpe de vista, percebe-se que o quadro As Meninas – ou A Família 

de Felipe IV -- retrata uma sessão de pintura de Velásquez, em seu atelier na corte 

espanhola. À esquerda, um cavalete, o chassi de um quadro ao reverso. O pintor não 

está presente como os demais elementos cenográficos: como um maestro imerso na 

execução da partitura e de costas para os rostos na platéia, põe-se o pintor à contraluz, 

com um semblante alheio ao que se passa em volta, prestes a desaparecer por trás da 

lona, no instante seguinte. Na vibração das pinceladas, o aspecto de movimento na 

representação do pintor. Do sol que incide em diagonal sobre a cena, ele é o último a 

receber a incidência. Meio às escuras, seus contornos não estão em contraste evidente 

com o fundo do atelier; sua presença é obscura, oblíqua. No barroco, a honestidade do 

pintor está em fazer ver não mais do que os olhos comportam. Em face da 

impossibilidade de se poder captar com os olhos tudo numa cena, a pintura barroca se 

desdobra em camadas, em níveis de claridade e obscuridade. A própria sofisticação das 

técnicas que causam, no plano, a impressão de profundidade conduz à noção de níveis 

de visibilidade em As Meninas. A representação de um episódio deixa de ser, como nas 

obras de estilo renascentista, uma proposta de apresentação do real enquanto tal.  

Em Velásquez, a luz parece ganhar vida; livre do compromisso de ressaltar a 

forma, destaca, no instante mesmo em que confunde. Qual é o efeito, a singularidade de 

um autorretrato em que o pintor -- posto em segundo plano e fora do centro da 

representação -- se confunde com o fundo escuro do atelier? Se Velásquez não é o 

primeiro e tampouco o último a representar a si próprio no processo de composição, ao 

menos uma coisa é certa: As Meninas está bem longe de poder ser confundido com um 

mero autorretrato do pintor. 

Distinta do que se produz na pintura clássica (séculos XV e XVI), a pintura 

barroca não oferece ao espectador a impressão de que existe uma via única de reflexão 

sobre a obra. A pintura de Velásquez se desenrola com uma textura aberta, pronta a 
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abrir novos caminhos e a permitir novos rearranjos. Ainda que o título da obra, o foco 

principal da claridade e a geometria de As Meninas conduzam o espectador a tomar a 

infanta Margarida como objeto privilegiado do quadro, não seria possível enxergar a 

obra de Velásquez, unicamente, através de fórmulas renascentistas. O estilo barroco de 

representar o mundo inaugura uma nova fase nas obras pictóricas. Diz Foucault: é 

possível que, no barroco, o próprio olhar tenha mudado, talvez a fratura tenha ocorrido 

na própria “experiência nua da ordem [das coisas] e de seus modos de ser.”13 

Logo acima da filha de Felipe IV, retratada em meio a bufões, cortesãs e outras 

personagens curiosas, um espelho se destaca. Incorporando um elemento importante na 

pintura flamenga do século XV – a exemplo do notável O casal Arnolfini, de Jan van 

Eyck14, àquela época disponível nas coleções reais espanholas --, Velásquez reproduz 

um espelho que reflete o modelo da tela que aparece invertida: trata-se de Felipe IV e 

sua esposa Mariana. Não é a única ocasião em que Velásquez deixa escapar seu 

interesse por espelhos, interesse em todo caso distinto daquele expresso por Jan van 

Eyck, que faz do espelho uma ferramenta de reduplicação a repetir  

 

“(...) o que era dado uma primeira vez no quadro, mas no interior de um espaço irreal, 
modificado, estreitado, recurvo. Ali vê-se a mesma coisa que na primeira instância do 

quadro, porém decomposta e recomposta segundo uma outra lei. Aqui o espelho nada 

diz do que já foi dito”15,  

 

ele projeta o que nunca antes foi acessível aos olhos. Mas, se Velásquez se vale da 

imagem refletida no espelho, é para informar sua incongruência com o elemento 

pictórico. A arte barroca não funciona como espelho do mundo. A representação se 

desdobra, consciente de seu caráter representativo. Quando, por exemplo, o pintor legar 

sua Vênus à posteridade, ela não virá sobre uma concha flutuante nas espumas de uma 

enseada nem tampouco recostada em um récamier: a Vênus de Velásquez estará 

refletida num espelho.16 E mesmo o reflexo no espelho, por um interessante jogo de 

luzes, reproduz uma imagem nebulosa, feita em traços indistintos. A imagem, como 

                                                             

13 FOUCAULT, Op. cit. p. XVIII. 
14 JAN VAN EYCK (1390-1441), O casal Arnolfini (1434), óleo sobre tábua, 82x60, National Gallery, 

Londres. 
15 FOUCAULT, Op. Cit., p. 9. 
16 A Vênus do Espelho (1647-1651), VELÁSQUEZ, Diego. Óleo sobre tela, 123x175, National Gallery, 

Londres. 
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reflexo narcísico do modelo, é o que menos chama a atenção no conjunto das duas 

obras.  

Analisando o quadro de Velásquez, no primeiro capítulo de As palavras e as 

coisas, Foucault indica a presença de uma personagem importante na cena: há um 

homem no vão da escada. Ele adentra – ou sai, não se sabe bem -- a obra de Velásquez 

como que pela porta dos fundos, como se quebrasse as barreiras óbvias da 

materialidade. Sua postura indecisa e cambiante é, ainda assim, brilhantemente 

traduzida pelo artista. Seus gestos são silenciosos e sua aparição tenha talvez a tarefa de 

advertir acerca dos limites da representação. É através de um elemento fabuloso, um 

truque inesperado, que Velásquez extrapola as possibilidades de um óleo sobre tela. 

Foucault compara o homem a um espectador que, do interior do quadro mas fora da 

cena representada, olha para as personagens. A curiosa figura revela o jogo entre o real 

e o que se representa. Trata-se, antes de tudo, de José Nieto, primeiro-chefe tapeceiro da 

rainha e futuro hóspede-mor do palácio.  

Ora, o que significa a análise do quadro de Velásquez para a arqueologia 

foucaultiana ou para o projeto de As palavras e as coisas -- projeto que pretende 

reconstituir os sistemas gerais de pensamento de três épocas, Renascimento, Idade 

Clássica e Idade Moderna – ou, em outros termos, para a história da verdade 

empreendida por Foucault ou ainda para a verificação das condições históricas que 

permitem, no limiar do século XIX, o surgimento do homem como objeto de saber? 

O artifício do espelho é curioso, mas condiz com a situação epistemológica do 

século XVII. Não é possível que artista e modelo, como sujeito e objeto de 

conhecimento, estejam alojados, concomitantemente, no espaço epistemológico da Era 

Clássica. Tanto o artista, na ocasião em que compõe a obra, quanto o espectador que, de 

fora da cena, assiste à representação da família de Felipe IV, não se refletem no espelho 

de As Meninas. O espaço aberto pelo espelho é ocupado exclusivamente pelo modelo 

prestes a ser reduplicado na tela invertida.  

Com a análise de As meninas, Foucault sugere que, assim como no quadro de 

Velásquez o modelo não está presente senão por reflexo, a epistémê clássica (séculos 

XVII e XVIII) não está ainda em condições de conceber o homem como pedra angular 

de um saber determinado. Como fundamento primeiro de uma configuração 

epistemológica calcada na representação, o homem, diferentemente do que se 

desenvolve na Era Moderna, ainda não pode ser tomado como objeto de conhecimento. 

Em As palavras e as coisas, Foucault analisa a obra de Velásquez – tanto no capítulo I 
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quanto no capítulo IX, O homem e seus duplos -- apara ilustrar o solo epistemológico 

que condiciona a passagem da Renascença para a Idade Clássica e, posteriormente 

verificar o surgimento do homem no solo epistemológico da Idade Moderna. 

 

 
“Todas as linhas interiores do quadro e sobretudo aquelas que vêm do reflexo central 

apontam para aquilo mesmo que é representado mas que está ausente (...). No 

pensamento clássico, aquele para quem a representação existe, e que nela se representa 

a si mesmo, aí se reconhecendo por imagem ou reflexo (...), esse jamais se encontra lá 
presente. Antes do fim do século XVIII, o homem não existia.”17 

 

 

Para chegar a esta conclusão, Foucault caminha do século XVI ao século XIX, 

reconstituindo os sistemas gerais de pensamento de três épocas – Renascença, Idade 

Clássica e Idade Moderna --, “reportando-as a uma teoria geral dos signos e da 

representação”.18 O primeiro recorte histórico proposto refere-se aos séculos do 

Renascimento. Para Foucault, a descoberta do signo como algo fora das coisas, a 

descoberta de sua utilização possível em uma (dis)junção com o mundo, o desencontro 

irreversível entre “o que se vê” e “o que se diz” marcam o fim da identidade palavra-

coisa e a guinada epistemológica da passagem para a Idade Clássica. “No começo do 

século XVII, nesse período que, com razão ou não, se chamou barroco, o pensamento 

cessa de se mover no elemento da semelhança.”19 Nada além de um hífen, nada mais 

que um intermédio para que se promova o divórcio entre instâncias até então tidas como 

análogas. O homem da Renascença vê um abismo se abrindo sob seus pés, vê um hiato 

entre o continente dos signos e o das coisas. Vê Babel acontecer. 

Antes do século XVII, signos e coisas se entrelaçam no espaço plano do real. Se, 

no Renascimento, o ato de conhecer as coisas não difere do ato de interpretar textos, se 

a ordem da natureza repete a estrutura sintática das palavras, se a realidade é mapeada 

por sons vocais – há uma condição de semelhança entre ambas --, o que confere à Idade 

Clássica a qualidade de “era da representação” é o fato de a linguagem ser tomada 

como uma estrutura formal abstrata. A partir de então, a linguagem se converte em 

instrumento para representar idéias ou pensamentos. O nó imediato entre palavras e 

coisas acha-se, então, desfeito. 

                                                             

17 FOUCAULT, Op. cit., p. 424-425. 
18 Ibid., p. 104. 
19 Ibid., p. 70. 
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No campo aberto pela epistémê da Idade Clássica, constata-se o surgimento de 

domínios empíricos marcados essencialmente pela figura da representação. São eles: a 

história natural, a gramática geral e a análise das riquezas. São domínios do saber que se 

desdobram exclusivamente no campo da representação e que têm por “idiossincrasia” 

fundamental a relação com a máthêsis. Tal relação faz com que todos estes campos do 

saber disponham seus objetos -- ou melhor, as representações feitas de seus objetos: a 

estrutura dos seres vivos, o valor das riquezas e o discurso tomado como sequência de 

signos verbais -- em quadros, segundo uma sucessão ordenada. É, portanto, sobre a 

possibilidade de se ordenarem as coisas em quadros de identidade e diferença que se 

edifica toda a ciência da época. É sobre a possibilidade de a linguagem ser pensada 

como neutra e transparente que um sistema de signos consegue dispor as representações 

em quadros que reproduzem a ordem natural das coisas. 

 

“O que torna possível o conjunto da epistémê clássica é, primeiramente, a relação a um 

conhecimento da ordem. Quando se trata de ordenar as naturezas simples, recorre-se a 
uma máthêsis cujo método universal é a Álgebra. Quando se trata de pôr em ordem 

naturezas complexas (as representações em geral, tais como são dadas na experiência), é 

necessário constituir uma taxinomia e, para tanto, instaurar um sistema de signos.”20 

  

 

Na passagem do século XVIII para o XIX, quando a linguagem desvanece e 

cessa de canalizar o conhecimento do mundo, quando ser e representação acham-se 

definitivamente dissociados, eis que é prevista a queda da dinastia dos velhos ídolos do 

ocidente. Em outras palavras, quando a gramática já não é reconhecida como meio 

efetivo, como veículo que representa as coisas da natureza, já estão demarcados os 

limites do conhecimento clássico, já está sugerida a impotência do discurso 

representativo. Este declínio do pensamento metafísico não é senão um caminho aberto 

para a ascensão de outro soberano na cultura moderna. “Nietzsche reencontrou o ponto 

onde o homem e Deus pertencem um ao outro, onde a morte do segundo é sinônimo do 

desaparecimento do primeiro.”21 É que, para Foucault, a mais silenciosa suspeita se faz 

suficiente para que se tome uma consciência crítica e ativa a despeito do “sono 

antropológico”22 a que está sujeita toda cultura moderna. 

                                                             

20 Ibid., p. 99. 
21Ibid., p. 472-473. 
22 Ibid., p. 470. 
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Foucault descreve o modo com que esta última fissura na disposição cultural 

ecoa sobre os ramos do conhecimento: no lugar, que antes era ocupado por uma análise 

das riquezas e do valor mercantil dos produtos, aparece uma investigação sobre os 

meios de produção e do homem como ser que trabalha; no terreno de uma história 

natural, preocupada em representar a ordem dos seres na natureza, constitui-se novo 

rearranjo fundamental em torno do fenômeno da vida; no solo de uma gramática geral, 

que define uma língua pelo modo como ela representa uma representação, emerge uma 

análise de seu sistema flexional, isto é, um estudo da língua em sua materialidade 

própria. Daí provêm, para Foucault, os domínios da biologia, da economia e da 

filologia, ciências inteiramente fundadas na relação do homem com os objetos 

empíricos. São ciências que exigem a presença do homem como objeto de 

conhecimento. 

Foucault destaca Kant como aquele que melhor constata o declínio da epistémê 

clássica. Afastando-se de Descartes e do sujeito cartesiano, Kant interroga a 

representação como conhecimento efetivo ao endereçar sua crítica filosófica aos limites 

do conhecimento humano, isto é, à própria possibilidade da representação. 

 

“Kant contorna a representação e o que nela é dado, para endereçar-se àquilo mesmo a 

partir do qual toda representação, seja ela qual for, pode ser dada. (...) somente juízos de 
experiência ou constatações empíricas podem fundar-se sobre os conteúdos da 

representação. Qualquer outra ligação, para ser universal, deve fundar-se para além de 

toda experiência, no a priori que a tornar possível. Não que se trate de um outro mundo, 
mas das condições sob as quais se pode existir qualquer representação do mundo em 

geral.”23 

 

 

Ao demarcar os limites do conhecimento representativo, Kant ruma em direção a 

uma analítica da finitude humana. Narram-se, ainda em balbucios, as consequências de 

um pensamento que investiga os dados apriorísticos do conhecimento humano. 

“Antropologia filosófica” -- é como Foucault compreende a tarefa filosófica posterior à 

crítica kantiana. De diferentes maneiras, define a experiência do homem moderno como 

ser finito não somente sua incapacidade por conceber as coisas em si mesmas, mas 

também sua situação concreta no mundo – o homem é irreversivelmente marcado “pela 

espacialidade do corpo, pela abertura do desejo e pelo tempo da linguagem.”24 A cultura 

                                                             

23 Ibid., p. 333. 
24 Ibid., p. 434. 
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moderna é, portanto, o ambiente propício para o surgimento das ciências do homem na 

medida em que “ela pensa o finito a partir dele próprio.”25 Curiosamente, este “pensar o 

finito a partir de si” configura um modelo de ontologia que sobrevive ao fim da 

metafísica26. 

O pensamento clássico é fortemente marcado pela certeza da possibilidade de se 

conhecer a realidade em sua inteireza. As representações abarcam toda a complexidade 

do real e o artifício da máthesis converte em quadros de signos numéricos a ordem 

imanente das coisas. Quando a modernidade rompe com esta ordem cultural e o homem 

se reconhece como ser finito, o que está ao seu alcance são os meros fenômenos 

empíricos. Ele se encontra em recuo em relação a sua origem: este desconhecimento se 

traduz na mecânica de uma sociedade industrial, onde o trabalho lhe é imposto como 

valor, num sistema de produção onde sua mão-de-obra se iguala ao funcionamento de 

uma engrenagem; isto se aprofunda em sua condição de ser vivente e finito, sujeito ao 

movimento fortuito da história, incapaz de se familiarizar com uma vida vazia de 

sentido; e, igualmente, no contato com uma linguagem, desde sempre constituída e em 

mutação, sujeita a mal-entendidos e caracterizada por uma imprecisão essencial. O 

recuo do homem em relação à origem, o desconhecimento constitutivo de tudo o que 

não lhe é atual é a mola propulsora das ciências do homem. As ciências humanas 

funcionam como uma proposta de retorno à origem, o que não se realiza a partir da 

análise ingênua da consciência, mas através da análise de um elemento Outro que, por 

sua vez, não habita outro espaço senão o lugar do Mesmo. 

A tarefa antropológica de pensar o homem como sujeito que vive, trabalha e fala 

não se funda, por conseguinte, na soberania do cogito cartesiano. Não seria possível, ao 

pensamento que reconhece a finitude humana na própria positividade do saber, manter 

ativa a adequação entre ser e representação. É através de um descaminho, de um 

rearranjo estratégico, que o homem pode se tornar edifício e fundamento de um saber 

específico. O cogito moderno, este duplo empírico-transcendental27, ser que descobre, 

na intimidade dos seus pensamentos, as condições a priori de qualquer tipo de 

conhecimento, precisa “deixar valer, na sua maior dimensão, a distância que, a um 

tempo, separa e religa o pensamento presente a si, como aquilo que, do pensamento, se 

                                                             

25 Ibid., p. 438. 
26 Ibid., p. 437-438. 
27 Ibid., p. 439. 
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enraíza no não-pensado.”28 Se, em certa medida, o artifício do cogito é reconsiderado, 

isto se explica pela imperiosa autoridade com que o homem põe-se a discursar sobre um 

domínio que se dirige, exclusivamente, à afirmação e reafirmação de sua própria 

finitude. 

É num certo “pensamento do não-pensado” que se desdobra o cogito moderno. É 

este elemento esquivo, subjacente à consciência, que serve de objeto ao pensamento 

antropológico. Pensamento às escuras, que trilha o caminho do impensado, mas que 

rege a conduta dos indivíduos nos processos de produção, nas relações pessoais, no uso 

da fala. É necessário extrapolar os limites da representação e desvendar, na dobra pouco 

acessível da consciência, o murmúrio incessante de um Inconsciente. E não é a invenção 

do Inconsciente freudiano a linha tangente à consciência, com uma lei própria, mas que 

não é dado ao conhecimento senão por meio de enigmas -- lembranças de sonhos, atos-

falhos, trocas confusas entre significantes e significados? É em reação ao caráter 

limitado do conhecimento empírico e à impossibilidade de retornar à origem que as 

ciências do homem ocupam o papel que é, por excelência, o papel de analíticas da 

finitude.29  

As palavras e as coisas termina com a hipótese de que, as ciências do homem, 

apesar de seu esforço por transpor os limites do conhecimento representativo, não 

cessam, definitivamente, de circular em torno dele mesmo. Um segundo desfecho, o 

mais polêmico e provocante, diz respeito à hipótese – eco da palavra nietzschiana “Deus 

está morto!” -- de que talvez se faça próximo o fim do homem: “O homem é uma 

invenção cuja recente data a arqueologia do nosso pensamento mostra facilmente. E 

talvez o fim próximo.”30 

Referência ao recente surgimento do homem como objeto de um conhecimento 

“positivo”, reafirmação da hipótese nietzschiana ou, quem sabe, possibilidade de o 

homem se tornar um corpo des-animado, um objeto embaraçado numa rede de relações 

                                                             

28 Ibid., p. 447. 
29 O próprio lugar da loucura, tal como se dá à experiência moderna, aponta para a análise exaustiva da 

finitude do homem: “(...) quando esta linguagem se mostra em estado nu, mas se furta ao mesmo tempo 

para fora de toda significação como se fosse um grande sistema despótico e vazio, quando o Desejo reina 

em estado selvagem, como se o rigor de sua regra tivesse nivelado toda oposição, quando a Morte domina 

toda função psicológica e se mantém acima dela como sua norma única e devastadora – então 

reconhecemos a loucura em sua forma presente.” (Cf. FOUCAULT, Op. cit., p. 520) 

É como proposta de captar os extravios da finitude que se desenvolve a compreensão moderna da 

loucura. Diferente da noção clássica, em que se exclui o louco por sua ignorância e irracionalidade, a 

psicanálise acolhe o erro e o verossimilhante como meio de resgatar, nos confins da consciência, a origem 

na possibilidade de retorno do que lhe é familiar, mas, no entanto, perigosamente idêntico. 
30 Ibid., p. 536 
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que o assujeitam e o transformam numa personagem kafkiana, uma coisa ao menos é 

certa: após a crítica foucaultiana, as ciências humanas reencontram ainda menos firme o 

solo onde pisam. 

