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           SOBRE UMA NOVA ARTE DE GOVERNAR VIDAS 
 
                       Leandro Alves Martins de Menezes1 (UFG/Capes) 

 
 
Resumo: O propósito arquivístico de compreensão da história do pensamento 
de Michel Foucault, do itinerário de suas idéias e cartografia de seus conceitos, 
nos parece algo irrealizável, dado a pluralidade dos seus objetos, da 
apresentação de suas hipóteses e dos seus interesses. Todavia, a realização 
dessa pesquisa parte do pressuposto que mesmo dentro de toda essa 
polissemia, há em Foucault certo núcleo de pensamento ou pelo menos, 
podemos identificar próximas relações nos estudos das ditas fases 
arqueológica e genealógica. Considerando essas fases, podemos indicar que 
as análises aqui produzidas dizem respeito ao período genealógico, 
precisamente do ano de 19742 até 1979. Por genealogia podemos entender 
neste caso “uma análise histórica das condições políticas de possibilidade dos 
discursos” (MACHADO, 2006, p.167) A análise genealógica do estudo 
desenvolverá desse modo, acerca das condições históricas de possibilidade 
dos governos bioreguladores da vida humana.  
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Este estudo pretende empreender uma história das idéias de Foucault, 

em torno da questão da nova arte de governar: biopolítica. Fundamentalmente, 

encontramos esses conceitos como objetivação frontal em Foucault, entre os 

anos de 1974 e 1976. Momento em que foram publicadas as obras Surveiller 

et punir e La volonté de savoir. Período de realização da conferência no 

Instituto de Medicina Social da UERJ, precisamente em outubro de 1974, 

sendo este o instante em que Foucault divulgou pela primeira vez o conceito 

de biopolítica. Também, nesse mesmo recorte temporal, o filósofo ministrou os 

cursos Le pouvoir psychiatrique e Les anormaux pela cadeira de História dos 

sistemas de pensamento no Collège de France. Todas essas produções 

estavam diretamente envolvidas com o problema do biopoder. Por essa via, 

esta pesquisa pretenderá dar conta do movimento destes conceitos em torno 

                                                
1 Licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2007), especialista em 
História Cultural e Educação pela mesma instituição (2009), bacharel em Filosofia pela 
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concentração Culturas, Fronteiras e Identidades (UFG), com pesquisa sobre medicina social, 
governamentalidade e biopoder. leandromenezes7@hotmail.com  
2 Ano em que Foucault apresenta pela primeira vez o conceito biopolítica e se volta 
explicitamente à pesquisa sobre o poder disciplinar, a anatomia política.  
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das obras anunciadas, dos seus leitores diretos, da bibliografia utilizada por 

Foucault e os estudiosos do tema.  

No início dos anos de 1980, Foucault muda mais sensivelmente o 

sentido de suas pesquisas, ou seja, se até 1979 estava essencialmente 

preocupado com o problema do governo na modernidade, a constituição dos 

poderes disciplinares, do liberalismo, da biopolítica e das artes de governar; em 

sua última fase de produção passa a se questionar sobre os elementos que 

constituíram a genealogia da arte de governar, isto é, retorna ao estudo sobre a 

matriz do poder pastoral, as formas de governo no fim do período medieval e o 

próprio conceito de vida entre os antigos, baseado em um entendimento da 

vida como obra de arte, uma estética da existência como força motora de 

resistência. Este estudo visa percorrer o início de todo esse empreendimento 

pontual de Michel Foucault até o ano de 1979, isto é, antes dessa nova rota 

empreendida por ele, quando as suas questões saem propriamente do âmbito 

do governo, da política para se ancorar na ética.  

 

 

     **** 

 

O nascimento dos governos centrados na vida da população, em 

Foucault, é demarcado por uma ruptura ocorrida entre o fim do período 

medieval e início da modernidade, sobretudo no âmbito do conceito e 

aplicação da concepção de soberania. A questão da soberania sempre tomou 

a centralidade das pesquisas dos filósofos políticos no século XVIII, articulado 

pelos entendimentos do poder concebido como um direito originário e o cedido 

por contrato enquanto fonte política.   

A elaboração do pensamento jurídico ocidental, durante a Idade Média 

tomou o rei como eixo central, estabelecendo-se assim como direito real. 

Assumindo esse pressuposto, Foucault, em uma via distinta da de Hobbes, 

não buscou analisar exatamente as relações de soberania, mas as relações de 

dominação e os procedimentos de sujeição. A teoria da soberania 

desempenhou os papéis de constituição política das sociedades ocidentais 

para o estabelecimento do sistema feudal e formação das monarquias 

administrativas que serviu como instrumento da luta política nos séculos XVI-



3 
 

XVII e de formação das monarquias parlamentares. Contudo, a partir dos 

séculos XVII-XVIII nota-se o surgimento uma nova rede de poder, o poder 

disciplinar.  