O recurso à obra de Velásquez, além de apontar para as condições de surgimento 

das ciências humanas, mostra ainda parte da originalidade da análise foucaultiana e o 

seu trajeto até a consecução da genealogia: a arqueologia é um tipo de investigação 

histórica que recusa categorias metafísicas -- como razão, verdade, sujeito --, que escapa 

do discurso epistemológico ao rejeitar a disjunção ciência-saber, que inaugura, portanto, 

outros critérios de exame dos saberes sobre o homem emergentes no século XIX; o 

recurso à pintura de Velásquez indica, em especial, que a nova história desenvolvida por 

Foucault reconhece a ciência tão somente como um tipo de saber e que, diante disto, 

acolhe para seu interior outros tipos de saber, como, por exemplo, textos literários, 

obras artísticas, cumprindo o objetivo de realizar uma história da verdade. 

 

 

1.2 Aspectos da originalidade da arqueologia foucaultiana 

 

A análise das condições históricas que possibilitam a configuração de 

determinados tipos de saberes próprios da era moderna esboça o domínio específico da 

arqueologia foucaultiana, desenvolvida a partir de 1961, com a publicação de História 

da loucura. Em sua empreitada, a arqueologia quer trazer à tona o que há de subjacente 

ao solo que vê nascerem os saberes do Renascimento e da Idade Clássica para, seguindo 

seus rastros e descontinuidades, assistir ao surgimento do que, no século XIX, 

reivindicou o título “ciências humanas”. É, pois, a investigação do aparecimento do 

homem como objeto de estudo de determinados saberes da modernidade o que move o 

interesse de Foucault em sua fase arqueológica.  

As quatro primeiras obras de Foucault – História da loucura, Nascimento da 

clínica (1963), As palavras e as coisas e A arqueologia do saber (1969) – têm suas 

análises circunscritas ao período compreendido entre o século XVI e o limiar do século 

XIX e abarcam três momentos ou três configurações epistemológicas distintas: o 

Renascimento, a Idade Clássica e a Idade Moderna.  

A preocupação foucaultiana com a emergência de uma ordem cultural 

essencialmente marcada pela presença do homem como objeto de saber está refletida, 

em linhas gerais, no modo como se desdobra a argumentação desses livros. Se é 
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possível levantar a hipótese de uma espécie de homogeneidade temática, é em torno do 

aparecimento do homem – como paciente em uma relação terapêutica, corpo de um 

saber clínico e objeto de uma antropologia – que se organizam as primeiras pesquisas 

foucaultianas.  

História da loucura situa o processo de constituição da loucura como “doença 

mental” fora de uma consciência progressiva do saber médico. Foucault procura pelas 

diferentes formas de percepção da loucura nas três épocas e sugere que é também a 

individualização do louco nas instituições asilares que dá abertura a um saber 

terapêutico sobre a loucura. Ademais, intui que os procedimentos terapêuticos são 

menos estratégias de cura nosológica do que investimentos de cura moral. A 

transfiguração, em fins do século XVIII, da loucura-desrazão em loucura-alienação 

sugere nada menos que uma ruptura na percepção do louco própria da ordem 

epistemológica da Era Moderna. Impõe-se, a partir de então, uma ordem cultural que 

possibilita a patologização do homem louco, a psicologização da loucura, a terapêutica 

do alienado, uma avant-garde do saber médico-psiquiátrico. 

Nascimento da clínica indica a ruptura que sofre a medicina clássica no final do 

século XVIII. A obra desprivilegia a explicação de que o nascimento da anátomo-

clínica moderna se dá através da modernização de técnicas e instrumentos médicos de 

análise. Foucault assume a hipótese de que não são os instrumentos de análise, mas o 

próprio objeto da medicina que muda na passagem para a Era Moderna. Se, na Era 

Clássica, a medicina, ainda fortemente caracterizada por procedimentos classificatórios 

de uma história natural, tem na representação da doença o seu objeto privilegiado, a 

anátomo-clínica moderna identifica, no espaço corporal do doente, a disfunção que 

origina a doença. Trata-se, portanto, de uma torção na própria experiência médica, de 

uma mudança no olhar clínico, que transfere sua atenção da taxinomia dos sintomas 

para o conhecimento minucioso do corpo doente em sua individualidade própria. 

As palavras e as coisas, cujo subtítulo é “Uma arqueologia das ciências 

humanas”, pretende demonstrar -- conforme se pode verificar no item anterior -- a 

emergência do homem como objeto no campo de determinados saberes. Situando as 

“ciências analíticas” no classicismo e, posteriormente, as “ciências empíricas” e a 

“antropologia filosófica” no campo epistemológico no limiar moderno, Foucault 

descreve as condições de constituição dos saberes sobre o homem na Modernidade. É 

somente através de uma dobra da representação sobre ela própria que o homem pode se 

tornar sujeito e objeto de saber. Ao transformarem a representação do homem em objeto 
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“científico”, as ciências humanas confundem o empírico com o transcendental, 

fechando os olhos para a evidência de que o homem, objeto de conhecimento, é também 

o fundamento primordial deste gênero do saber.  

 Trabalho de reconstituição dos saberes de uma época, tendo como base 

documentos, tratados, códigos, quadros, laudos, arquivos de biblioteca, a referência ao 

passado histórico, às obras que não deixaram legado, aos filósofos, às belas artes, à 

literatura, a escavação arqueológica é expressão de uma preocupação incessante com a 

constituição histórica da verdade. Mas se é com a verdade que se ocupa o filósofo, isto 

não se dá sem a recusa das concepções metafísica e científica de conhecimento e sem 

uma série de deslocamentos em relação à noção de história, ao tratamento 

frequentemente dado aos discursos e ao próprio estatuto da verdade. 

 Foucault herda dos epistemólogos franceses um tipo de abordagem conceitual da 

história e recusa as concepções de história que, sob o pretexto de apresentarem o factual 

e descreverem episódios em sua mais absoluta transparência, limitam-se a colecionar 

álbuns de dados, registros, datas, nomes, incorrendo no risco de produção de um 

discurso estéril. Para constituir a arqueologia, Foucault fita a história com um olhar 

nietzschiano; olha para os historiadores tradicionais para dizer que talvez seja possível 

fazer história de outro jeito. Para a arqueologia, não se trata de articular documentos 

históricos como peças de um quebra-cabeça, eliminar as fissuras, ignorar as arestas com 

o intuito de tornar o devir histórico um todo contínuo e coerente; não se trata, tampouco, 

de uma reconstituição fiel do que já foi dito: a arqueologia é uma reescrita, “uma 

transformação regulada do que já foi escrito”.31 A história, encarada como devir sem 

consciência, precisa ser abordada em suas descontinuidades e rupturas, desníveis e 

trajetórias errantes. Tal como a história epistemológica de Georges Canguilhem32, a 

arqueologia do saber é, predominantemente, descontinuísta, o que significa que 

Foucault, ao abordar a configuração epistemológica de cada um dos campos de 

historicidade, descreve rupturas e isola momentos na história dos saberes.  

Entretanto, ainda que se estabeleçam paralelos entre a epistemologia e a história 

arqueológica, é indispensável apontar diferenças que, em muito, acentuam a 

                                                             

31 FOUCAULT, M. A Arqueologia do saber. Trad. Luiz F. B. Neves. 7ª .ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007, p. 158. 
32 Georges Canguilhem (1904-1995) esteve na banca de doutoramento de Michel Foucault e representa 

uma importante influência para o projeto arqueológico. Assim como ocorre em Foucault, a obra 

epistemológica de G. Canguilhem rechaça a hipótese de que a história de um “conceito” se dê através de 

um progressivo aperfeiçoamento das formas de racionalidade. 
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singularidade da pesquisa foucaultiana. Primeiro, o objeto da arqueologia é o campo do 

saber, não o domínio da ciência. Conferindo positividade aos saberes, Foucault 

pretende dar conta de um campo discursivo mais vasto do que o objeto da 

epistemologia. Com isto, torna as hipóteses de sua pesquisa ainda mais ambiciosas ao 

procurar descrever a ordem interna que rege a constituição dos saberes.  

Foucault acolhe para o interior de sua pesquisa os desvios internos à história das 

ciências. Em seu trabalho, o valor atribuído a estes elementos se justifica pela recusa da 

idéia de uma ciência que se desenvolva linearmente a partir da contínua substituição do 

falso pelo verdadeiro. Justifica-se, em outros termos, pela crítica à concepção positivista 

de progresso das ciências. Operar uma “descentralização que não privilegia nenhum 

centro’33, eis uma das precauções do projeto arqueológico. Assim como a história não é 

o pretensioso retrato factual da memória, a ciência não é, por excelência, o lugar onde se 

abriga a verdade. Tomar o discurso científico como lugar privilegiado da verdade é, em 

outras palavras, dizer que a ciência está na verdade, que ela é a única que executa os 

procedimentos capazes de fabricar a verdade.  

A epistemologia, sendo conceitual e judicativa, apóia-se no último estágio 

progressivo de uma ciência para extrair o critério provisório da análise e, deste modo, 

julga o passado científico a partir da ruptura de que se origina a verdade atual. Foucault 

adota uma concepção de descontinuidade que recusa definitivamente o pressuposto de 

progresso. A crítica ao progresso exige de Foucault um certo distanciamento, um 

“ceticismo radical mas sem agressividade que se dá por princípio não tomar o ponto em 

que nos encontramos por final de um progresso que caberia reconstituir com precisão na 

história”.34 Nega-se a possibilidade de abordar a história como uma sucessão de fatos 

contínuos ou dialetizáveis ou como um todo  articulado, posto ser este um movimento 

ingênuo de deslocamento da consciência humana para o centro dos acontecimentos 

dispostos a esmo no desnível do tempo35. 

Afastado, portanto, de alguns dos procedimentos utilizados por parte da 

epistemologia francesa, procedimentos que decidem pela atualidade de uma ciência 

como critério de avaliação de sua legitimidade, a arqueologia se caracteriza pelo caráter 

                                                             

33 Ibid., p. 268. 
34 FOUCAULT, M. Sobre a prisão. In: Microfísica do poder.  Organização e tradução de Roberto 

Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 140. 
35 FOUCAULT, M., Sobre a Arqueologia das Ciências. Resposta ao Círculo de Epistemologia. In: Ditos e 

Escritos II, Organização de. Manoel B. da Motta; Tradução de. Elisa Monteiro. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2000, p. 86. 
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não-judicativo da análise. Se existe algo de judicativo na escrita da história é, no 

entanto, de ordem puramente formal. Diz Machado: 

 

“A arqueologia não neutraliza inteiramente a questão da verdade; não parte dela como 
critério de avaliação do passado da ciência, mas procura defini-la no interior do próprio 

saber da época estudada, para estabelecer as condições de possibilidade dos discursos 

enquanto saberes e não suas condições de validade, como faz a epistemologia.”36  

 

 

Além das críticas conferidas ao sentido teleológico e às modalidades 

progressistas de fazer história, Foucault se opõe igualmente ao gênero de história que 

persegue o filão da origem e sustenta a crença na recorrência, na genialidade de um 

autor ou na existência de identidades metafísicas.  

Não há retorno à origem e qualquer impulso por repetir o primeiro balbucio da 

razão implica, necessariamente, cair nas malhas de um platonismo. Foucault procura por 

condições de emergência das ciências humanas, regras que favorecem o surgimento, o 

desenvolvimento e o desaparecimento dos discursos, e também por novas regras que 

suscitam o aparecimento de novos discursos.  

 

“Procurar uma tal origem é tentar reencontrar “o que era imediatamente”, o “aquilo 

mesmo” de uma imagem exatamente adequada a si; é tomar por acidental todas as 

peripécias que puderam ter acontecido, todas as astúcias, todos os disfarces; é querer 
tirar todas as máscaras para desvelar enfim uma identidade primeira.”37 

 

 A arqueologia é um gênero de história que se corporifica através da hipótese de 

“morte do autor”. O domínio que diz respeito à análise é o domínio dos discursos38, dos 

enunciados39, das palavras escritas por um autor que se apaga, que se torna anônimo, 

que não sobrevive à recepção de sua obra. São os discursos que se tornam 

acontecimentos40, não os autores. O autor deve ser entendido “não como o indivíduo 

                                                             

36 MACHADO, R. Ciência e saber: a trajetória da arqueologia de Michel Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 

1981, p. 157. 
37 FOUCAULT, M. Nietzsche, a genealogia e a história. In: Microfísica do poder., p. 17. 
38 O modo como Foucault trata os discursos define a originalidade da descrição arqueológica. O discurso, 

num primeiro momento, deve ser entendido como um certo número de enunciados que levam em comum 

um mesmo sistema de formação. Daí as expressões: “discurso antropológico”, “discurso econômico”, etc. 
39 Ver nota de número 64. 
40 “Foucault opõe a análise discursiva em termos de acontecimento às análises que descrevem o 

discursivo desde o ponto de vista da língua ou do sentido, da estrutura ou do sujeito. A descrição em 

termos de acontecimento, em lugar das condições gramaticais ou das condições de significação, leva em 

consideração as condições de existência que determinam a materialidade própria do enunciado.” 
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falante que pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio de 

agrupamento do discurso”.41 

Do mesmo modo, Foucault não faz história da filosofia, não comenta uma obra 

filosófica com o fim de resgatar uma identidade negligenciada. É o próprio volume das 

palavras, a matéria espessa dos enunciados que dão corpo ao trabalho de reconstituição 

dos saberes de uma época. São as diferenças que se fazem apresentar e não identidades 

embalsamadas. A história, entendida por Foucault,  

 

“não tem por fim reencontrar as raízes de nossa identidade, mas ao contrário, se obstinar 
em dissipá-la; ela não pretende demarcar o território único de onde nós viemos (...); ela 

pretende fazer aparecer todas as descontinuidades que nos atravessam.”42 

 

 

Recusando os dualismos -- ciência e não-ciência, ciência e ideologia, filosofia e 

literatura -- recorrentes na história epistemológica, a arqueologia, a partir de um 

descaminho epistemológico, abre estradas com seus próprios instrumentos. Operando 

com a noção de saber e não com a ideia de ciência como lugar privilegiado da 

veracidade, Foucault introduz, em sua história arqueológica, elementos de ordem 

diferente daqueles comumente considerados formais ou positivos. Discussões 

desimportantes como a delimitação do campo do discurso filosófico em oposição a um 

determinado tipo de discurso literário são postas à parte, ou melhor, perdem até mesmo 

o estatuto de “questão”. As Palavras e as Coisas se inicia com uma crítica de Borges, 

depois introduz Velásquez, mais adiante, Cervantes. Em História da Loucura, as 

análises de Bosco e de Goya são decisivas, assim como as leituras de Nietzsche e 

Descartes. Com a noção de saber, Foucault acolhe para o interior de sua análise 

diferentes estilos de discurso que são, “sem medida comum”, igualmente positivos. O 

campo da arqueologia ignora a importância tradicionalmente dada a certos tipos de 

texto: “on traitera dans la même foulée Don Quichotte, Descartes et un décret sur la 

création des maisons d’internement par Pomponne de Bellièvre”.43 Extrapolando, em 

                                                                                                                                                                                   

CASTRO, E. Vocabulário de Foucault. Tradução de Ingrid M. Xavier. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, 

p. 25. 
41 FOUCAULT, M. A ordem do discurso. Tradução de. Laura F. de A. Sampaio. 4ª edição. 1988. São 

Paulo: Loyola, 1988. p. 26. 
42 FOUCAULT, M. Nietzsche, a genealogia e a história. In: Microfísica do poder, p. 34-35. 
43 FOUCAULT, M. Dits et écrits I : “Michel Foucault, Les Mots et les Choses”. Paris: Gallimard, 1994. p. 

499. 
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definitivo, os tais dualismos, funda um gênero de análise que responde à abrangência da 

arqueologia. Em seu importante livro sobre Foucault, diz Deleuze:  

 

“O essencial não é haver superado uma dualidade ciência-poesia (...). É haver 
descoberto e medido esta terra desconhecida onde uma forma literária, uma proposição 

científica, uma frase cotidiana, um non-sense esquizofrênico, etc. são igualmente 

enunciados, mas sem medida comum, sem nenhuma redução nem equivalência 
discursiva. É esse o ponto que nunca foi atingido pelos lógicos, pelos formalistas ou 

pelos intérpretes. Ciência e poesia são, igualmente, saber.”44 

 

 

Reconstituir historicamente o sistema geral de pensamento, como pretende 

Foucault, é ter como objeto o campo dos saberes. Oposições discursivas, como o 

aspecto formal ou não de um texto, são efeitos de superfície, assim como os célebres 

debates travados ao longo da história da filosofia. A arqueologia do saber se ocupa em 

apresentar o próprio solo epistemológico onde tais afrontamentos adquirem sentido. Seu 

alvo é a condição de surgimento de uma contradição, de uma hipótese, de um 

acontecimento discursivo. Sua escala é a escala em profundidade. Diz Ternes: “Não se 

trata, então, de analisar ciências, filosofias, obras literárias ou fenômenos institucionais. 

Trata-se de fazer tudo isto, mas remetido a um fundo de saber.”45  

 

“Se se quiser empreender uma análise arqueológica do próprio saber, então não são 
esses debates célebres que devem servir de fio condutor e articular o propósito. É 

preciso reconstituir o sistema geral de pensamento, cuja rede, em sua positividade, torna 

possível um jogo de opiniões simultâneas e aparentemente contraditórias.”46 

 

Neste caso, qual é o pano de fundo dos saberes que condicionam o modo de ser 

das ciências humanas? A análise de Foucault não prioriza a recente história das ciências 

humanas como domínios fechados. Foucault ignora fronteiras internas ao próprio 

pensamento antropológico para estabelecer relações interdiscursivas entre filosofia 

moderna e ciências empíricas e, deste modo, inserir o aparecimento das ciências do 

homem na ordem epistemológica moderna. 

A noção de saber é, pois, a mola do projeto arqueológico, é o que confere 

sentido à arqueologia, entendida pelo próprio Foucault, como “descrição de 

                                                             

44 DELEUZE, G. Foucault. Tradução de Claudia S. Martins. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 30-31. 
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enunciados”.47 Se o que move o trabalho do arqueólogo é a maneira como estão 

dispostas, no campo dos saberes, determinadas práticas discursivas e extradiscursivas, 

torna-se parte de sua tarefa incluir na análise não somente discursos “formais”, mas 

quaisquer elementos que manifestem o jogo de regras implícitas a uma determinada 

“formação discursiva”. A arqueologia, articulando práticas institucionais e políticas a 

elementos de natureza discursiva, pretende não a tematização da linguagem, mas fazer 

coincidirem palavras e coisas em um lugar comum ou através de uma relação de 

reciprocidade. Na escrita histórica de Foucault, os enunciados não adquirem validade no 

contato extrínseco com o objeto representado, eles têm um corpo, um volume e uma 

relevância equivalentes ao dos acontecimentos extradiscursivos. Dreyfus e Rabinow 

reconhecem: “Uma vez que ‘não se pode falar em época alguma não importa de que’, 

trata-se de encontrar uma forma de falar do ‘espaço onde diversos objetos se perfilam e 

continuamente se transformam’”.48 Os enunciados são, eles mesmos, acontecimentos. 

Acontecimentos que expressam, em sua natureza muda e em seu modo de ser um jogo 

de regras que definem o momento histórico em que se vêem incluídos. 

 

“(...) se isolamos (...) a instância do acontecimento enunciativo, não é para tratá-la em si 
mesma como se ela fosse independente (...). É, ao contrário, para apreender como esses 

enunciados (...) podem se articular com acontecimentos que não são de natureza 

discursiva, mas que podem ser de ordem técnica, prática, econômica, social, política 

                                                             

47 A análise dos discursos como enunciados possibilita duas inovações imediatas. Para Foucault, os 

enunciados pertencentes a uma mesma formação discursiva obedecem a um jogo interno de regras e tais 

regras servem de parâmetro para o surgimento de novos enunciados. Isto permite precisar as rupturas no 

campo da epistémê , não como fenômenos casuais e aleatórios, mas como fenômenos que obedecem a um 

a priori histórico. Cada epistémê revela, através de uma análise dos enunciados, um jogo de regras que é 

interno à constituição dos saberes e que definem o caráter positivo ou não de um saber. A positividade de 

um saber, a cientificidade de um enunciado são elementos que estão subordinados ao contexto histórico 

em que se vêem imersos. Deste modo, é possível, a partir da análise atenta de um enunciado, identificar 

em qual a priori histórico está inserido, a que jogo de regras obedece, o motivo pelo qual está 

necessariamente enraizado na configuração epistemológica que lhe é correspondente. Daí a tese de que as 
ciências humanas não poderiam adquirir significado em uma epistémê que ainda não reconhecesse no 

homem um “duplo empírico-transcendental” (o saber dos empiristas do século XVIII sobre a “natureza 

humana”, por exemplo, não obedece ao mesmo “jogo de regras” a que se submetem os saberes sobre o 

homem surgidos na era moderna). Segunda inovação: a análise dos enunciados possibilita a superação da 

oposição entre discursivo e extradiscursivo. Fazer dos enunciados acontecimentos é pôr sobre o mesmo 

plano de análise uma tragédia grega, uma obra filosófica, a arquitetura de um edifício carcerário, um óleo 

sobre tela. A arqueologia e a genealogia, quando abordam os enunciados, deixam em aberto a relação 

entre “o que se vê” e “o que se diz”. Embora a genealogia inove em suas análises do poder-saber nas 

sociedades, conserva esta “semiologia” dos enunciados, que consiste em tomar os discursos como 

acontecimentos e que comunica um apreço pela superação da dicotomia visível-dizível.   
48 DREYFUS, HUBERT L. Michel Foucault, uma trajetória filosófica. Tradução de Vera Porto Carrero. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 69. 



 30 

(...). [É para] descrever, entre ele e outros sistemas que lhe são exteriores, um jogo de 
relações. Relações que devem ser estabelecidas (...) no campo dos acontecimentos.”49  

 

Surge, no entanto, uma pergunta: como identificar um enunciado em um 

amontoado de textos legados por uma cultura? A arqueologia não se refere a um tipo 

qualquer de discurso. Aquilo que define o estatuto do acontecimento enunciativo é a 

regularidade de discursos com um mesmo referencial. “Referencial”, como adverte 

Foucault, para evitar que o enunciado se refira a um “domínio” com unidade própria. “A 

unidade dos discursos sobre a loucura não está fundamentada na existência do objeto 

‘loucura’... [é] o conjunto de regras que dão conta menos do próprio objeto em sua 

identidade do que de sua não-coincidência consigo mesmo”.50 Não se pode dizer que há 

uma unidade nos enunciados referentes às ciências humanas no instante de seu 

surgimento. Há, por exemplo, um sistema kantiano que teoriza o problema do sujeito 

empírico-transcendental; há, ao mesmo tempo, mudanças de ordem institucional que 

contribuem igualmente para este acontecimento. 

Quando, em um conjunto de enunciados, torna-se possível identificar uma 

regularidade, um referencial comum,  

 

“(...) uma rede teórica, um campo de possibilidades estratégicas, pode-se então estar 

seguro de que eles pertencem ao que se poderia chamar de uma formação discursiva. 
Esta formação agrupa toda uma população de acontecimentos enunciativos.”51  

 

“Formação discursiva” é o grupo de enunciados que têm em comum um jogo de 

regras, o que não significa dizer que não haja dissensos no interior do grupo, tanto em 

matéria de estilo (ou tipo de enunciação), quanto em matéria de conteúdos. Os 

enunciados que fazem parte de uma mesma “formação discursiva” apresentam o que 

Foucault denomina “lei de dispersão”. Ou seja, a despeito de se admitir um mesmo 

referencial entre os enunciados de uma “formação discursiva”, nada impede o 

surgimento de contradições ou descontinuidades entre eles. 

 

“Por uma razão ainda mais forte, num espaço considerado, pouco importa que uma 

emissão esteja sendo feita pela primeira vez ou seja uma repetição, uma reprodução. O 

                                                             

49 FOUCAULT, Sobre a Arqueologia das Ciências. Resposta ao Círculo de Epistemologia. In:,Ditos e 
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que conta é a regularidade de enunciado: não uma média, mas uma curva. O enunciado, 
com efeito, não se confunde com a emissão de singularidades que ele supõe, mas com o 

comportamento da curva que passa na vizinhança delas, e mais geralmente com as 

regras do campo em que elas se distribuem e se reproduzem. É isso que é uma 

regularidade enunciativa.”52 

 

 O campo de saber descrito por Foucault não leva em conta a totalidade dos 

acontecimentos, ele é a soma, “o conjunto de elementos (objetos, tipos de formulações, 

conceitos e escolhas teóricas), formados a partir de uma só e mesma positividade, no 

campo de uma formação discursiva unitária.”53 A diversidade de acontecimentos 

enunciativos, dispersos no interior de uma “formação discursiva”, obedecendo a regras 

do campo de saber, revela que as descontinuidades e rupturas nas epistémai não são 

fenômenos meramente aleatórios. Foucault sugere que existe uma ordem interna à 

constituição dos saberes, um modo de ser particular a cada um dos recortes históricos 

abordados, um a priori histórico que possibilita a emergência de certos tipos de saberes 

que carregam consigo a insígnia de positivos. A este a priori histórico de todo saber 

possível, Foucault dá o nome de epistémê.  

Em outros termos, em As palavras e as coisas, interessa ao filósofo fazer 

aparecerem as descontinuidades nos campos epistemológicos em diferentes recortes 

históricos. Há, para Foucault, algo como uma ordem cultural, um modo de ser, uma 

disposição temporária das coisas que caracteriza isoladamente cada momento na história 

do ocidente. Foucault chama essa ordem de epistémê. Se epistémê não equivale aos 

“códigos fundamentais de uma cultura – aqueles que regem sua linguagem, seus 

esquemas perceptivos (...) – [que] fixam, logo de entrada, para cada homem, as ordens 

empíricas com as quais terá de lidar e nas quais se há de encontrar”54, por outro lado, a 

análise da epistémê não corresponde às “teorias científicas ou interpretações de filósofos 

[que] explicam por que há em geral uma ordem, a que lei geral obedecem”55. Epistémê é 

uma “região mediana” entre os códigos culturais anteriores a qualquer tipo de 

empiricidade e todo volume de conhecimento que se produz a respeito desta ordem. A 

arqueologia se ocupa em liberar esta ordem em seu ser mesmo, em trazer à tona o fundo 

epistemológico que foi condição de existência para certos tipos de saberes. Epistémê 

“não é”, como aponta Machado, “sinônimo de saber; significa a existência necessária de 
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uma ordem, de um princípio de ordenação histórica dos saberes anterior à ordenação do 

discurso estabelecida pelos critérios de cientificidade e dela independente.”56  

O empenho de As palavras e as coisas está em ambientar certos tipos de saberes 

em suas circunstâncias apriorísticas correspondentes, com o intuito de reconstituir a 

razão pela qual estes saberes puderam adquirir certo grau de positividade e 

cientificidade numa determinada ordem epistemológica. Assim, para esclarecer o que 

teria sido decisivo para o aparecimento de uma reflexão do gênero das ciências 

humanas, Foucault observa, ainda no livro de 1966: “por certo foram necessárias novas 

normas impostas pela sociedade industrial aos indivíduos para que, lentamente, no 

decurso do século XIX, a psicologia se constituísse como ciência”.57 E no desfecho 

deste mesmo parágrafo, destaca: “é um acontecimento na ordem do saber”.58 

No entanto, quando, numa entrevista de 1977, onze anos após a publicação de As 

palavras e as coisas, Foucault descreve retrospectivamente seu trabalho até aquele 

instante, comenta:  

 

“As palavras e as coisas, sob seu aspecto literário, puramente especulativo, é 

igualmente um pouco isto, o balizamento dos mecanismos de poder no interior dos 

próprios discursos científicos... A que se deve obedecer, a que coação estamos 
submetidos, como, de um discurso a outro, de um modelo a outro, se produzem efeitos 

de poder?”59  

 

Em 1977, Foucault sugere que, no momento de elaboração da arqueologia, em 

especial de As palavras e as coisas, já estaria presente aquilo que seria o centro das 

investigações posteriores a 1970: a relação entre saber e poder e, mais especificamente, 

entre os saberes sobre o homem e as relações de poder próprias da modernidade. 

Importante notar que, ao invés de uma ruptura, parece ocorrer uma espécie de 

deslocamento na relação da arqueologia com o trabalho subsequente. A partir de 1970, é 

por outro ângulo que Foucault passa a enxergar a emergência de saberes que reclamam 

o estatuto de “verdade” científica. O que, finalmente, provocam os saberes que 

requerem para si um certo grau de positividade ou justificação científica? No decorrer 
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da década de 1970, Foucault afirma: “efeitos de poder”. As relações entre poder-saber 

ou poder-verdade passam a ser o foco da investigação genealógica, iniciada em 1970, 

com o pronunciamento de sua inaugural no Collège de France, e desenvolvida nos anos 

posteriores, até 1977-1978, quando, então, outro deslocamento se impõe na investigação 

do poder. A genealogia consiste numa investigação que leva em conta outro nível; 

investigação que une, mais claramente, assuntos de ordem epistemológica a questões 

relativas à filosofia política, para, talvez, demonstrar que conhecimento e poder sempre 

estiveram associados.  

A partir de 1970, Foucault reflete sobre a relação poder-saber através de uma 

análise das “formas de produção da verdade”, ciente de que toda sociedade tem um 

“regime de verdade” que produz “efeitos de poder”. É neste ponto que a reflexão sobre 

a relação poder–verdade se encontra com a problematização do direito e das práticas 

jurídicas ou judiciárias. 

 

 

1.3 Uma história política da verdade 

 

O cenário não é dos menos agitados e férteis intelectualmente: França, 1966. 

Uma nuvem estruturalista paira sobre toda a geografia acadêmica francesa. A revista 

católica Esprit realiza uma entrevista60 com Michel Foucault por ocasião do lançamento 

de As palavras e as coisas, direcionando ao filósofo uma provocação a respeito do 

caráter anti-progressista de seu trabalho. A entrevista, por ironia, aguardará dentro de 

uma gaveta a data distante de uma publicação, quase dois anos mais tarde, desta vez, 

num clima de intensa agitação política. Das manifestações políticas de Maio de 1968, 

Foucault está ausente, em plena atividade intelectual e às voltas com a publicação de 

Arqueologia do saber. Leciona na Tunísia desde 1966 e ali vivencia uma atuação 

política dos estudantes tunisianos que, apesar de incisiva, não traria consequências tão 

imediatas tal como aconteceria na França gaullista.  

 

“Quando voltei para a França, em novembro-dezembro de 1968, fiquei principalmente 

surpreso, admirado e até decepcionado em relação ao que vira na Tunísia. As lutas, com 
sua violência, sua paixão, não implicaram, de modo algum, o mesmo preço, os mesmos 

sacrifícios. Não há comparação entre as barricadas do Quartier Latin e o risco real de 

                                                             

60 A entrevista é publicada com o título Resposta a uma questão. 
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cumprir, como na Tunísia, quinze anos de prisão (...). Isso explica talvez a maneira 
como, a partir daquele momento, busquei considerar as coisas tomando distância em 

relação a essas discussões indefinidas, a essa hipermarxização, a essa discursividade 

incoercível que era própria da vida das universidades, e em particular da de Vincennes, 

em 1969. Tentei fazer coisas que implicassem um comprometimento pessoal, físico e 
real e que colocassem os problemas em termos concretos, precisos, definidos no interior 

de uma situação determinada.”61  
 

A arqueologia não nos autorizara a pressentir a adoção de uma relação de causa 

e efeito entre as práticas políticas e a natureza de uma obra. O “método” de Foucault, 

como ele mesmo reconhece, não admite que a análise dos discursos seja realizada a 

partir da procura de “leis de construção” ou, talvez, em consonância direta com as 

“intenções obscuras” de um dado autor. Se não se pode dizer que Maio de 1968 provoca 

a análise das instituições de saber-poder ou a atenção redobrada ao que, em 

investigações anteriores, em especial, em A arqueologia do saber, denominara 

extradiscursivo, talvez seja possível considerar que Maio de 1968 contribui para 

determinadas mudanças na configuração de sua pesquisa sobre a relação entre poder e 

verdade ou, ainda, que vai ao encontro do tema sutilmente abordado nas entrelinhas de 

suas análises arqueológicas: o poder. “Il est certain que, sans Mai 68, je n’aurais jamais 

fait ce que j’ai fait, à propôs de la prison, de la délinquance, de la sexualité”62, diz ele, 

doze anos após os eventos de 1968.  

Na entrevista de 1966, após elucidar questões metodológicas relativas ao livro 

recém-publicado, Foucault não hesita em colocar entre aspas o que o entrevistador 

chama de progressista. A resposta soa com um tom de contra-ataque, como se 

direcionada também ao entusiasmo marxista que ronda a Europa na década de 1960 e, 

em especial, aos movimentos estudantis e suas ideologias revolucionárias. Para 

Foucault, uma política progressista é a “politique qui reconnaît les conditions 

historiques et les régles spécifiées d’une pratique, là où d’autres politiques ne 

reconnaissent que des nécessités idéales, des déterminations univoques, ou le libre jeu 

des initiatives individuelles”.63 

O tom provocativo do entrevistador talvez não se refira somente ao caráter anti-

progressista -- ou anti-humanista -- de As palavras e a coisas. É possível que a 

                                                             

61 FOUCAULT, Entretien avec Michel Foucault, Apud MUCHAIL, Salma Tannus. Foucault, 

simplesmente. São Paulo: Loyola, p. 120. 
62  FOUCAULT, Entretien avec Michel Foucault (1980),. In: Dits et écrits IV. Paris: Gallimard, 1994, p. 

81. 
63 FOUCAULT, M. Réponse à une question.  In: Dits et écrits I. Paris: Gallimard, 1994, p. 693. 
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provocação esteja em outro campo; talvez seja justificada pela falsa sensação de 

ataraxia que, supostamente, fizera surgir o proferimento do desaparecimento do homem, 

no último parágrafo de As palavras e a coisas. Ora, a discussão sobre a morte -- ou 

desaparecimento -- do homem surgira em uma esfera bem delimitada; fora inserida 

numa obra que tem por subtítulo “Uma arqueologia das ciências humanas” e 

direcionada, precisamente, à ordem do saber, ao surgimento deste conceito totalmente 

estranho às ciências -- e à epistémê -- da Idade Clássica.  

A partir de 1970, Foucault se concentra na investigação da relação poder-saber. 

É nesta direção que se configuram seus livros, cursos, conferências, artigos. No entanto, 

a despeito da mudança de foco, é possível pensar que na fase arqueológica já estão 

presentes as discussões sobre o tema que desencadeia as turbulências políticas de Maio 

de 1968: o poder. Não é necessário destacar da fase seguinte da obra de Foucault um 

lugar estritamente privilegiado para críticas e contestações acerca do poder. Já está 

proposta, ali na arqueologia, uma abertura para o diálogo sobre a relação poder-saber ou 

poder-verdade. Se Foucault é um filósofo em diálogo constante com o seu tempo, sua 

obra não só se esforça por tomar discursos como acontecimentos, como igualmente 

contribui para que suas palavras ecoem nos acontecimentos de nível político.  

A aula inaugural, proferida em 1970 e mais tarde publicada com o título A 

ordem do discurso, indica a linha de divisão das pesquisas do filósofo e o caminho 

trilhado até 1978.  

 A introdução do termo “genealogia” expressa o interesse por constituir uma 

“história política da verdade”. A pergunta arqueológica sobre “o que configura o 

discurso verdadeiro nas diversas configurações epistemológicas?” cede espaço à 

questão sobre a constituição histórico-política da “vontade de saber”, a “história dos 

planos de objetos a conhecer, história das funções e posições do sujeito cognoscente, 

história dos investimentos materiais, técnicos, instrumentais do conhecimento.”64 Ao 

longo da década de 1970, Foucault se refere à existência de um duplo condicionamento 

entre poder e saber: o poder não atua somente na exclusão ou no constrangimento dos 

discursos; o poder sugere, constitui, serve de apoio ao surgimento de novos domínios de 

saber. Se a arqueologia dá aos discursos o estatuto de acontecimentos, se recusa a noção 

de autor como elemento determinante para análises discursivas, a genealogia introduz a 

discussão sobre a “vontade de saber” na história do ocidente. 

                                                             

64 FOUCAULT, A ordem do discurso, p. 17. 
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O poder tem na circulação dos discursos um modo de atuação. Não que atinja 

“de fora” a ordem discursiva, não que seja um instrumento de coerção e exclusão 

somente. É no interior, na emergência e na manutenção dos saberes que o poder revela 

sua presença. Na Modernidade, a “vontade de saber” recebe certo grau de garantia e 

legitimidade de uma rede de instituições e de relações de poder. Poder e verdade são 

dois elementos que confluem na ordem política moderna. Nenhum poder se exerce 

cruamente, ao contrário, acompanha-se de uma maquinaria teórica. 

Os livros elaborados na fase genealógica diferenciam-se das publicações da 

década de 1960 também por este motivo: a proposta de uma “história da verdade” é 

enxertada pelo termo “política”. Em outros termos, nas investigações genealógicas, 

Foucault se interroga sobre as condições políticas de formação dos saberes sobre o 

homem na modernidade. 

Na escrita desta “história política da verdade”, vê-se o fértil contato de Foucault 

com a filosofia de Nietzsche. A partir de um determinado uso da filosofia de 

nietzschiana, o que se esboça é a ampliação -- ou o aprofundamento -- do projeto já 

delineado na chamada fase arqueológica.  