A noção de soberania, de poder soberano, até então, em termos de 

governo, sempre disse respeito ao direito absoluto de vida e morte dos 

governados, aos modos de dispor seus corpos e esse mecanismo é talvez o 

mais forte para a manifestação dessa tecnologia de poder. O sujeito de direito 

real, nesse cenário, assemelha-se à condição de estado de natureza dentro de 

um estado social, exatamente pelo soberano deter o poder de decidir em 

situações corriqueiras ou em estados de exceção sobre aqueles que devem 

morrer ou viver. Por outro lado, não está puramente no estado de natureza, 

porque o soberano, ao seu modo, em cada momento histórico, sempre, de 

alguma forma, vinculou-se aos pactos socais e políticos.  

 Em momentos de guerra, o soberano é aquele que dispõe os corpos 

dos governados para a defesa do Estado. Isso consiste precisamente na 

prática de fazer morrer, expondo-lhes a vida e propondo a possibilidade da 

morte. Mas nesse ponto, o exercício do poder de vida e morte é indireto. 

Identificamos a ação direta quando um representante do Estado levanta-se 

contra o soberano ou mesmo infringe uma determinada lei. Nessa situação a 

resposta e a punição, em grande medida, dada pelo soberano é a morte. O 

castigo configura-se no fazer morrer.  Nessa perspectiva notamos que o direito 

soberano, sob esta forma, é um direito assimétrico, dado que o direito sobre a 

vida só é exercido por contenção, ou seja, deixando de causar a morte, 

deixando viver. Assim como ressalta Foucault em A vontade de Saber:  

 
O poder se exercia essencialmente como instância de confisco, mecanismo de 
subtração (...) O poder era, antes de tudo, nesse tipo de sociedade, direito de 
apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida: culminava 
com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la. (FOUCAULT, 2005, 
p.128.) 

 

 

O discurso histórico elaborado aproximadamente até o século XVIII, 

essencialmente tinha como conteúdo promover uma narrativa sobre as guerras 

como modo de manifestar uma força imperial e a capacitação da noção que se 

dizia legítima de soberania. A partir da Revolução Francesa, ocorre um 
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remodelamento dessa noção do discurso da guerra, gradualmente o direito de 

morte torna-se deslocado por um poder da vida, o poder de fazer morrer cada 

vez mais fica limitado, reduzido ou pelo menos há apaziguamento dessas 

relações de força.  

A morte que era fundamentada em uma soberania pautada na defesa do 

Estado é revertida para o direito do corpo social visando garantir a própria vida 

desse corpo. Há então, em Foucault, uma dialetização interna, uma 

autodialetização do discurso histórico, correspondendo, na pós-revolução, ao 

seu emburguesamento3. Com isso Foucault afirma que passa haver um 

fomento pela produtividade e pela vida longa que incide no fazer viver.  

As próprias guerras nesta nova configuração histórica existem não mais 

para representar algum nível de poder soberano ou territorial, mas para defesa 

da população, da existência de todos, ainda que elas [as guerras] sejam 

levadas em situações extremas como à destruição populacional em nome da 

busca pelo viver, pela sobrevivência dos corpos e da raça. O princípio que 

justifica o matar para poder viver é o que sustentou as táticas dos combates e 

estratégia entre os Estados. Nesse momento a sobrevivência não é mais do 

soberano, nem uma sobrevivência jurídica, mas biológica, porque o poder 

passa a ser situado ao nível da espécie e dos fenômenos maciços de 

população.   

Com a vitória da burguesia, a hegemonia do discurso burguês e essa 

nova configuração sobre os direitos de vida e morte, aparecem as primeiras 

noções daquilo que viria a ser biopolítica. A idéia de uma guerra interna 

visando à defesa da sociedade em relação aos riscos que nascem no seu 

próprio corpo e de seu próprio corpo. Um discurso deslocado para o campo 

biológico, do pensamento médico da guerra social, do prolongamento, 

preservação e manutenção da vida da população pelo Estado.  

Como tratamos acima, até os séculos XVII-XVIII, as noções de 

soberania e povo se concentravam ainda na figura monárquica, ao passo que 

cada indivíduo particular estava para representar essa figura. A nação não 

formava um corpo para além do corpo imperial, retirando assim a noção 

                                                
3 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. (Aula de 17 
de março de 1976) 
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múltipla própria à nação. Melhor dizendo, até esse período o rei não figurava a 

nação, mas o inverso, ela que se atribuía ao rei, na luta contra as demais.  