“Poder”, aquilo que antes, na ocasião da arqueologia das ciências humanas, se 

revelara nas entrelinhas passa a ser uma das palavras-chave na produção posterior a 

1970. Em As palavras e as coisas, Foucault sugerira outra origem para o surgimento das 

ciências humanas, origem diferente da proposta da história das ciências e com isto, 

perguntara sobre o que reclamam os saberes sobre o homem quando incorporam, em 

suas análises, os procedimentos das ciências exatas: “o recurso às matemáticas, sob uma 

forma ou outra, sempre foi a maneira mais simples de emprestar ao saber positivo sobre 

o homem um estilo, uma forma, uma justificação científica.”65 Uma “justificação 

científica” é um tipo de requerimento que um determinado discurso promove para que 

ele, e não outros discursos, esteja em condições de produzir efeitos de poder. Ora, aos 

olhos do genealogista, é de relações de força que se fala quando se levanta, por 

exemplo, a questão sobre o status da psicanálise: ciência ou literatura? Ou quando 

Durkheim reivindica a inclusão na Sorbonne da primeira cátedra em Sociologia: qual é 

“a ambição de poder que a pretensão de ser uma ciência traz consigo?”66 

                                                             

65 FOUCAULT, As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas, p. 485. 
66 FOUCAULT, Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). Tradução de Maria 
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É em torno de uma “história política da verdade” que se organiza a genealogia 

do poder. Para Foucault, cabe fazer uma “história política da verdade” -- verdade como 

objeto atravessado por relações de poder --, não somente porque todo e qualquer 

domínio de saber tem seu discurso favorecido por determinada infra-estrutura sócio-

política, mas num sentido muito mais amplo e complexo. A própria relação “sujeito-

objeto de conhecimento” tem um lugar instável na história. A fórmula adotada para se 

estar na verdade, a forma singular de determinado ramo científico é um elemento que, 

desde os gregos, sofre modificações e rearranjos. Mas não são apenas os procedimentos 

para a produção de conhecimento que mudam de uma época para outra. Além da 

mudança na relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto, emergem novos objetos, 

engendram-se novos sujeitos de conhecimento. 

Todo saber é partidário e todo conhecimento é resultado de uma relação 

conflituosa, de um jogo estratégico. A verdade mesma é um objeto que desponta de 

relações de poder e o seu operário não é o filósofo e sim o político.67 O conhecimento é 

uma invenção, um mecanismo de ordem política. Poder e saber não se caracterizam por 

uma relação de exterioridade, estão imbricados, servem permanentemente de suporte 

um ao outro.  

 

   “Nenhum saber se forma sem um sistema de comunicação, de registro, de 

acumulação, de deslocamento, que é em si mesmo uma forma de poder, e que está 

ligado [...] às outras formas de poder. Nenhum poder, em compensação, se exerce sem 
a extração, a apropriação, a distribuição ou a retenção de um saber. Nesse nível, não 

há o conhecimento, de um lado, e a sociedade, do outro, ou a ciência e o Estado, mas 

as formas fundamentais do ‘poder-saber’.”68 

 

 

 Se, por um lado, o olhar, a empiricidade mesma, depende da maneira como o 

meio institucional dispõe os objetos de análise, por outro lado, uma relação de poder só 

se consolida através da apropriação e distribuição de uma verdade “interessada”, de uma 

verdade que produz efeitos de poder específicos.  

Existem, assim, “formas fundamentais de poder-saber”, “tecnologias da verdade”, 

rituais de produção de conhecimento que se atualizam ou permanecem simultâneos na 

                                                             

67 FOUCAULT, A verdade e as formas jurídicas. Tradução de Roberto Machado e Eduardo Jardim 

Morais. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2003, p. 23. 
68 FOUCAULT, Resumo dos cursos do Collège de France (1970-1982). Tradução de Andréa Daher. Rio 

de Janeiro: Zahar., 1977, p. 19. 
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história da verdade ocidental. Fórmulas de poder-saber que são constitutivos das 

relações “sujeito-objeto de conhecimento”.  

Claramente se pode notar em que medida a fase genealógica desloca o nível das 

análises. Não se pode dizer que o filósofo transfere a atenção dos estratos de discurso 

para os mecanismos institucionais de exercício do poder. Foucault já havia abordado as 

instituições em outros momentos da fase arqueológica. O que ocorre é que a relação que 

se estabelece de sujeito a objeto de conhecimento já não é determinada somente pela 

epistémê de uma época, pela “região mediana”69 onde uma “experiência nua da ordem e 

de seus modos de ser”70 se revela. A relação sujeito-objeto é convertida em relação de 

poder, uma região de conflito, de luta por território, pelos privilégios de um discurso 

com pretensões de verdade.  

Uma fase da obra não exclui a outra: arqueologia e genealogia são, antes, 

correlatas e inéditas na maneira como tratam cada um de seus objetos. A despeito de 

não haver, propriamente, ruptura entre as investigações arqueológicas e as genealógicas, 

de fato, a partir de 1970 -- em cursos71, livros e conferências --, Foucault expõe seu 

“objeto central”: as condições políticas de surgimento dos modernos saberes sobre o 

homem, isto é, a relação entre verdade e poder. Como estratégia de abordagem do tema, 

Foucault privilegia a análise histórica de práticas judiciárias, entendidas como práticas 

sociais que possibilitam o surgimento de novas formas de subjetividade.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

69 FOUCAULT, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas, p. XVII.  
70 Ibid., p. XVIII. 
71 Cursos: A vontade de saber (1971), Teorias e instituições penais (1972), A sociedade punitiva (1973). 
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2. PODER, VERDADE, PRÁTICAS JUDICIÁRIAS 

 

 

2.1. Práticas judiciárias, “tecnologias da verdade” 

 

Em A verdade e as formas jurídicas, reunião de cinco Conferências 

pronunciadas no Brasil72, em 1973, Foucault, mais uma vez afastado da história das 

ciências, localiza nas práticas judiciárias um importante elemento de constituição de 

“tecnologias da verdade”. As Conferências apontam para a mesma trajetória traçada nos 

primeiros cursos do Collège de France. Afastado da concepção de sujeito como 

essência, Foucault reafirma: se “formas jurídicas”, em certo sentido, conduzem ou 

definem relações epistemológicas, formas de saber e da relação entre o homem e a 

verdade, determinam, inclusive, a consolidação de novas formas de subjetividade.73 

Novas relações epistemológicas, novos sujeitos de conhecimento, novas formas de 

subjetividade, a escrita de uma “história política da verdade” é, pois, entrelaçada a um 

certo número de “formas de produção de verdade” próprias do campo do direito penal. 

 

“(...) as formas jurídicas e, por conseguinte, sua evolução no campo do direito penal 

como lugar de origem de um determinado número de formas de verdade. Tentarei 
mostrar-lhes como certas formas de verdade podem ser definidas a partir da prática 

penal.”74 

 

 

Para o genealogista, não se pode fazer uma “história ‘política’ da verdade” tendo 

em vista o progresso da razão ou a sofisticação dos instrumentos científicos de análise. 

O estudo do nascimento das práticas judiciárias ancora tanto a crítica das tendências 

“progressistas” da história das ciências quanto da hipótese de um “sujeito universal de 

conhecimento”.  

                                                             

72 FOUCAULT, A verdade e as formas jurídicas. Tradução de Roberto Machado e Eduardo J. Morais.  

Rio de Janeiro: NAU Editora, 2003. 
73 A invenção da delinquência como “forma de subjetividade” será abordada nos itens seguintes.  
74 FOUCAULT, A verdade e as formas jurídicas, p. 12. 
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Ao longo das cinco Conferências, Foucault dá exemplos de práticas judiciárias 

que, no curso da cultura ocidental, contribuem para a produção da verdade. É para esta 

direção que aponta a primeira Conferência: explicar por que se pode inserir no tema 

mais amplo da relação poder-verdade uma análise histórica das práticas jurídicas ou 

judiciárias.  

Foucault destaca três formas fundamentais de poder-saber ou poder-verdade 

presentes na história do Ocidente. A primeira é a medida -- ou sistema de prova --, o 

mais antigo registro de estabelecimento da verdade jurídica. Objeto da segunda 

Conferência, o sistema de prova é analisado como um ritual que remonta à Grécia 

Arcaica, período anterior à constituição da pólis grega. Foucault o encontra sugerido na 

rapsódia XXIII da Ilíada, de Homero, dedicada à narrativa dos jogos fúnebres em 

homenagem a Pátroclo. Dentre os jogos, organizados por Aquiles, o primeiro é a corrida 

de carros. Diomedes é quem ganha a competição, seguido por Antíloco, filho de Nestor, 

e Menelau, rei dos espartanos. Aquiles distribui os prêmios a cada um dos participantes, 

conforme a ordem de chegada; quando, furioso, Menelau aparece entre os helenos, 

recebe o cetro das mãos do arauto e toma a palavra:  

 

“Antíloco, tão atilado até há pouco, que coisa te acometeu? Diminuíste o meu valor, e 

prejudicaste os meus cavalos, ao lançar para diante deles os teus, que lhes são muito 
inferiores. Vamos!, guias e chefes dos Argivos, tendes de julgar e decidir abertamente 

entre nós dois”75.  

 

Três são os procedimentos capazes de promover a resolução de um litígio entre 

os heróis homéricos: a arbitragem -- sugestão inicial de Menelau: “Vamos! guias e 

chefes dos Argivos, tendes de julgar e decidir abertamente entre nós dois” --, o 

julgamento através de um embate armado, e o sistema de prova, um tipo de jogo 

estratégico em que não se apela à testemunha, em que uma das partes lança um desafio 

ao outro. Desafio aceito, transfere-se a responsabilidade por uma injúria pessoal para 

uma dívida com a própria divindade:  

 

“Antíloco, vem cá, aluno de Zeus, e como é da regra (themis), de pé, em frente dos teus 

cavalos e do teu carro, segurando o flexível chicote com que guiaste ainda agora, com a 
mão sobre os teus cavalos, jura por aquele que sustem e abala a terra que não estorvaste 

a marcha do meu carro por perfídia e voluntariamente”.76  
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A medida, cuja função é o ordenamento social, visa ao restabelecimento da 

justiça por meio de um desafio ou combate entre os homens.  

 

“Eis a velha e bastante arcaica prática da prova da verdade em que esta é estabelecida 
judiciariamente não por uma constatação, uma testemunha, um inquérito ou uma 

instituição, mas por um jogo de prova. A prova é característica da sociedade grega 

arcaica. Vamos também reencontrá-la na Alta Idade Média.”77 

 

 

 Para Foucault, Homero retrata um gênero de prática processual isenta de 

qualquer intervenção de ordem pública. O direito grego arcaico é de caráter privado. A 

assembléia, os heróis homéricos, os militares pertencentes à classe popular, não há 

quem se proponha a mediar o embate entre as partes. O surgimento de um aparelho de 

Estado Judiciário é bastante tardio na história do Ocidente. É somente na Idade Média 

que se solidifica um aparelho jurídico ligado ao poder político. A forma do tribunal, sua 

disposição espacial, uma terceira instância neutra incumbida de mediar as relações de 

força entre as partes interessadas, não há nada parecido com isto no mundo de Odisseu. 

 Não fosse deste modo, a narrativa homérica da aflição de Telêmaco, ao convocar 

a assembléia para que se façam ouvir as injúrias que os pretendentes de Penélope têm 

causado à sua oikos -- seu espaço familiar, sua vida privada --, nada disto faria sentido. 

Diz o filho de Odisseu:  

 

 “Venerando, não está longe o homem, como verás agora mesmo, que reuniu o povo. 

Sofrimento algum se compara ao meu. (...) Nenhum ti démion levou-me a convocar-

vos. Agi movido por emòn autoû chreios, dificuldades que molestam duplamente minha 
oíko. Meu nobre pai (...) está perdido. Cai sobre mim mal ainda maior que arrasará em 

breve todos os meus bens, consumirá todos os meus recursos. Pretendentes assediam 

minha mãe. (...) Banqueteiam-se, deliciam-se desaforadamente com o brilho do meu 
vinho. Consomem tudo.”78  

 

 

Não é um ti démion, uma coisa pública, um assunto público, uma questão para se 

levar regularmente à àgora que faz Telêmaco convocar a assembléia e sim um assunto 

de ordem privada: “Agi movido por emòn autoû chreios (pelos meus próprios 
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interesses, pelos meus interesses pessoais e privados)”.79 O discurso impotente de 

Telêmaco, ainda imberbe, comove os pretendentes, mas não é suficiente para que 

abandonem o pátio do palácio e deixem de importunar sua oikos. É preciso que Odisseu, 

auxiliados por Atenas, retorne à Ítaca e resolva o seu problema privado.  

Inquérito e exame são, ao lado do sistema de prova, outras formas de expressão 

da relação poder-saber localizadas por Foucault na história ocidental. Ambas são 

mecanismos de exercício do poder e, ao mesmo tempo, regras, práticas regulares que 

definem a produção da verdade; são práticas criativas que fabricam instrumentos 

epistemológicos, ferramentas para a confecção do discurso científico, e causam “efeitos 

de poder”, maneiras de o poder transitar e intervir nas sociedades ocidentais. 

 

“Sem dúvida, medida, inquérito e exame são utilizados simultaneamente em muitas 

práticas científicas, como um certo número de métodos puros e simples, ou mesmo de 

instrumentos rigorosamente controlados. É certo também que, nesse nível e nesse papel, 

tenham se separado de sua relação com as formas de poder. Mas, antes de figurarem 
juntos e, assim sendo, decantados no interior de domínios epistemológicos definidos, 

estiveram ligados à instalação de um poder político”80 

 

   

 Na mesma Conferência, Foucault localiza o aparecimento das primeiras práticas 

de inquérito no contexto político da Grécia Clássica. Embora a forma jurídica de 

inquérito se encontre dramatizada nas tragédias de Sófocles81, embora surja, naquele 

instante, permeada e viabilizada por uma série de outros eventos que lhe são correlatos 

– o nascimento do pensamento filosófico, o desenvolvimento de uma retórica sofística 

como instrumento nos debates em assembléia, a construção da democracia helênica e a 

invenção de um espaço público de deliberação e decisão judiciária --, o que se constata, 

séculos mais tarde, após o desmembramento do Império Romano do Ocidente, é o 

súbito desaparecimento deste modelo de poder-saber, de produção da verdade.  

 

“Na Idade Média européia, assiste-se a uma espécie de segundo nascimento do 
inquérito, (...) que obteve um sucesso bem mais efetivo que o primeiro. O método grego 

do inquérito havia estacionado, não chegara à fundação de um conhecimento racional 

                                                             

79 Id. 
80 FOUCAULT, M. Resumo dos cursos do Collège de France (1970-1982), p. 20. 
81 Na segunda Conferência, de A verdade e as formas jurídicas, Foucault interpreta o processo criminal 

da morte de Laio, em Édipo-Rei, tendo em vista a sua relação com as “práticas de descoberta jurídica da 

verdade” adotadas na Grécia dos séculos V e IV a. C. Sua interpretação da tragédia de Sófocles reconhece 

a inclusão da “testemunha” no processo como um importante elemento na história da produção da 

verdade no ocidente. 



 44 

capaz de se desenvolver indefinidamente. Em compensação, o inquérito que nasce na 
Idade Média terá dimensões extraordinárias. Seu destino será praticamente coextensivo 

ao próprio destino da cultura dita européia”82 

 

 
 

 Além da adoção do mecanismo de confiscações, da consolidação de um poder 

jurídico e da substituição da ideia de dano pela ideia de infração, o final do século XII é 

igualmente importante pela reativação da forma jurídica do inquérito. A prática de 

inquérito surge, desta vez, como alternativa encontrada pelo soberano para o problema 

da não-generalização do flagrante delito. O soberano ou o procurador de justiça -- que é 

seu representante legal -- não precisa travar uma guerra sempre que um súdito comete 

um ato litigioso. Ademais, nenhum soberano põe em xeque sua integridade toda vez que 

surge uma contestação jurídica em que o acusado não é flagrado no instante em que o 

crime é cometido. Sendo assim, a justiça toma de empréstimo da ordem eclesiástica 

uma forma, um modelo de fabricação da verdade, que é menos um fim, um conteúdo 

jurídico, do que um meio de o poder incidir sobre os bens, as almas e os corpos de seus 

súditos. Esta forma de “descoberta” da verdade, a possibilidade de prorrogar até a 

atualidade um delito passado, a atitude de reconstituição do fato jurídico -- que não é 

outra coisa senão um dispositivo para o exercício do poder -- é denominada inquérito. 

 

“Quando os representantes do soberano tinham de solucionar um problema de direito, 
(...) procedia-se a algo perfeitamente ritualizado e regular: a inquisitio, o inquérito. O 

representante do poder chamava pessoas consideradas capazes de conhecer os 

costumes, o Direito ou os títulos de propriedade. Reunia estas pessoas, fazia com que 
jurassem dizer a verdade, o que conheciam, o que tinham visto ou o que sabiam por ter 

ouvido dizer. Em seguida, deixadas a sós, estas pessoas deliberavam. Ao final dessa 

deliberação pedia-se a solução do problema.”83 

 

 

A prática do inquérito, além de exercer um papel notável na história da justiça, 

significa também uma ruptura na história das “tecnologias” de produção da verdade. A 

“forma” inquérito é um ritual de estabelecimento do discurso verdadeiro, um lugar onde 

poder político e produção de conhecimento se entrecruzam.  O inquérito se desenvolve 

na prática penal a partir da Idade Média e é utilizado como prática científica a partir do 

século XIV, no campo das ciências empíricas. Esta “grande reviravolta tecnológica data 

sem dúvida do momento da navegação, das grandes viagens, desta imensa ‘inquisição’, 

                                                             

82 FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas, p. 55. 
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que não era mais dirigida para os homens e seus bens, mas para a terra e suas 

riquezas”.84 Uma “inquisição” que, direcionada para o domínio dos saberes sobre a 

natureza, colabora com a cristalização de ramos científicos como a Geografia, a 

Astronomia, a Botânica, etc. O inquérito é um ritual de produção 

 

 “(...) que toma corpo numa instrumentação e num método a todos acessíveis e 

uniformemente eficaz; saída que aponta um objeto permanente de conhecimento e que 
qualifica um sujeito universal de conhecimento”.85  

 

São as complexas mudanças políticas que ocorrem ao longo da Idade Média que 

respondem pela emergência da técnica jurídico-administrativa de inquérito, técnica 

utilizada, primeiramente, na Igreja, por meio das visitas do bispo às famílias de sua 

diocese, que tem por objeto apurar de perto o que se passa na intimidade de cada um. E 

utilizada, posteriormente, pelo procurador de justiça, que apura com uma lente de 

aumento a conduta de um suspeito, testemunha acerca de seus gestos, vícios, virtudes, 

reconstitui as circunstâncias do crime, estabelece, por fim, o falso e o verdadeiro em 

uma ação penal. 

Foucault não propõe um corte definitivo entre as formas de poder-saber; as 

técnicas se sobrepõem e, por vezes, se coadunam.  Se as técnicas de inquérito são 

decisivas na história interna das ciências da natureza, também pavimentam o caminho 

para o surgimento das técnicas de exame que, estudado na quarta e na quinta 

Conferências, é objeto de apreciação nos próximos itens: 

 

 “(...) pelas interrelações que imediatamente se produziram, inquérito e exame 
interferiram um no outro e, por conseguinte ciências da natureza e ciências do homem 

igualmente intercruzaram seus conceitos, seus métodos, seus resultados.”86 

 

    

O exame, forma de poder-saber característico do século XIX, correlato da 

sociedade disciplinar, é também condição de possibilidade para o nascimento das 

ciências do homem.  

A análise da medida, do inquérito e do exame como formas fundamentais de 

poder-saber anuncia claramente o tipo de deslocamento que sofrem as obras da fase 

                                                             

84 FOUCAULT, A Casa dos Loucos. In: Microfísica do poder, p. 117.  
85 Ibid., p. 116. 
86 FOUCAULT, Sobre a geografia. In: Microfísica do poder, p. 162. 
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genealógica com relação às publicações anteriores e, ao mesmo tempo, o lugar 

assumido pela inserção da análise de práticas judiciárias no interior do tema poder-

verdade.  