O conceito de nação presente com a burguesia retira a idéia de que ela 

se realiza na busca de dominar as demais nações. Essa visão é substituída 

pela justificação de que a nação seja um núcleo ativo e constitutivo do Estado. 

É necessário nesse momento alimentar um discurso de apaziguamento e de 

um fazer viver governamental. Nação passa a ser uma formação, um 

nascimento das condições históricas de existência em um grupo de indivíduos. 

A população passa então a determinar as frentes do Estado. A concepção 

governamental não mais se volta para figuras unificadas, nem mesmo essas 

figuras representam a totalidade do Estado. De modo geral, o Estado não tem 

mais poder frente à sociedade, passa a ter por função conduzir a harmonia, 

tranquilidade, paz, prolongamento da vida e da produtividade.  

Esse novo modelo, segundo Foucault, utiliza-se de um discurso 

dissimulador em nome de uma provável harmonia. É dissimulador ao 

assumirmos a hipótese proposta na tese de Clausewitz4, a qual Michel 

Foucault inverte afirmando que a política é a guerra continuada por outros 

meios. A passagem não é uma mera substituição retórica, consiste claramente 

no conceito de poder que arrasta o questionamento das categorias jurídico-

políticas e também no conceito de biopolítica, que por detrás de uma dita paz, 

por trás da lei, há uma guerra contínua que é a própria política. 

Michel Foucault ressalta no curso Em defesa da Sociedade que a 

história que vemos funcionar na primeira metade do século XIX: 

 
[...] utiliza os dois gabaritos de inteligibilidade: aquele que se estende a partir 
da guerra inicial, que vai atravessar todos os processos históricos e que os 
anima em todos os seus desenvolvimentos; e também outro gabarito de 
inteligibilidade de que vai remontar da atualidade do presente, da realização 
totalizadora do Estado, ao passado, que reconstitui sua gênese. (FOUCAULT, 
2005, p.272) 

 
 

Com relação às correspondências dos discursos citados acima, 

encontramos diversos historiadores com visões distintas sobre as capacidades, 

razões e formulações das representações e imaginários construídos ao longo 

                                                
4 A guerra é a política continuada por outros meios.  
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do século XVIII e XIX. De modo sintético podemos definir dois lados: o dos 

historiadores que propõem uma percepção aristocrática dos eventos no mundo 

e o dos historiadores que, em certa medida, visam dar atenção ao presente e 

desenvolver um discurso em prol do emburguesamento. Para identificar isso, 

Michel Foucault descreve a compreensão do discurso histórico presente em 

dois historiadores: Montlosier e Augustin Thierry.  

Montlosier foi um historiador-aristocrático, tinha claramente uma visão 

histórica sob a ótica da monarquia, em especial a monarquia francesa. Assim 

sendo, ele propõe a luta como matriz de qualquer construção histórica. Acredita 

na relação de dominação, resultante da guerra ou de múltiplas guerras. Para 

este historiador, a Revolução Francesa foi somente o ápice de um episódio dos 

processos de transferência que fundamentou todo o Absolutismo monárquico. 

Desse modo, acredita não fazer sentido dizer que a revolução derrubou o rei, 

visto que ela só concluiu sua obra, e por isso, a revolução deve ser entendida e 

lida como a conclusão da monarquia. Talvez uma conclusão trágica, mas 

efetivamente foi um findar politicamente verdadeiro. Como disse Montlosier: “E 

a cena de 21 de janeiro de 1793 talvez tenha decapitado o rei; decapitou-se o 

rei, mas coroou-se a monarquia.”5 

Em Augustin Thierry podemos examinar outra concepção histórica, 

oposta da defendida por Montlosier. Thierry concebe a história sob uma forma 

de representação privilegiada, tendo o presente como eixo de argumentação. 

Um presente pleno que revela os elementos do passado e a revolução. Sob 

sua interpretação, a Revolução Francesa representa o resultado de uma luta 

que durou por mais de treze séculos, nessa luta dos vencedores contra os 

vencidos. O discurso histórico de Thierry circula na idéia das lutas entre 

vencedores e vencidos que conduzem ao presente e ao fim desses estados de 

guerra e conflitos.  

Esse discurso histórico da burguesia intensifica a proposta de que nação 

não é um legado, é uma produção. Não há nada no passado que determina um 

responsável pela nação, não existe direito de natureza para a idéia de nação, o 

que existe de fato, é mérito. Esse discurso leva ao desligamento do discurso da 

                                                
5 F. de Reynaud, conde de Montlosier, De la monarchie française depuis son établissement 
jusqu’à nos jours, Paris, 1814, vol. I-III.  Fonte citada por Foucault na aula de 10 de março de 
1976 – Il faut défendre la société.   