A despeito de serem análises históricas, os primeiros cursos do Collège de 

France e as cinco Conferências de 1973 encaminham Foucault para a análise da 

sociedade disciplinar e para a construção da “analítica do poder”. A relação entre o 

exame e os saberes sobre o homem e as características da sociedade disciplinar são 

analisadas, detalhadamente em Vigiar e punir, momento em que Foucault escreve sua 

“analítica do poder”: não há como explicar a necessidade de se produzirem discursos 

verdadeiros sem levar em conta a história do poder nas sociedades. “O olhar que 

observa para controlar não é o mesmo que extrai, anota e transfere as informações para 

os pontos mais altos da hierarquia de poder?”87  

 

 

2.2 O nascimento do aparelho de Estado judiciário   

 

 O intervalo entre o século IV e o século V é um momento de intensas agitações 

políticas que resultam na queda do Império Romano; nele, o prenúncio de um conjunto 

de eventos que redefinirão a condição geopolítica européia; é, ainda, na história da 

justiça, um tempo de enfrentamento entre um Direito administrativo, centralizado e 

prescritivo, o Direito Romano, e outras culturas jurídicas ditas “bárbaras”, dentre elas o 

Direito Germânico Antigo, de caráter privado, assistemático e fundado na tradição oral.  

Ainda na segunda Conferência, Foucault trata das peculiaridades do “sistema” 

jurídico germânico que entra em choque – embora, em determinado momento, em 

cumplicidade -- com o Direito Romano Clássico. O “processo criminal” germânico, 

segundo Foucault, não difere muito das práticas jurídicas da Grécia Arcaica. Ambos 

atuam na regulamentação dos litígios através do sistema de prova (épreuve). Em outros 

termos, um processo não consiste na reconstituição de um fato punível e sim na 

“continuação regulamentada, ritualizada da guerra”.88 Direito e guerra não se opõem 
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absolutamente. O processo criminal é a transposição do embate físico de forças para o 

campo do simbólico.89 

No sistema jurídico germânico não existe um poder público central, um tribunal, 

um soberano, incumbido de encontrar a verdade. O direito germânico é um direito 

doméstico. Uma ação penal não é da ordem do poder público, é um duelo direto entre 

clãs, famílias ou indivíduos. Não há, por exemplo, uma “sentença” enunciada por uma 

terceira instância neutra e autoritária. O que há é a possibilidade de que uma terceira 

personagem se faça presente como a responsável por manter o bom funcionamento do 

procedimento jurídico. Essa personagem ocupa uma posição que não é a “de um 

pesquisador tentando descobrir uma verdade oculta e restituí-la na sua forma exata (...). 

A verdade era o efeito produzido pela determinação ritual do vencedor”, diz Foucault.90 

O sistema de prova, como forma jurídica, não tem o papel de estabelecer o falso e o 

verdadeiro através de uma sentença, não é uma prática de descoberta jurídica da 

verdade; antes, é um enfrentamento entre as partes para determinar qual dos indivíduos 

vence e qual, consequentemente, fracassa.  

O funcionamento jurídico arcaico prevalece na Europa, do século V ao século X. 

Os embates e colonizações mútuas que se estabelecem, durante o feudalismo, entre os 

dois modelos jurídicos têm como resultado o triunfo do Direito Germânico. Assim, o 

direito feudal, pelo menos até o surgimento das primeiras monarquias na Europa, é 

fortemente marcado por este modelo jurídico “bárbaro”91.  

Na segunda metade da Idade Média, surge um aparelho de Estado Judiciário, 

uma justiça atrelada ao poder político e confiscada por ele. Entre o final do século XII e 

início do século XIII, assiste-se à substituição de um “tribunal arbitral” -- maneira 

jurídica de regular uma guerra privada -- por um entrelaçado de instituições que, ao 

invés de mediar duelos individuais, introduz-se como parte lesada. O poder público, o 

                                                             

89 Seu objetivo não é “o esclarecimento circunstanciado do fato punível, mas a interpretação de suas 

virtualidades ofensivas à paz e a superação do estádio de perturbação e temor por ele inaugurado”. 

(BATISTA, N. Matrizes Ibéricas do sistema penal brasileiro, 1. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Revan: ICC, 2002, 

p. 41) 
90 FOUCAULT, A Casa dos Loucos, In: Microfísica do poder, p. 114.  
91 “(...) o ‘sistema penal’ germânico iniciará um longo trajeto, no curso do qual a proposta da 

expiabilidade do delito pela composição sofrerá retrocessos significativos, e o procedimento 

experimentará as fórmulas inquisitoriais. (...) Os carroções empurrados por homens trôpegos, ávidos por 

combates e pilhagens, rumavam, agora, para a paz que lhes pudesse proporcionar a prolongada edificação 
do Estado, do processo inquisitório e das penas públicas.” (BATISTA, op. cit., p. 55). 
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soberano, o monarca, reclamam então o reparo da inobservância da lei. É a invenção da 

“infração” um dos elementos de ruptura na história do Direito. A infração corresponde 

ao dano dirigido não somente à vítima, mas ao soberano, à ordem interna, à Lei. Não se 

trata mais de restabelecer a ordem através da justiça, mas de compensar o ato infrator 

com o pagamento de multas, através do mecanismo de confiscações ou de toda sorte de 

gratificações. Percebe-se como a justiça torna-se um empreendimento lucrativo, como a 

centralização do poder de julgar nas mãos dos senhores feudais aparece, na Idade 

Média, como uma fonte de prestígios e vantagens.  

Além deste mecanismo de fiscalização da justiça, um segundo elemento 

contribui para o surgimento de um poder judiciário autônomo: a articulação entre justiça 

e força das armas. Não se pode impor uma justiça, pensa Foucault: 

 

“(...) senão por uma coerção armada: só onde o suserano é militarmente bastante forte 
para impor a sua ‘paz’, pode haver extração fiscal e jurídica (...): quando no século XIV 

o feudalismo teve que enfrentar as grandes revoltas camponesas e urbanas, ele procurou 

apoio em um poder, em um exército, em um sistema fiscal centralizados; e, ao mesmo 

tempo, apareceram, com o Parlamento, os procuradores do rei, as diligências judiciárias, 
a legislação contra os mendigos, vagabundos ociosos e, dentro em pouco, os primeiros 

rudimentos da polícia”.92 

 

  

Entende-se, assim, como nasce a ideia de que “circulação judiciária” e “força 

das armas” repousam nas mãos dos mesmos indivíduos. Foucault narra a história de 

como se fez possível a tendência de se afirmar a existência de um laço primordial entre 

“potência” e “direito”. A genealogia, no instante em que situa a emergência política 

dos saberes no fluxo histórico, consegue esclarecer a origem de alguns pré-conceitos no 

campo dos saberes políticos. É uma tendência da sociedade feudal identificar o elo 

“essencial” entre potência e direito: na medida em que são os “mais poderosos” que 

controlam os litígios judiciários – impedindo assim que “se desenvolvessem 

espontaneamente nas mãos dos indivíduos” e apossando-se da “circulação judiciária e 

litigiosa de bens”93 –, surge, na época das primeiras monarquias feudais, a hipótese de 

uma articulação necessária entre “potência” e “direito”.  
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2.3 A analítica foucaultiana do poder: do suplício ao poder disciplinar 

 

E “se o poder fosse plural, como os demônios? ‘Meu nome é Legião’”.94 Se 

fosse como o daimon de Sócrates, força que ao invés de desfigurar, personifica, 

“poietiza”, assenhoreia-se dos corpos para que eles próprios, em sua conduta cotidiana, 

em sua normalidade pública, em seus mais íntimos preconceitos, consolidem a tarefa de 

comunicar a vigência de uma relação de sujeição e de constituição? E se, do mesmo 

modo, Poder não fosse um nome próprio? Talvez a imagem talhada e a idolatria sejam, 

efetivamente, um ofuscamento, um meio de o poder se fazer subestimado em sua 

atividade dispersiva. 

 Na obra de Kafka (1883-1924), O Castelo, a aldeia é o lugar paradigmático 

onde o poder sufoca, onde não se pode estar “à margem” ou “paralelo” a ele. Só um 

agrimensor estrangeiro, só um sujeito “desprendido de si” para deixar o seu lugar de 

origem e fazer uma ex-cursão à aldeia. O percurso que o agrimensor faz, da primeira 

noite no albergue ao último fragmento inacabado de O Castelo, é cíclico. Ele não faz 

mais do que dar voltas, de hospedaria em hospedaria, da casa do prefeito à família de 

Barnabás, de Barnabás à escola. Idas e vindas inúteis, K. mal volta a encontrar suas 

pegadas outrora deixadas na neve. A resistência esboçada pelo agrimensor ao poder de 

sequestro que transita através de seu corpo tem um estatuto estritamente formal. Suas 

iniciativas são vazias, não fazem outra coisa que não seja atualizar um poder que se 

adapta rapidamente aos focos de resistência: K. reivindica o emprego de agrimensor e é 

impelido a aceitar a profissão de servente em uma escola. Seu modo de resistir não é 

uma renúncia estrita às práticas de poder vigentes.  

É a resistência o filme negativo das relações de poder? É o poder algo que não 

se adquire? Se o poder não é algo que se adquira, resistir não é um “mover-se para 

fora” das relações de poder. De dentro da aldeia kafkiana, não se está fora da 

jurisdição do castelo. Castelo e aldeia não representam uma relação de incidência 

vertical de poder. O poder está distribuído capilarmente nas relações sociais, isto é, os 

camponeses não são súditos do conde ou do castelo, são agentes que atualizam e 

perpetuam uma mecânica de poder. Se o poder mesmo não está em lugar algum, não 

passa de um nome que assume inúmeras identidades, máscaras, formas e instituições, 
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ele pode ter o nome de Klamm, mas quem é Klamm senão um meio, um veículo, um 

funcionário, um anônimo? Por que seu rosto é tão inacessível e sua presença deveras 

esquiva? 

 

“Por exemplo, Klamm tem aqui um secretário de aldeia chamado Momus. Verdade? 
Você o conhece? Ele também se mantém muito reservado, mas de fato já o vi algumas 

vezes. Um senhor jovem e forte, não é? E provavelmente ele não é nada semelhante a 

Klamm. Apesar disso podem-se encontrar na aldeia pessoas que jurariam que Momus é 

Klamm e nenhum outro. Assim é que as pessoas laboram na própria confusão. E será 
que no castelo é diferente? (...) O suposto Klamm pode não ter rigorosamente nada em 

comum com o verdadeiro, (...) quem sabe seja o mais baixo dos funcionários, ou nem 

mesmo seja funcionário”95 
 

 

 O que é Klamm, afinal? Uma pessoa, uma função administrativa, um aquilo? 

Klamm não está em lugar algum e, no entanto, é como se anunciassem sua onipresença 

nas relações familiares, nos contratos de trabalho, nas cartas remetidas em seu nome, no 

noivado de K.  

Josef K. acredita poder intervir junto ao castelo através de um encontro com 

Klamm. Ele aguarda no sereno a hora de Klamm sair pela porta da hospedaria em 

direção ao trenó que o levaria de volta ao castelo. Enquanto se espera por Klamm -- 

Klamm está sempre na iminência de chegar, está sempre a caminho --, não há quem o 

impeça de cumprir seu mandato. Klamm, na verdade, depende de K. para aparecer, 

depende, antes de tudo, de sua renúncia ao posto de vigia. Isto por que Klamm “não 

poderia suportar a visão de alguém? Ao menos não é possível prová-lo, uma vez que 

isso nunca chegará a ser testado”.96 A espera por Klamm carrega um teor, de certo 

modo, ambivalente. Klamm depende da renúncia do posto de vigia para aparecer. E 

deseja, de igual modo, que K. se sinta aceito como empregado do castelo, para que ele, 

Klamm, cumpra o motivo de sua descida. Para Klamm, é preciso que K. seja um agente 

e, ao mesmo tempo, que desapareça, dando lugar passivamente à relação de sujeição 

que lhe é imposta e que o caracteriza. 

Klamm está sempre em vias de aparecer e esta possibilidade aberta é o que 

define melhor sua função. O poder está em todo lugar, não como expressão de uma 

unidade, não como expressão de força de um soberano, mas como multiplicidade, como 

elemento mutável, inscrito nas relações mais cotidianas, pressuposto no subsolo das 
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relações políticas. “O que significava, por exemplo, o poder até agora apenas formal que 

Klamm exercia sobre o ofício de K., comparado com o poder que Klamm tinha em toda 

a sua efetividade no quarto de dormir de K.?”97 

Assim como o quadro As meninas, de Velásquez, pode ser tomado como ponto 

de partida para pensar a originalidade da arqueologia foucaultiana, a obra de Kafka, em 

especial, O Castelo, talvez seja um artifício para pensar o que diz Foucault em sua 

“analítica do poder”, a partir do redimensionamento operado no início da década de 

1970, sobre as relações de poder inscritas na sociedade disciplinar, a sociedade do 

século do século XIX.  

 

Se a “analítica do poder” começa a se configurar nos cursos do início da década 

de 1970, no entanto, é em Vigiar e punir que se expressa mais claramente a concepção 

foucaultiana de poder.   

Em Vigiar e punir, publicado em 1975, Foucault denomina “anatomopolítica” o 

modo como o poder “se exerce” na condição política Moderna. “O poder ‘se’ exerce”, 

pois o uso que se faz do poder, na modernidade, é de ordem impessoal. Distinta das 

formas de poder dos Antigos Regimes, há singularidades na tecnologia de poder 

moderna: o poder na modernidade é, para Foucault, um poder positivo e criativo: cria 

novos tipos de subjetividade, engendra novos ramos do saber, prescreve normas de 

comportamento.  

A tecnologia moderna é uma “microfísica do poder”: o poder característico da 

Modernidade é um poder plural, um poder disseminado horizontalmente no corpo 

social, cuja maneira de ser, cujo modo de atuação é sutil e minucioso. Mais que isto, é 

um poder que incide sobre o que há de mais espesso e imediato: a espacialidade do 

corpo. Não para marcá-lo com o signo da ameaça soberana, como nos Antigos Regimes, 

mas para gerenciá-lo, adestrá-lo, ajustá-lo às engrenagens de uma determinada 

ordenação política. A ficção de um soberano, funcionando como a própria substância do 

poder, consegue tornar aceitáveis e corriqueiras as minúsculas intervenções de uma 

“mecânica do poder” que já não poderia se manifestar cruamente, senão de maneira 

insidiosa, porém disfarçada.   

Em sua genealogia, Foucault promove uma análise do poder que, ao invés de 

tomar o modelo jurídico -- que enfatiza as relações de dominação, o caráter negativo do 
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poder e a dicotomia soberano-súdito -- como paradigma, diferentemente, toma como 

modelo o princípio da estratégia. A descrição do poder como estratégia é mais 

condizente com o tipo de poder que adestra corpos, produz modelos de subjetividade.  

É neste sentido que se pode dizer que a analítica foucaultiana destaca o caráter 

positivo das relações de poder. O poder disciplinar – poder característico da sociedade 

moderna -- visa a produzir corpos dóceis e úteis, corpos que sirvam aos desígnios do 

modo de produção capitalista. Nele, há relações inteligíveis, intencionais, que têm um 

objetivo comum e uma tática específica, embora não obedeçam a uma ideologia ou à 

ficção de um soberano; estratégias anônimas e, mesmo assim, identificadas pela 

pesquisa genealógica como instrumentos de objetivação e subjetivação. O poder 

disciplinar, assim como a literatura kafkiana, é, numa frase, produtor de realidade.  

  

Vigiar e Punir, publicado dois anos após o pronunciamento das Conferências 

sobre “a verdade e as formas jurídicas”, é um livro preciso, que cumpre elegantemente 

sua proposta introdutória: fazer a genealogia do sistema carcerário para melhor avaliar a 

relação, estabelecida na modernidade, entre poder e verdade.  

Na composição do texto, Foucault é bem cauteloso ao definir seu objeto e as 

fontes de sua pesquisa: a história das práticas carcerárias de alguns Estados Modernos --  

da França, principalmente – do período compreendido entre os séculos XVIII e XIX, 

contada através de laudos policias, de Arquivos Parlamentares, do Código Penal 

Francês de 1810, das plantas arquitetônicas de casas de detenção, etc.  

 Afastado das investigações tradicionais da filosofia política do século XVIII – 

em especial, das reflexões de Hobbes, Locke e Rousseau --, Foucault examina a 

passagem do poder monárquico ao poder disciplinar, poder que, próprio da sociedade 

moderna, acaba por servir de condição histórica para o surgimento dos saberes 

modernos sobre o homem. 

Interessado em investigar o nascimento e a consolidação do poder disciplinar, 

Foucault analisa o poder monárquico e descreve o ritual do suplício, castigo que, não 

sendo o mais utilizado, é, no entanto, o mais expressivo para a demonstração do poder 

característico da sociedade anterior à modernidade, à sociedade disciplinar e 

normalizadora. 

 É decisiva a função que o monarca exerce na configuração política da Era 

Clássica. Nos Antigos Regimes, a referência ao “Poder” e ao “Soberano” é meramente 

tautológica. O soberano é o principal vetor de poder, é a Lei encarnada, é quem estipula 
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os limites da liberdade dos súditos e marca a ferro o corpo dos infratores. Foucault 

denomina “física do poder” este modo de exercício político.  

É sob os olhos do monarca que se montam as cerimônias públicas do suplício. 

Sua presença no espetáculo, no entanto, não é casual e gratuita. O corpo físico do rei, 

seu olhar imponente, sua localização destacada dos outros espectadores, tudo contribui 

para que o rei esteja ali garantindo o bom andamento do espetáculo; tudo contribui para 

que a Coroa Real não escape aos olhos de ninguém. O soberano é o fundamento da boa 

ordem jurídica e é quem reclama o reparo pela infração cometida. Sua presença neste 

espetáculo tem um forte papel jurídico-político. Ela justifica, mantém o poder régio e 

acentua a relação de dissimetria com os súditos.  

No fim do século XVIII, o direito clássico prescreve penas corporais em casos 

determinados. O suplício penal, o horror que causa uma cerimônia pública de tortura, 

não é explicado pelos “excessos” de um poder soberano ou pela frieza de um sistema 

penal “medieval”. O suplício é uma técnica ardilosa, um ritual de caráter jurídico-

político, que serve estritamente às necessidades da economia do poder da Era Clássica. 

 

“O suplício se inseriu tão fortemente na prática judicial, porque é revelador da verdade 
e agente do poder. Ele promove a articulação do escrito com o oral, do secreto com o 

público, do processo de inquérito com a operação de confissão; permite que o crime 

seja reproduzido e voltado contra o corpo visível do criminoso; faz (...) do corpo do 
condenado o local de aplicação da vindita soberana, o ponto sobre o qual se manifesta o 

poder, a ocasião de afirmar a dissimetria de forças.”98 

 

Da Idade Média até meados do século XVIII, o conjunto de aparelhos e 

instituições ou quaisquer atividades ligadas à jurisprudência, todos têm como objetivo 

último a manutenção do poder régio e a garantia da autoridade administrativa do 

monarca. Da mesma forma, toda análise do poder, toda teoria do direito – da reativação, 

pelo menos, do Direito Romano, do meio da Idade Média em diante – ou toda ciência 

jurídica e política, todo mar de tinta impresso na produção de conhecimento sobre a 

questão do poder gira em torno do problema da legitimidade da soberania. Uma análise 

da relação soberano/súdito supre a demanda teórica da sociedade feudal ou das 

sociedades do Antigo Regime Monárquico. No ano seguinte à publicação de Vigiar e 

punir, no curso de 1976, Em defesa da sociedade, momento em que revê parte da 

                                                             

98 FOUCAULT, Vigiar e Punir: o nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 36ª ed. 

Petrópolis: Vozes, 2009, p. 54-55. 
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trajetória da genealogia, diz Foucault: Uma “relação de soberania, seja ela entendida de 

forma lata ou estrita, cobria em suma a totalidade do corpo social”.99  

É neste sentido que se pode dizer que o estatuto da Lei se encaixa perfeitamente 

no sentido da palavra “interdição”. Lei, neste contexto político, deve ser entendida 

como um conjunto de obrigações que permanecem vigentes independentemente da 

presença do soberano. Aqueles que, por sua vez, problematizam o edifício jurídico, 

sejam eles funcionários diretos do rei ou adversários do Regime, todos escrevem uma 

teoria do direito em torno do problema da legitimidade do poder soberano. 

 

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

sociedades ocidentais significa que o discurso e a técnica do direito tiveram 
essencialmente como função dissolver, no interior do poder, o fato da 

dominação, para fazer que aparecessem (...) duas coisas: de um lado, os direitos 

legítimos da soberania, do outro, a obrigação legal da obediência.”100 
 

 

 Ora, o que funda, efetivamente, o contrato virtual que legitima a obediência dos 

súditos ao poder soberano? Ou, em outros termos: se a Lei é o ponto nodal entre a 

figura do soberano e seus súditos, o que garante sua vigência ou o laço artificial de 

necessidade que ela prefigura? É com este gênero de problemática que se ocupam os 

teóricos do direito e a filosofia política do século XVIII. É no interior deste campo de 

análise que Rousseau, por exemplo, se defronta com a relação entre política e contrato. 

É ainda nestes termos que Foucault situa Hobbes e o Leviatã, “coagulação de um certo 

número de individualidades separadas, que se encontram reunidas por certo número de 

elementos constitutivos do Estado.”101 No pensamento jurídico que reacende o Direito 

Romano na Idade Média o que se promove é a construção de um arcabouço teórico que 

serve aos desígnios das primeiras monarquias feudais:  

 

“Foi a pedido do poder régio, foi igualmente em seu proveito, foi para servir-lhe 

de instrumento ou de justificação que se elaborou o edifício jurídico de nossas 

sociedades. O direito no Ocidente é um direito de encomenda régia.”102 

 

 A justiça, nesta configuração política, é uma prática que coloca em evidência as 

relações de verticalidade e a separação entre príncipe e súditos. As instituições jurídicas 

                                                             

99 FOUCAULT, Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976), p. 42. 
100 Ibid., p. 31. 
101 Ibid., p. 34. 
102 Ibid., p. 30. 
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não são exatamente instâncias de serviço aos indivíduos lesados, são antes de tudo 

instâncias de manutenção do poder real, espaços em que uma espécie de vingança do 

soberano recai sobre os transgressores da Lei. A Lei, por sua vez, é a força soberana 

codificada, o meio simbólico que repete as relações de poder vigentes. 

 As formas de produção da verdade traduzem, no campo do Direito, o jogo de 

força existente entre soberano e súdito. Não é, pois, em pé de igualdade que um 

soberano move um processo de inquérito contra um súdito durante a Era Clássica. 

Ocorre, neste caso, uma interessante composição entre o velho sistema de provas legais 

-- que regula a pena conforme o grau de precisão das provas -- e a forma jurídica de 

inquérito -- em que o procurador do rei submete o acusado a um interrogatório 

minucioso acerca do fato jurídico. Uma composição de formas jurídicas subjuga o 

suspeito a um processo que, além de ser sigiloso – pode acontecer de o acusado só ser 

informado da existência de um processo no momento em que é definida a sentença --, é 

um processo criminal em que a sanção, em última instância, é estabelecida pelo que 

Foucault chama de “aritmética penal”. Esta “aritmética penal”, que não é senão o 

reaparecimento do velho sistema de prova, define a natureza e a relevância dos tipos de 

prova, combina-os entre si na forma de uma equação e, por fim, extrai deste cálculo a 

pena que corresponde ao crime cometido.  

O suplício, em Vigiar e Punir, “funciona nesta estranha economia em que o 

ritual que produz a verdade caminha a par com o ritual que impõe a punição”.103 No 

século XVIII, a prática de inquérito se caracteriza principalmente pelo fato de se 

estender do interrogatório policial ao cadafalso. A pena deixa, então, de ser o desfecho 

da sentença e se transforma num meio eficaz de levar o supliciado à confissão do crime. 

 

“O verdadeiro suplício tem por função fazer brilhar a verdade; e nisso ele continua, até 
sob os olhos do público, o trabalho do suplício do interrogatório. Ele opõe à condenação 

a assinatura daquele que sofre. Um suplício bem-sucedido justifica a justiça, na medida 

em que publica a verdade do crime no próprio corpo do supliciado.”104 

 

 

 A confissão é o momento de revelação da verdade. Mas não se arranca a verdade 

do suspeito senão através do castigo, como se o convidassem a testemunhar contra sua 

própria vida. Interessante é o momento em que a confissão é extorquida: quando já se 

                                                             

103 FOUCAULT, Vigiar e Punir: o nascimento da prisão, p. 43. 
104 Ibid., p. 45. 
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tem a fogueira diante dos olhos ou quando o carrasco começa a regular a forca em torno 

do pescoço do condenado. Obriga-se o condenado à confissão, produz-se a verdade sob 

um banho de sangue. “No interior do crime reconstituído por escrito, o criminoso que 

confessa vem desempenhar o papel de verdade viva”.105 O criminoso é a sentença 

corporificada; daí a prática de fazer do corpo supliciado o lugar sobre o qual incide a 

cerimônia pública de castigo. O supliciado, alvo do poder soberano, é “o arauto de sua 

própria condenação”.106 

 Na imagem do corpo estendido sobre o cadafalso, a representação teatral de um 

poder desembainhado que convive com a verdade produzida. O poder em seu estado nu, 

ou travestido na figura soberana, não aperta as rédeas da justiça sem que haja, ao lado,  

uma economia dos discursos verdadeiros, um esquema de produção de verdade.  

O castigo não entra em cena para que se restabeleça a justiça; ele é a ostentação 

pública da “vingança” soberana, que “coloca em plena luz a relação de força que dá 

poder à lei”.107 O suplício tem, além disto, uma função terminantemente exemplar, 

precisa ser catártico, precisa causar medo e, ao mesmo tempo, identificação de quem 

assiste à cena do suplício com o drama do supliciado. 

O final do século XVIII é o momento de convergência de três diferentes 

tecnologias do poder de punir, sendo o suplício a primeira delas. O castigo, o suplício, é 

o modo de penalizar onde se revelam os excessos do poder soberano; a encenação 

pública do crime redirecionado contra o próprio corpo do infrator; a cerimônia de 

vingança, um espetáculo belicoso, onde se vê estabelecer um jogo desigual de forças: 

acima, a apresentação perversa da vindita soberana, abaixo, o corpo vencido e 

desfigurado do supliciado.  

Em Vigiar e punir, Foucault pondera que, no final do século XVIII, as técnicas 

de suplício já não respondem tão bem à conjuntura política vigente. Configura-se, 

paralelo a isto, uma nova estratégia punitiva.  

Após a Revolução de 1789, segue-se à concentração das propriedades e dos bens 

de produção nas mãos da classe burguesa um aumento expressivo das ilegalidades. O 

paulatino desaparecimento da manufatura, as ligeiras mutações nas relações de 

produção, o desenvolvimento de uma agricultura intensiva, a valorização do acúmulo 

individual de capital -- promessa silenciosa do que será a ordem política capitalista -- 

                                                             

105 Ibid., p. 40. 
106 Ibid., p. 44. 
107 Ibid., p. 50. 
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são eventos que vão de encontro a práticas “ilegais”108 antes toleráveis e que causam 

agora, aos olhos de uma burguesia ascendente, certo nível de desordem social. Surge, 

em resposta às primeiras manifestações do capitalismo, uma população flutuante, uma 

classe de camponeses despojados e miseráveis, órfãos das antigas relações feudais e que 

se tornam os principais agentes das pilhagens e roubos em regiões rurais. 

 

“(...) todas as tolerâncias que o campesinato adquirira ou conservara (abandono de 

antigas obrigações ou consolidações de práticas irregulares: direito de pasto livre, de 

recolher lenha, etc.) são agora perseguidas pelos novos proprietários que lhes dão a 
posição de infração pura e simples (...). A ilegalidade dos direitos (...) tende, com o 

novo estatuto da propriedade, a tornar-se uma ilegalidade de bens.”109 

 

Tornam-se freqüentes os crimes que, ao invés de ameaçarem o mais-poder 

soberano, ameaçam a mais-valia; ilegalidades tornam-se rotineiras, causando prejuízos à 

burguesia, diminuindo os lucros. O camponês criminoso toma a forma do lobo, do não-

civilizado, daquele que rompe o contrato, daquele que trai o corpo-social. É preciso, 

portanto, punir o inimigo social ou – em termos menos eufemísticos – punir aquele que 

põe em risco a propriedade privada burguesa. Daí a proposta, descrita em Vigiar e 

punir, de uma relativa “humanização” das penas, de uma reforma na “economia 

política” do poder de punir. As antigas técnicas de suplício passam a ser encaradas 

como um dispêndio político e a punição, deixando de ser a forma pura da vingança, 

passa a integrar um projeto de requalificação dos sujeitos de direito.  

                                                             

108 Mas do ponto de vista estratégico, não há oposição entre legalidade e delinqüência. “A la limite, je 

dirais volontiers que la loi n’est pás faite pour empêcher tel ou tel type de comportement, mais pour 

diffèrencier lês manières de tourner la loi elle-même”. (FOUCAULT, Dits et écrits, II , Des supplices aux 

cellule, p. 716-720) O legislativo demarca espaços onde a prática de ilegalidades é assegurada. Este 

consentimento, que não é outra coisa senão um consentimento cego e mudo, não é resultado de uma 

deficiência ou uma lacuna no sistema judiciário; pelo contrário, trata-se de ilegalidades previstas e 

mantidas através de estratégias políticas muito específicas.  

Perante a Lei, a palavra “igualdade” serve como figura de linguagem. Afinal, os delinquentes amontoados 

nas prisões são uma maneira de a Lei ser aplicada ou um modo de se fazer com que ela pese sobre uma 

classe de indivíduos? A genealogia denuncia este fato quando diz que lei e justiça “não hesitam em 
proclamar sua necessária dissimetria da classe.” (FOUCAULT, Vigiar e punir, p. 262) 

A prisão ocupa um lugar de destaque na trama de tolerâncias às ilegalidades “informais”. A prisão, 

depósito de delinqüentes, é a vitrine da sociedade de normalização. Nela é possível esconder todos os 

ilegalismos “feios”, os ilegalismos dos ociosos, dos vagabundos, dos mendigos, dos “delinquentes”, dos 

indóceis. A prisão contribui para o estabelecimento de uma ilegalidade refratária, uma ilegalidade que se 

faz “visível, marcada, irredutível a um certo nível e secretamente útil (...); ela desenha, isola e sublinha 

uma forma de ilegalidade que parece resumir simbolicamente todas as outras, mas que permite deixar na 

sombra as que se quer ou se deve tolerar.” (FOUCAULT, Vigiar e punir, p. 262) O cárcere é o elemento 

através do qual é possível destacar um certo número de infrações “negativas” -- que a sociedade deseja 

que sejam sancionadas – e mascarar as formas “positivas” de ilegalidade: tráfico de influências, 

sonegação fiscal, subornos, prostituição, etc. 
109 FOUCAULT, Vigiar e punir, p. 82. 
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As críticas de juristas reformadores do século XVIII ao antigo sistema penal 

dizem respeito, em última instância, ao emprego de uma “má economia do poder” nas 

técnicas de suplício. Para Foucault, o que surge, de fato, não é a necessidade de penas 

mais “humanas”, mas a urgência de invenção de uma mecânica do poder mais 

perspicaz, mais compatível à conjuntura política daquele tempo. A pena deve deixar de 

manifestar a desproporção de forças e a arbitrariedade da vontade soberana e se tornar o 

sinal colateral de uma inobservância a um código. Neste sentido, é a representação das 

desvantagens que acompanham a infração que atua como elemento suficientemente 

eficaz na diminuição das taxas de criminalidade.  

Ora, este é o instante em que a “alma” – entendida não como essência pura, 

substância ou identidade – torna-se o novo alvo do poder de punir, de um poder público 

que reclama, não a reativação da potência soberana, mas a manutenção do bem-estar 

social, de um poder público que, ao invés de incitar a revolta popular com os 

espetáculos de suplício, procura “fazer da punição e da repressão das ilegalidades uma 

função regular, coextensiva à sociedade; não punir menos, mas punir melhor”.110 Faz-se 

necessária a ativação de uma justiça penal mais discreta, menos dada ao horror, menos 

vulnerável ao desprestígio público, aparentemente mais branda e capaz de lidar com as 

pequenas ilegalidades cotidianas com mais justeza e inteligência.  

Em face do crescimento do número de ilegalidades de bens, a nova economia do 

poder de punir já não deve incidir sobre o criminoso com o objetivo de abatê-lo pela 

lesão dirigida ao soberano, mas puni-lo visando a uma reabilitação futura, a um remorso 

positivo: que, para o restante da população, o criminoso seja tão somente a 

representação viva dos prejuízos que sobrevêm ao rompimento do pacto com a 

sociedade.  

Na passagem do século XVIII para o XIX, o surgimento desta nova tecnologia 

do poder, da nova maneira de o poder se exercer, exige novas ferramentas teóricas de 

análise. Em especial, requer novas formas de punição. Utilizam-se, assim, “não marcas, 

mas sinais, conjuntos codificados de representações, cuja circulação deve ser realizada o 

mais rapidamente possível pela cena do castigo, e a aceitação deve ser o mais universal 

possível.”111  

                                                             

110 FOUCAULT, Vigiar e Punir: o nascimento da prisão, p. 79. 
111 Ibid., p. 126. 
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A “invenção” das disciplinas responde diametralmente à conjuntura política do 

final da Era Clássica. O regime disciplinar contribui para a afirmação das condições 

necessárias às mutações ocorridas na esfera econômica, para o crescimento e 

complexificação do aparelho de produção capitalista, para o acúmulo de capital nas 

mãos de uma nova burguesia. O crescimento demográfico no final do século XVIII, as 

políticas de gestão dos grandes contingentes humanos, os inconvenientes de um 

campesinato inativo são razões igualmente importantes no processo de generalização 

das técnicas de disciplina. A despeito de ser um dispositivo que pretende a utilidade e o 

tempo lucrativo, as disciplinas também fabricam corpos dóceis. Em especial, quando o 

que está em jogo são os bens de produção burgueses, operados diariamente por um 

proletariado inflamado pelas utopias revolucionárias do século XIX.  

Disciplinas são “métodos que permitem o controle minucioso das operações do 

corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 

docilidade-utilidade”112, que seguem, em geral, um padrão semelhante de 

funcionamento. Primeiro, a distribuição dos corpos em espaços individualizantes, 

disposição dos indivíduos em celas, fileiras, postos, hierarquias, etc. Tipo de 

procedimento que permite, num mesmo gesto, tratar os corpos em sua individualidade e 

gerir as multidões amorfas em quadros que preservam as multiplicidades sob controle. 

Segundo, o controle da atividade. A disciplina como “arte do corpo” não visa somente 

ao produto de uma tarefa, mas ao próprio processo de produção, ao controle sutil dos 

gestos dos indivíduos em consonância com o controle do tempo necessário para a 

execução de uma tarefa. Terceira função da disciplina, a racionalização do tempo. 

Trata-se de contabilizar o tempo, fixar cada indivíduo em uma série temporal, 

capitalizar a duração de uma determinada tarefa em função do lucro. As disciplinas 

visam à diminuição máxima do tempo de produção mediante um cuidado obsessivo dos 

indivíduos no que se refere ao seu desempenho. Quarta e última função das disciplinas, 

a composição das forças: transformar o trabalhador em força de trabalho, dispor os 

corpos, sincronizá-los feito engrenagens, fazer de cada indivíduo uma peça de uma 

mesma maquinaria. 

O nível de abrangência do dispositivo disciplinar não tem como paradigma uma 

instituição isolada. A disciplina é uma “mecânica do poder”,  

 

                                                             

112 Ibid., p. 139. 
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“(...) que comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, 
de níveis de aplicação (...). E pode ficar a cargo seja de instituições ‘especializadas’ (as 

penitenciárias, ou as casas de correção do século XIX), seja de instituições que dela se 

servem como instrumento essencial para um fim determinado (as casas de educação, os 

hospitais)”113 

 

 

 A generalização de tais práticas de controle, a ponto de se poder tomar a 

sociedade moderna como uma sociedade disciplinar, é favorecida pela presença 

constante do dispositivo panóptico. As instituições disciplinares têm em comum um 

princípio de vigilância que favorece o controle e o exercício de um mesmo poder 

disciplinar. O controle se corporifica, por conseguinte, na arquitetura do panóptico. 

Panoptismo114 é o princípio que caracteriza o tipo de poder que, a fim de garantir sua 

vigência e seus fins estratégicos, apoia-se num princípio de vigilância ininterrupta. A 

planta destes edifícios figura o esquema de uma torre central, com janelas voltadas para 

as extremidades de um edifício. O edifício, por sua vez, tem uma configuração anelada, 

pentagonal, octogonal ou, sinteticamente, uma configuração que circunscreve a torre. 

Este edifício comporta numerosas celas individuais, caracterizadas por uma abertura 

para o espaço interno, ou seja, para a torre, além de outra janela para fora da instituição. 

Da torre central, o campo de visibilidade para as celas é absoluto. A percepção do 

detento, do louco, do operário, etc, disposto neste espaço individualizante, é 

comprometida por um interessante efeito de contraluz, resultado das duas aberturas no 

interior de cada cela. O panóptico é, portanto, o significante arquitetônico da tecnologia 

moderna do poder, o poder disciplinar materializado em vigas de concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

113 Ibid. p. 203. 
114 Foi o jurista Jeremy Bentham (1748-1832) quem idealizou a arquitetura panóptica, em sua obra 

Panopticon. Apesar de ser lembrado correntemente pelos seus escritos “utilitaristas”, Foucault parece 

definir Bentham como aquele que teria desenhado a planta de uma sociedade caracterizada pela 

generalização das técnicas de “ortopedia”. 
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2.4. Olhar hierárquico e sanção normalizadora 

 

O aparelho disciplinar supõe a composição cuidadosa dos espaços, a integração 

orgânica dos espaços em favor de um olhar permanente, um olhar que examina cada 

cela, cada sala de aula, cada leito, que vigia os corpos individualmente. O início da 

modernidade não é só o momento das grandes massas engajadas em torno da causa 

operária, é igualmente o momento de consolidação das divisões do trabalho, da 

produção em larga escala; do trabalhador que migra de sua pequena oficina doméstica – 

onde domina cada etapa da manufatura -- para um aparelho de produção complexo, 

onde exerce uma função setorizada, indissociável do processo de produção que o cerca. 

O operário é um artigo de trabalho inserido num regime hierárquico de funções, 

submetido à vigilância de supervisores, agente de um trabalho altamente especializado, 

recluso no interior de uma célula integrada ao aparelho de produção.  Os supervisores, 

inspetores, contramestres são os vetores do olhar examinatório. Avaliam não só as 

etapas de produção, mas a conduta de cada operário, seus atrasos, sua rapidez, sua 

rentabilidade. Esta polícia interna tem o mesmo significado da torre panóptica. Eles são 

o olhar do lado de dentro de uma janela indiscreta. 

 Os hospitais do final do século XVIII figuram um esquema idêntico de 

vigilância interna. Tempo de surgimento de um saber médico que procura garantir, 

através da adoção dos instrumentos disciplinares, uma tática de intervenção para a 

constituição de uma medicina individualizante, que registra as condições de salubridade 

de uma comunidade e que, talvez, realize a questão aristotélica de uma ciência do 

indivíduo.115 

 

“A arquitetura do hospital deve ser fator de instrumento de cura. O hospital-exclusão, 

onde se rejeitam os doentes para a morte, não deve mais existir. A arquitetura hospitalar 
é um instrumento de cura de mesmo estatuto que um regime alimentar, uma sangria ou 

um gesto médico.”116 

 

 Distintas medidas reformistas -- e disciplinares -- são providenciadas para que o 

novo hospital se constitua como instituição terapêutica. A composição dos espaços se 

                                                             

115 Ibid., p. 182. 
116 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. “O nascimento do hospital”, p. 108-109. Org. e trad. de 

Roberto Machado. – Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 

 



 62 

torna uma questão central. Necessário dispor os doentes em unidades que levem em 

conta o grau de contágio da doença, abolir os leitos coletivos, adotar técnicas que 

impossibilitem que os “vapores deletérios” circulem até as outras áreas do hospital. É 

preciso também que cada doente esteja submetido ao olhar médico, um olhar que 

acompanha cada etapa da doença, que decide sobre a possibilidade ou não de o doente 

receber visitas. A palavra médica desponta como palavra especializada que promove o 

diagnóstico em cada caso, registra, anota, prescreve as receitas, inscreve cada doente em 

uma ficha com um histórico correspondente. 

É através da análise do nascimento das prisões que Foucault observa a 

concomitância de técnicas carcerárias em numerosos setores do corpo social. É, pois, a 

prisão que, em Vigiar e punir, estabelece a ligação entre práticas judiciárias e verdade. 

São técnicas disciplinares que, quando ativadas, por exemplo, em instituições 

hospitalares, em instituições de ensino, nas fábricas ou no exército, parecem obedecer a 

um mesmo impulso. Em última análise, o que se vê aparecer é algo como um 

“continuum carcerário”, a formação de uma rede de instituições que obedecem a um 

mesmo princípio de controle interno. É desta maneira que, em Vigiar e Punir, a prisão 

se torna o ponto de partida para a análise de uma nova “microfísica” do poder na Era 

Moderna. “Microfísica”, por se tratar de um poder difuso e desindividualizado,  

 

“(...) um tipo de poder que pressupõe muito mais uma trama cerrada de coerções 

matérias do que a existência física de um soberano, e define uma nova economia de 

poder cujo princípio é o de que se deve ao mesmo tempo fazer que cresçam as forças 

sujeitadas e a eficácia daquilo que as sujeita.”117 
 

 

A “forma-prisão” se conforma à necessidade de um poder de punir que não é 

aquele impresso pelas ferramentas de tortura nem aquele que alumia a consciência dos 

que, porventura, retornam ao estado de natureza. Trata-se de um modelo punitivo que 

trabalha os corpos em sua individualidade com o fim de exercitar normas de 

comportamento, com o fim de dominá-lo inteiramente. O cárcere trata o corpo no 

sentido de coagi-lo, nivelá-lo com respeito à determinada medida, reduzi-lo à condição 

objetal. Em vez de poder de morte, “anatomia política”.118 Ao invés de requalificação, 

“ortopedia social”. 

                                                             

117 FOUCAULT, Em defesa da sociedade : curso no Collège de France (1975-1976), p. 42. 
118 FOUCAULT, Vigiar e Punir: o nascimento da prisão, p. 133. 
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“(...) em menos de vinte anos, o princípio tão claramente formulado na Constituinte, de 

penas específicas, ajustadas, eficazes, que formassem, em cada caso, lição para todos, 
tornou-se a lei de detenção para qualquer infração pouco importante”119  

  

 

 Não há ciências humanas sem o diagrama de forças próprio da instituição prisão. 

O cárcere e sua anatomopolítica correspondente retiram as relações de força de seu 

mutismo, de seu anonimato, tornam os fenômenos do poder menos esquivos. 

“Inversamente, as relações de força permaneceriam (...) não-conhecidas, se não se 

efetuassem nas relações formadas ou estratificadas que compõem saberes”.120 A rede 

carcerária, por sua própria natureza examinatória, é uma das molas para a inserção do 

homem no campo do saber. As ciências humanas, por sua conta, atuam, inclusive, como 

pilares teóricos de um poder que incide, sem mediações, sobre os corpos.  

As formas de punição são generalizadas pelas penas carcerárias. A partir de 

então, o único elemento que define a gravidade da pena é o tempo cumprido no interior 

da instituição carcerária. Aos olhos de reformadores, como Beccaria e Le Peletier, a 

clara ineficiência desta forma punitiva -- os altos custos que implicam sua manutenção, 

sua descompostura no tratamento dos diferentes tipos de criminalidade e, 

principalmente, sua incapacidade de reinserir socialmente aqueles que deixam o cárcere 

– teria sido motivo suficiente para sua desativação. A “forma prisão”, se não cumpre 

efetivamente os princípios teórico-jurídicos que lhe servem de justificativa – a saber, a 

requalificação dos sujeitos de direito --, no entanto, responde às expectativas históricas e 

políticas da tática de poder característica dos primeiros Estados Modernos. Não é, 

absolutamente, a requalificação dos sujeitos de direito o objetivo do cárcere. Ele tem 

como objetivo “excluir” os indivíduos “incluindo-os” no interior de uma instituição 

pública -- não uma exclusão absoluta, porque as celas dão lugar às técnicas de 

vigilância; mas também não uma reinclusão social, pois o que a prisão realiza é o 

quadriculamento das ilegalidades, a gestão da delinquência e o isolamento preventivo 

das categorias de indivíduos perigosos. A institucionalização do poder de punir, a 

inscrição dos “reformatórios” em um aparelho administrativo relativamente 

independente das instituições jurídicas revela o modo como a punição é exercida na 

                                                             

119 Ibid., p. 112. 
120DELEUZE, G. Foucault. Tradução de Claudia S. Martins. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 82. 
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modernidade. A justiça se exime do papel de executar as penas de direito. Punir torna-se 

uma função dispendiosa e constrangedora, uma incumbência destinada a um conjunto 

específico de instituições com certo grau de autonomia. 

 

 

2.5. Sociedade de normalização e norma disciplinar 

 

Se a época Clássica é ainda o momento em que o dispositivo disciplinar se 

revela inscrito em um certo número de instituições mais facilmente localizáveis, 

entretanto, as fronteiras até então pouco nítidas entre aparato penitenciário, castigos 

judiciários e instituições disciplinares tendem a se diluir para a constituição de “um 

grande continuum carcerário que difunde as técnicas penitenciárias até as disciplinas 

mais inocentes, transmitem as normas disciplinares até a essência do sistema penal”.121  

Quando um número vasto de intervenções “assistencialistas” -- utilizando 

técnicas da instituição penal e visando à normalização -- penetram em instituições mais 

“regionais”, edifica-se, em torno do corpo social, um tecido espesso de instâncias 

“beneficentes” que quadriculam o corpo social. Instituições setorizadas, porém 

coordenadas entre si, que asseguram a integração da criança vadia em um reformatório, 

a permanência do indigente em um asilo público, a ameaça da loucura entre os muros do 

hospício, o velho despojado nas casas de descanso, o analfabeto na escola normal. Para 

cada etapa da vida, uma instituição especializada. Para cada traço de anormalidade, uma 

instituição de normalização e cura moral. Por baixo do “continuum carcerário”, a 

presença não-institucionalizada das técnicas penitenciárias, como nas construções 

seriais de alojamentos e vilas operárias, que enfatizam a individualização dos cômodos 

e o grau de proximidade das fábricas em formas arquitetônicas puramente funcionais e 

compactas. O século XIX constrói em torno de si um aparato de instituições de 

normalização, um grande “continuum carcerário” que transmite de um lado a outro 

desta imensa teia, uma 

 

“(...) ‘forma-prisão’, o modelo da grande justiça. Os regulamentos das casas de 

disciplina podem reproduzir a lei; as sanções, imitar os veredictos e as penas; a 
vigilância, imitar o modelo policial; e acima de todos esses múltiplos estabelecimentos, 

                                                             

121 Ibid., p. 282. 
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a prisão que é em relação a todos eles uma forma pura, sem mistura nem atenuação, lhes 
dá uma maneira de caução de Estado.”122 

 

 

 O “continuum carcerário” e a “forma-prisão” que ele veicula não deixam de 

atingir a instituição judiciária. O contato, anteriormente, apenas “informal” entre 

sistema carcerário e justiça se transforma, a partir da difusão das práticas de exame, em 

um processo de colonização e intensificação mútua. A penalidade jurídica passa a ter 

uma função reguladora, de normalização que, integrando em seus aparelhos, diretrizes 

de outros saberes -- psiquiátricos, criminológicos, psicológicos, etc --, promove um 

relativo esvaziamento da lei em detrimento dos conteúdos normativos. O julgamento, 

debruçando-se sobre a prática examinatória, cria uma forma jurídica singular, aquela 

que leva em conta “ao mesmo tempo a medida permanente de um desvio em relação a 

uma norma inacessível e o movimento assintótico que obriga a encontrá-la no 

infinito.”123  

A consolidação das disciplinas promove a ascensão do poder da Norma. 

Funcionando nas indústrias, nas escolas ou no exército, o poder disciplinar vigia e 

controla os indivíduos, inserindo-os numa rede de “micropenalidades do 

comportamento”. O indivíduo é corrigido por uma atitude incorreta, um atraso, uma 

indecência moral ou uma falta de cuidado qualquer. Através dela, procura-se não 

simplesmente punir o indivíduo por um delito cometido, mas adestrar, modelar uma 

conduta, adequar a uma Norma estabelecida. Seu funcionamento não se reduz ao castigo 

da penalidade judiciária e não é negativo como a lei soberana, mas positivo, no sentido 

de coagir através de um exercício, apurar uma falta e induzir o indivíduo a um 

comportamento esperado. “As disciplinas estabelecem uma ‘infrapenalidade’; 

quadriculam um espaço deixado vazio pelas leis”124. Isto não significa que, através deste 

tipo de sanção normalizadora, as disciplinas expandem o domínio jurídico até os 

aspectos mais extremos do corpo social. Segundo Foucault, disciplina e lei se opõem 

termo a termo. 

 

“O funcionamento jurídico-antropológico que toda a história da penalidade moderna 

revela não se origina na superposição à justiça criminal das ciências humanas (...); ele 

                                                             

122 Ibid., p. 286. 
123 Ibid., p. 213-214. 
124 Ibid., p. 171. 



 66 

tem seu ponto de formação nessa técnica disciplinar que fez funcionar esses novos 
mecanismos da sanção normalizadora.”125 

 

A Norma -- que é o lugar comum onde se estabelece uma mútua colonização 

entre procedimentos jurídicos e procedimentos de normalização -- permite a 

transformação de um poder-bloqueio em poder-mecanismo, do poder-punição em 

poder-correção. Por um lado, um edifício jurídico que empresta legitimidade, “caução 

legal”, à vigência de um código que não é o da Lei, mas sim da normalização. Por outro, 

um aparelho judiciário cada vez mais investido por saberes cujos procedimentos são de 

ordem examinatória e cujo caráter é tipicamente normalizador.  

 

“Não quero dizer que a lei se apague ou que as instituições de justiça tendam a 

desaparecer; mas que a lei funciona cada vez mais como norma, e que a instituição 

judiciária se integra cada vez mais num contínuo de aparelhos (médicos, administrativos 
etc.) cujas funções são sobretudo reguladoras.”126 

 

A Norma disciplinar não se aplica exclusivamente àqueles que a excedem, mas 

permeia o corpo social e lhe serve de moldura, atua como instrumento de classificação, 

qualificação e objetivação dos indivíduos. Do mesmo modo, não se exerce 

isoladamente, mas ancorada no poder de generalização da Lei: A Norma, dissera 

Foucault em Os anormais, “não se define absolutamente como uma lei natural, mas pelo 

papel de exigência e de coerção que ela é capaz de exercer em relação aos domínios a 

que se aplica.”127 A Norma não exclui, seu papel é corretivo e inclusivo e é neste 

sentido que a dicotomia normal-anormal não se estabelece como uma relação de 

exterioridade, mas inscreve os dois pólos em um esquema previsto de dispersão. A 

Norma disciplinar comunica o que Foucault chama de “forma-prisão” em toda a 

geografia do corpo social, mas é também uma zona confusa, um “misto de legalidade e 

natureza, de prescrição e constituição”128, “uma nova forma de ‘lei’”129, pelo fato de 

veicular um poder que visa à requalificação os sujeitos de direito em uma determinada 

ordenação política e, ao mesmo tempo, de receber seu “horizonte teórico” de todas as 

                                                             

125 Ibid., p. 176. 
126 FOUCAULT, História da sexualidade I: a vontade de saber. Tradução de Maria T. da Costa 

Albuquerque e J. A. Guilhon de Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1977, p. 135. 
127 FOUCAULT, Os Anormais : curso no Collège de France (1974-1975). Tradução de Eduardo Brandão. 

São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.. 62. 
128 FOUCAULT, Vigiar e Punir, p. 287. 
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ciências com radical “psico” -- isto é, ciências que, na verdade, fabricam o que seria, 

supostamente, natural ou imanente ao homem. 

  

 “(...) as disciplinas vão trazer um discurso que será o da regra; não o da regra jurídica 
derivada da soberania, mas o da regra natural, isto é, da norma. Elas definirão um 

código que será aquele, não da lei, mas da normalização, e elas referirão 

necessariamente a um horizonte teórico que não será o edifício do direito, mas o campo 

das ciências humanas. E sua jurisprudência, para essas disciplinas, será a de um saber 

clínico.”130 

 

 

 Com base na hipóstase da Norma em detrimento da regra jurídica, decorre uma 

série de consequências imediatas: processos que circulam em torno de um exame 

infindo, num “movimento assintótico”; uma impossibilidade de “condenar por 

condenar”131; um magistrado constrangido com o poder de punir, posto que o ato de 

julgar se desdobrou em torno dos graus seguros de normalidade e anormalidade; um 

imenso “apetite de medicina”.132  

 

Poder, verdade e práticas do direito, três vetores que se entrecruzam em boa 

parte dos textos da genealogia de Michel Foucault. A razão do mal-estar causado pelas 

narrativas de diferentes formas de suplício, em Vigiar e Punir, talvez se deva tanto às 

cruéis manifestações de desprezo ao corpo, quanto ao fato de a descrição e as análises 

foucaultianas terem trazido à superfície a articulação tão bem sucedida entre estes três 

vetores abordados no curso da pesquisa genealógica. 

 

 

2.6 O exame: do infrator ao delinquente, do delinquente ao anormal  

 

Da composição entre o princípio de vigilância e a sanção normalizadora se 

estabelece o exame como forma de poder-saber. O exame é o instrumento a partir do 

qual se articulam as técnicas de poder e a produção de um tipo de saber. É o instrumento 

que, através de técnicas de documentação, registro, avaliação, etc, permite a elaboração 

de um tipo de saber que tem o homem como objeto. As técnicas de exame são, aos 
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132 Ibid., p. 287. 
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olhos de Foucault, condição indispensável para o surgimento das ciências humanas na 

era moderna. 

A rigorosa racionalidade da forma panóptica, a lógica utilitária dos corpos 

distribuídos e individualizados em cadeia, toda a arquitetura de regulamentos erigidos 

em concreto, a paisagem fixa e opressora de um edifício circular sob os olhos de uma 

torre escura atuam em combinação com um sistema de registro e acumulação de dados. 

O panóptico é o reverso do olhar físico de um soberano. De cada cela acesa, não se tem 

acesso ao olhar vigilante do lado interno da torre espelhada. O indivíduo enclausurado é 

um indivíduo dado a um exame frio e ininterrupto, exatamente por não poder identificar 

em que momento o poder de vigiar está sendo executado ou em que momento a cabine 

do vigia está abandonada. “Uma sujeição real nasce mecanicamente de uma relação 

fictícia.”133 O poder que vigia tem uma natureza incorpórea, pois o que menos importa é 

a origem de sua incidência. A relação “perversa”, o jogo de olhares, os dossiês 

comportamentais que daí decorrem podem ser executados por um policial, um colega de 

classe, um enfermeiro, um agente carcerário. A física do olhar soberano desintegra-se, 

multiplica-se. A geometria panóptica supõe um sistema de informações sem lacunas ou 

incertezas, um olhar interno que, circulando de célula à célula, constrói uma silenciosa 

casa das máquinas, 

 

“(...) uma espécie de laboratório do poder. Graças a seus mecanismos de observação, 

ganha em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens: um 

aumento de saber vem se implantar em todas as frentes do poder”134 

 

 

Assiste-se, no curso do século XVIII, ao surgimento de uma instituição policial. 

Este aparelho de dominação, diretamente ligado ao poder executivo e funcionando 

como instrumento de auxílio à justiça, é igualmente uma inovação técnica de controle 

civil. Se, por um lado, a polícia se revela uma instituição disciplinar estatizada que 

carrega a função de salvaguardar os bens públicos e manter a segurança nas províncias, 

é, acima de tudo, uma instância intermediária entre o poder soberano e o corpo dos 

indivíduos. Sua função é acumular, em boletins, os fenômenos mais corriqueiros, os 

hábitos imorais, as reuniões suspeitas, a parcela dos indivíduos sem moradia fixa, os 

fatos que escapam à normalidade da vida. Um vasto arsenal de técnicas de controle 
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disseminadas em todo o corpo social constitui o que Foucault chama de “sociedade 

disciplinar” ou “sociedade de normalização”. A polícia talvez seja o exemplo mais 

imediato da “anatomia política”. Porém, o controle político dos corpos, os pequenos e 

miúdos investimentos de poder distribuídos na sociedade não se reduzem a uma 

instituição isolada nem obedecem a uma ordem unilateral. Define a configuração 

política moderna uma modalidade de poder que se revela em termos microfísicos, uma 

“anatomia política do detalhe”, uma sociedade sob focos de vigilância “invisíveis”.  

Foucault desenha a fórmula que situa os processos examinatórios no entrelaçado 

de coincidências entre “exercício de poder” e “produção de saber”: “Duplo processo”, 

ele diz, “arrancada epistemológica a partir de um afinamento das relações de poder; 

multiplicação dos efeitos de poder graças à formação e acumulação de novos 

conhecimentos.”135 Com o corpo aberto ao olhar analítico e a “alma confiscada” por um 

saber científico, dá-se o homem constrangido e individualizado pela vigilância 

experimental. As ciências humanas não seriam possíveis sem o “diagrama de forças” 

característico das sociedades disciplinares. O refinamento das práticas de poder ao 

longo do século XVIII, a lenta expansão das técnicas carcerárias para além dos muros 

da prisão é condição de possibilidade para a decolagem epistemológica dos discursos 

que têm o homem como objeto. As ciências humanas 

 

“(...) têm sua matriz técnica na minúcia tateante e maldosa das disciplinas e de suas 

investigações. Estas são talvez para a psicologia, a pedagogia, a psiquiatria, (...) o que 

foi o terrível poder de inquérito para o saber calmo dos animais, das plantas ou da 

terra.”136 
 

 

 

Uma nova mecânica do poder implica novas formas de produção da verdade. No 

dispositivo panóptico -- instrumento disciplinar que tem na instituição carcerária a 

forma nua de seu exercício --, “a vigilância tende, cada vez mais, a individualizar o 

autor do ato, deixando de considerar a natureza jurídica, a qualificação penal do próprio 

ato.”137 Surge o delinqüente cuja verdade deve ser desvelada.  

Aquilo que a ordem jurídica entrega aos cuidados do sistema carcerário é o 

infrator, o autor de um crime; aquilo que o sistema carcerário recebe não é este 
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 70 

indivíduo que, em decorrência de um fato processualmente verificado, é julgado autor 

de um delito, merecendo, portanto, o ato coercitivo correspondente. O que o aparelho 

penitenciário faz é codificar a sanção penal em prática penitenciária, 

 

“(...) que fará da pena tornada necessária pela infração uma modificação do detento, útil 
para a sociedade. A autonomia do regime carcerário e o saber que ela torna possível 

permitem multiplicar essa utilidade da pena que o código colocara no princípio de sua 

filosofia punitiva”.138 

 

 

 Entre a prática jurídica de “detenção” e o “penitenciário”, compreendem-se 

funções bastante distintas. A detenção é a sanção prescrita pela ordem jurídica; trata-se 

de privar o infrator de gozar de liberdade por um período determinado. O penitenciário 

é a instância de normalização disciplinar que tem o delinquente como alvo de sua 

atividade. O delinquente é o que está para além da autoria do crime; trata-se do 

indivíduo que é, desde sempre, um criminoso em potencial. O delinquente é o indivíduo 

que tem sua história entrelaçada com o “delito por um feixe de fios complexos 

(instintos, pulsões, tendências, comportamentos). A técnica penitenciária se exerce (...) 

sobre a afinidade do criminoso com seu crime.”139  

Nota-se o modo como o aparelho penitenciário fomenta o surgimento de 

discursos que psicologizam o crime, discursos normativos que desdobrem, no nível do 

conhecimento científico, o ato criminoso. Desdobrem-no, não somente para identificar 

no âmago da “alma” do infrator uma inclinação inata ao crime, mas para tornar legítimo 

e natural o poder de punir. Não é o ato criminoso em si e nem o ato em sua forma 

jurídica que interessa ao aparelho penitenciário, mas sim a conduta e o nível de 

periculosidade do delinquente. Daí a necessidade do aparecimento de um discurso 

antropológico sobre o delinquente, um discurso que desvende, na trama dos seus 

“desvios de personalidade”, na sua “tessitura psíquica”, nos seus “distúrbios 

emocionais”, um laço necessário entre ilegalidade e natureza. “Trata-se de qualquer 

maneira de fazer da prisão um local de constituição de um saber que deve servir de 

princípio regulador para o exercício da prática penitenciária.”140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Ora, se os sistemas jurídicos qualificam os sujeitos de direito segundo normas 

universais, as disciplinas funcionam como uma espécie de “infradireito”. A incidência 
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microfísica das disciplinas, o modo como estão investidas na história íntima do corpo 

moderno, a refletir sobre composição interna dos espaços institucionais, sequestrando os 

menores traços de autonomia e designando estruturas de subjetividade para cada lapso 

de anormalidade, demonstram como cada vez mais a mecânica do poder pôde encontrar 

a chave para sua disseminação na particularidade dos níveis de sua influência. Tanto o 

juridismo dos estados modernos quanto as formas democrático-representativas de 

governo apoiam-se hoje ainda no contrato como o fundo teórico que legitima e 

prescreve o exercício da soberania. Já as disciplinas preenchem os interstícios da Lei, 

tomam em conta todas as minúcias corriqueiras que escapam ao controle público, 

auscultam nos desvios de conduta estruturas patológicas da “alma”, enfim, normalizam, 

adestram corpos. Bastante diversa dos padrões jurídicos de soberania, as disciplinas 

reproduzem táticas que “funcionam não pelo direito mas pela técnica, não pela lei mas 

pela normalização, não pelo castigo mas pelo controle e que se exercem em níveis e 

formas que extravasam do Estado e de seus aparelhos.”141 

 

 

2.7 Do anormal ao patológico 

 

Em Os anormais, Foucault se refere a uma “espécie de supralegalidade de certos 

enunciados, na produção da verdade judiciária”142, em sua análise dos exames médico-

legais praticados ainda durante a década de 1950: são discursos “grotescos”, ele diz, no 

sentido mais elementar do termo, pois não comportam a estrutura rígida própria dos 

procedimentos científicos e são, ao mesmo tempo, alheios à jurisprudência. São, 

entretanto, discursos com pretensão de verdade, que atuam juntamente com a justiça no 

estabelecimento de uma sentença penal. Foucault se refere ao tipo de psiquiatria que se 

vê surgir entre os anos 1850-1870. Uma psiquiatria que afasta de si a função terapêutica 

da medicina, que já não se situa às voltas com a questão da cura de uma doença 

mental.143  
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142 FOUCAULT, M. Os Anormais, p.14. 
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essa é uma das razões de poder ter sob os seus cuidados o demente, o alienado, o louco. 
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A genealogia se interroga sobre como se faz possível, por volta da segunda 

metade do século XIX, um poder-saber clínico sobre o “não-patológico”, uma 

psiquiatria que surge com uma proposta de higienização pública, de gerência das 

anormalidades, de cura moral, que funciona “como proteção da sociedade contra os 

perigos definitivos de que ela pode ser vítima de parte das pessoas que estão no estado 

anormal”.144 A nova psiquiatria mantém seu estatuto de medicina, pois é o que lhe 

confere o peso de discurso científico, a possibilidade de causar efeitos de poder. Mas 

redefine seu campo de atuação, a patologia e a sua verdade, pela noção de síndrome: 

“uma configuração parcial e estável que se refere a um estado geral de anomalia”.145 

Um saber clínico que se mantém no eixo das ciências médicas, mas que não concentra, 

no cerne de suas análises, a preocupação com o estatuto do doente mental. “A 

psiquiatria se desalienaliza”146, atrai para o seu domínio uma vasta população de tipos 

de condutas que fogem à Norma. Daí por diante,  

 

“(...) o que vai permitir que um elemento de conduta, uma forma de conduta, figure 

como sintoma de uma doença possível, vai ser, por uma lado, a discrepância que essa 

conduta tem em relação às regras de ordem, de conformidade, definidas seja sobre um 
fundo de regularidade administrativa, (...) seja sobre um fundo de normatividade 

política e social.”147 

 

 A transformação do objeto da psiquiatria precisa ser articulada ao tipo de 

demanda epistemológica e política ao qual está vinculada neste momento. Pelo menos 

na França, em meados dos anos 1840, a psiquiatria, a pedido da administração pública e 

da justiça, é convocada a emitir laudos sobre o caráter ou a conduta de um delinquente, 

de um indivíduo considerado uma ameaça à segurança pública. O enunciado 

encomendado ao saber psiquiátrico contribui para a condenação ou não de um réu. Em 

todo caso, é sob o ponto de vista psicológico-moral que o delinqüente é examinado e é à 

nova psiquiatria que a justiça recorre como meio de suprir seu “apetite de medicina”. A 

psiquiatria é convocada a responder por uma demanda do poder público. É sobre o 

comportamento perigoso de um indivíduo que passa a se pronunciar; daí a generalização 

do seu campo de interesse.  

                                                             

144 FOUCAULT, Os Anormais, p. 402. 
145 Ibid., p. 396. 
146 Ibid., p. 201. 
147 Ibid., p. 200. 
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 Anteriormente, quando o procedimento judiciário aplicado à loucura era ainda a 

reclusão em hospícios, a questão estava em saber se o réu trazia consigo algum vestígio 

de loucura que o desqualificasse como sujeito de direito. Mas, quando, pelo menos na 

França, uma nova regulamentação administrativa148 entra em vigor, a prática 

examinatória da psiquiatria se efetua sob a hipótese de haver ou não uma relação causal 

entre loucura e comportamento perigoso, entre doença e conduta anormal. 

 

“(...) a investigação, o controle psiquiátrico vão tender a se deslocar do que pensa o 

doente para o que ele faz, do que ele é capaz de compreender para o que ele é capaz de 

cometer, do que ele pode conscientemente querer para o que poderia acontecer de 

involuntário em seu comportamento.”149 
 

 

 A crítica do entrecruzamento da instituição judiciária com o saber médico 

exposta em Os anormais facilita, em parte, a compreensão daquilo de que trata Foucault 

no curso do ano seguinte, em especial nas primeiras aulas, Em defesa da Sociedade. 

Quando, em uma referência às disciplinas, diz que elas redefinem um código que não é 

o da lei, mas o da normalização, e que sua “jurisprudência” é a de um “saber clínico” e 

do campo das “ciências humanas”, talvez esteja em jogo a complementaridade entre as 

demandas do sistema penal e uma psiquiatria que promete deduzir, em cada crime sem 

solução, os sinais previsíveis da loucura. Por um lado, “o crime sem razão é o embaraço 

absoluto para o sistema penal. Não se pode mais, diante de um crime sem razão, exercer 

o poder de punir.”150 Por outro, uma psiquiatria que se oferece para restituir 

inteligibilidade aos crimes sem sentido. Assim, ela se constitui no interior da sociedade 

como um poder-saber, “uma espécie de supralegalidade” que detém a patente do 

discurso científico sobre os comportamentos que acusam alguma propensão ao crime. A 

psiquiatria com a função de tornar a conduta criminosa um fenômeno da ordem do 

patológico, apresenta-se como um saber higienista: pressente em cada comportamento 

que foge à Norma a inclinação iminente ao crime. Foucault descreve a recente história 

da economia do poder de punir ou, mais especificamente, a história recente de um 

sistema penal que atua em conformidade com determinadas técnicas de normalização.  

                                                             

148 Cf. FOUCAULT: “Essa nova regulamentação administrativa cristalizou-se essencialmente na célebre 

lei de 1834 (...) [que] define entre outras coisas a chamada internação ex officio, isto é, a internação de um 

alienado num hospital psiquiátrico a pedido, ou antes, por ordem da administração, mais precisamente da 

administração prefeitoral” (Os Anormais, p. 176-177). 
149 Idem, p. 179. 
150 FOUCAULT, Os Anormais, p. 153. 
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Substituição do responsável juridicamente pela categoria imprecisa do anormal 

como objeto das técnicas de normalização: o objeto de punição já não é tanto o infrator, 

aquele que simplesmente descumpre uma regra prescrita por lei, mas sim o “duplo 

ético-moral do sujeito jurídico”151, o indivíduo que tem, em sua vida desregrada, em seu 

comportamento indisciplinado, o fundo causal, ou a “reconstituição antecipadora”152, do 

ato criminoso. 

 

 

2.8 Uma história do corpo moderno: a produtividade do poder disciplinar 

 

 Se é verdade que As Palavras e as Coisas consiste na escrita de uma arqueologia 

da “alma” moderna, é possível tomar Vigiar e Punir, no tocante à escrita de uma 

“genealogia da ‘alma’ moderna”153, não como uma ruptura súbita, um recomeço, mas 

como a complexificação de uma mesma questão. Desde o início de sua produção 

genealógica, Foucault parece nunca ter deixado espaço para se pensarem as relações de 

poder dissociadas de uma reflexão sobre as formas de objetivação e de subjetivação. A 

própria problemática do sujeito como “átomo fictício de uma representação ‘ideológica’ 

da sociedade” -- ou como “realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder 

que se chama a ‘disciplina’”154 -- pode servir de argumento a favor de uma tácita 

continuidade entre o anúncio da morte do homem – posto no último parágrafo de As 

Palavras e as Coisas -- e a “natureza” plástica da subjetividade humana – abordada nos 

livros posteriores à década de 1960. Entre a arqueologia e a genealogia, muitas 

distinções e, ao mesmo tempo, muitas afinidades. Entre os dois tipos de história, a 

transformação se verifica pela introdução de dois elementos deixados à espera no livro 

de 1966. São eles, poder e corpo. 

 Sobre a relação entre a tecnologia de poder moderna e a emergência das ciências 

humanas, é, pois, legítimo pensar que existe algo para além de uma simples 

concomitância histórica.  

 Quando o corpo é posto em discussão nas páginas de Vigiar e Punir, nota-se o 

modo como está diretamente relacionado às formas de atuação do poder: “Houve, 

                                                             

151 Ibid., p. 29. 
152 Ibid., p. 25. 
153 FOUCAULT, Vigiar e punir, p. 31. 
154 Ibid., p. 185. 
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durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo do poder”.155 

Vigiar e Punir, como “genealogia da alma moderna”, toma para si, inclusive, a tarefa de 

reconstituir a história recente das formas de dominação do “corpo”. Corpo, lugar de 

trânsito do poder, alvo primário das formas de objetivação, é também um elemento 

talhado, gerido, rearranjável conforme desígnios políticos. Em Foucault, também o 

corpo é tomado como um elemento de ordem cultural: tanto o corpo quanto a “alma” 

que o aprisiona estão submetidos ao fluxo histórico.  

 Vigiar e Punir inaugura um espaço para se pensarem os processos de 

objetivação e subjetivação na Era Moderna, processos que se intensificam mutuamente 

para a constituição do sujeito moderno. A genealogia parece ser o lugar onde se 

promove a composição destes dois processos: o primeiro, referente às práticas 

disciplinares, isto é, mecanismos que fazem do homem um objeto, uma mercadoria, até 

certo ponto correspondente ao modo de produção capitalista; o segundo, em referência 

às psicologias, disciplinas que fazem da subjetividade seu laboratório, empresa lucrativa 

dos “especialistas da alma”, aqueles que fabricam o que, supostamente, há de mais 

estrutural e idêntico no homem. “Alma”, 

 

“(...) corpo do corpo. Ela é aquilo sobre que o corpo se fecha, se unifica, se sintetiza, 

aquilo que o anima, que dá sentido, direção e finalidade à sua atividade, em si mesma 
destituída de sentido. Ela é o corpo enquanto modo de ser disforme e político. É o seu 
princípio de fixação, o instrumento da sua servidão.”156 

 

O sujeito moderno -- que, na filosofia contemporânea, não se deve pensar à 

maneira de uma síntese corpo-alma -- é a curiosa realidade fabricada por uma 

tecnologia específica de poder denominada disciplina.  

 

 

 

 

 

                                                             

155 FOUCAULT, Vigiar e punir, p. 132. 
156 EWALD, François, Foucault, norma e direito. Tradução de Antônio Fernando Cascais. Lisboa: Vega, 

1993, p. 52. 
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ARTICULAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

As investigações genealógicas desenvolvidas por Foucault a partir de 1970 

demonstram como, no nível microfísico, instituições setorizadas -- o exército, a fábrica 

ou a escola -- fazem uso comum das técnicas panópticas e das “infrapenalidades” 

normalizadoras com a função de formar corpos dóceis e úteis. A analítica do poder 

induz à conclusão de que o controle dos corpos e o refinamento da conduta individual 

garantem, em alguma medida, a manutenção das relações de produção capitalistas.  

No entanto, se fosse possível dar continuidade ao presente estudo sobre a 

articulação entre verdade, poder e direito, ter-se-ia como destino, inevitavelmente, o 

exame das investigações foucaultianas sobre o “biopoder” e “biopolítica. Dada a 

impossibilidade da abordagem, cabe, ao menos, observar que, a partir de 1976, Foucault 

redimensiona suas análises sobre o poder e sobre a relação poder-verdade: depois de 

Vigiar e punir, especialmente a partir do primeiro volume de História da sexualidade – 

A vontade de saber --, Foucault reconhece que, na segunda metade do século XVIII, 

esta outra modalidade de exercício do poder se destaca.  

Em 1978, já interessado em pensar a relação entre poder e governo, em 

Segurança, Território, População, curso que amplia as análises sobre a biopolítica 

iniciadas em A vontade de saber, Foucault estuda as táticas de governamentalidade157, 

isto é, as relações de poder que adotam como perspectiva os fenômenos populacionais, 

o corpo social em larga escala. Até o século XVII, o problema principal das monarquias 

administrativas é a garantia das relações de soberania, o que implica a manutenção da 

obediência dos súditos com relação à Lei e a proteção militar das fronteiras do território. 

Porém, 

 

 
“(...) enquanto a finalidade da soberania é ela mesma, e seus instrumentos têm a 

forma da lei, a finalidade do governo está nas coisas que ele dirige, deve ser 
procurada na perfeição, na intensificação dos processos que ele dirige e os 

                                                             

157 FOUCAULT, Em defesa da sociedade, p. 291. 
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instrumentos de governo, em vez de serem constituídos por leis, são táticas 
diversas.”158 

 

 

 Foucault caminha da observação da Lei que garante o poder soberano ao exame 

das táticas nas novas práticas de governamentalidade159: o aparecimento do problema 

da população, do crescimento urbano, das epidemias, dos níveis de crescimento 

demográfico, etc são indícios da entrada da “vida” no cerne das preocupações estatais. 

Nova mecânica de poder, a governamentalidade tem como objetivo os efeitos globais de 

gestão da população, o que exige tanto a atenção dos governos com respeito às mazelas 

e contingências a que está sujeita a população, quanto os cuidados administrativos com 

a instância macroeconômica. No resumo do curso de 1979, Nascimento da biopolítica, 

Foucault define “biopolítica” como 

 

 
“(...) a maneira pela qual se tentou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas 
propostos à prática governamental, pelos fenômenos próprios a um conjunto de seres 

vivos constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, raças (...)”.160 

 

 

 A despeito de Vigiar e punir não tratar explicitamente do problema da gestão da 

população, a biopolítica é coetânea ao dispositivo disciplinar. Enquanto o poder 

disciplinar – também um biopoder -- controla os corpos através de técnicas 

minimalistas, a biopolítica, centrada no “corpo-espécie, no corpo transpassado pela 

mecânica do ser vivo, e como suporte dos processos biológicos”161, atua na regulação da 

população: taxas de natalidade e de expectativa de vida,  estatísticas epidemiológicas, 

preocupações com a ordem urbanística162 (habitar, trabalhar, recrear-se, circular), etc.  

                                                             

158 FOUCAULT, A governamentalidade. In: Microfísica do poder, p. 284.  
159 Seria preciso um estudo detalhado das implicações entre a “forma da lei”, no sentido que ela possui 

para a ciência política, e as “táticas”, entendidas sob a ótica da governamentalidade e da biopolítica. 
160 FOUCAULT, M. Resumo dos cursos do Collège de France (1970-1982), p. 89. 
161 FOUCAULT, M. História da sexualidade I, p. 131. 
162 O trabalho “urbanístico-sociológico”, que propõe a intervenção insidiosa sobre os espaços urbanos -- 

melhoramento das edificações, descongestionanento das vias urbanas, construção de unidades 

habitacionais que favoreçam o bem-estar individual e que correspondam aos requisitos de higiene, infra-

estrutura de serviços, relação funcional entre habitação, locais de trabalho e áreas de lazer, etc – é reflexo 

da preocupação situada no momento em que se opera a “estatização da vida”. Seria extremamente 

relevante um estudo apurado das grandes expressões do “urbanismo moderno” -- sua origem na 

Alemanha (Bauhaus) anterior ao Terceiro Reich, seu rigoroso racionalismo formal figurado em propostas 

de reconfiguração morfológica dos espaços urbanos, a construção efetiva de cidades planejadas, etc –, 

tendo em vista o nascimento de uma “vanguarda modernista” do interior das tecnologias “biopolíticas” de 

gestão das altas densidades demográficas. 
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Disciplinas do corpo e regulamentação163 da população, ambas integram o que 

Foucault denomina “biopoder”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

163 FOUCAULT, Em defesa da sociedade, p. 294. 
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