7 
 

guerra, do fazer morrer, que somente é reativado, segundo Foucault, dentro do 

discurso proletário sob orientação marxista.  

Encontramos os detalhamentos dessa idéia no curso Il faut défendre la 

société,  em que Foucault visou essencialmente analisar o problema da guerra 

nas narrativas e processos históricos. A noção de guerra como principal 

manifestação política, a partir do século XIX, é apagada da análise histórica. O 

tema da raça é retomado, mas nesse tempo histórico, o termo raça, adquire um 

sentido novo, configurado em um racismo de Estado. Há uma tomada de poder 

sobre o homem enquanto ser vivo, enquanto estatização biológica, uma 

valoração das espécies e, assim, cada vez mais, o fazer viver da biopolítica se 

mostra presente. Nesse sentido a manifestação do poder sob efeito das 

punições sofreu profundas alterações com a transferência do fazer morrer para 

um fazer viver, com o nascimento de sistemas disciplinares na modernidade e 

mais tarde com a biopolítica.  

Notamos que neste curso de 1976, Foucault propõe, no embate dessas 

vias distintas do discurso histórico, a fundamentação de uma nova forma de 

lidar com o passado, com a noção da guerra, de fazer política e de entender a 

vida. Esse período transitório, em alguma medida, já havia sido anunciado 

anteriormente por ele mesmo. Percebemos na obra Surveiller et punir, de 1975, 

uma preocupação em identificar, nesse mesmo período, as novas 

configurações que o corpo ganhou, tanto na sua capacidade produtiva, quanto 

na condição da dor, da condenação. É proposto definir essa modificação da 

noção de soberania, na transferência gradual da capacidade de produzir a 

morte por outra de gerir vidas altamente disciplinadas. Uma tentativa de 

elaborar a história desses novos mecanismos de organização e punição dos 

corpos, especialmente tratando-se do advento das prisões carcerárias. 

Contudo, também percebemos essa preocupação em Foucault nas entrevistas 

e textos concedidos por ele anos antes do curso Il faut défendre la société, que 

estão disponíveis no volume II do Dits et écrits, como por exemplo o intitulado 

La prison vue par um philosophe français.   

Além destas referências, conseguimos identificar, de forma ainda mais 

precisa, essas análises no último capítulo da obra Volonté de savoir. Nesta, 

Foucault anuncia, pela primeira vez de forma publicável em uma obra, o 

conceito de biopolítica. Definição que neste momento, ainda se apresentava de 
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modo embrionário. Mas seu propósito, no último texto desta obra, era 

justamente apresentar a redefinição da noção de soberania em torno da vida, o 

direito de morte sendo substituído por um poder sobre a vida. É exatamente 

sobre isso que iremos nos deter nesse momento.  

 

    **** 

 

Os métodos penais que perpassavam necessariamente pela violência 

física foram revertidos para uma aplicação disciplinar pautada por princípios 

humanitários vinculados à idéia da reintegração social e recuperação dos 

delinquentes. Utilizando como base referencial o início da primeira parte de 

Vigiar e Punir, encontramos exemplificações bastante específicas dessa 

modificação. No primeiro momento, Michel Foucault cita descritivamente as 

etapas da punição de um condenado no ano de 1757 em Paris: 

 
[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão publicamente 
diante da porta principal da Igreja de Paris [aonde devia ser] levado numa 
carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; 
[em seguida], na dita carroça, na praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí 
será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, 
sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada 
com fogo de enxofre, a às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo 
derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos 
conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro 
cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e 
suas cinzas lançadas ao vento. (FOUCAULT, 2007, p.9.) 

 

 

Esse primeiro exemplo representa o poder soberano tradicional e a 

técnica de punição que produz a morte. Mas esse evento histórico foi um dos 

últimos identificados a essa forma de poder. Na sequência desses arquivos, em 

Vigiar e Punir, Foucault ressalta uma visível mudança três décadas após essa 

punição. Uma nova forma de poder bastante diversa se apresentava na 

sociedade e de modo mais duradouro em termos de produtividade do corpo e 

da vida:  

 
[o] dia dos detentos começará às seis horas da manhã no inverno, às cinco 
horas no verão. O trabalho há de durar nove horas por dia em qualquer 
estação. (...) Ao primeiro rufar de tambor, os detentos devem levantar-se e 
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vestir-se em silêncio, enquanto o vigia abre as portas das celas. Ao segundo 
rufar, deve estar de pé e fazer a cama. (...) (FOUCAULT, 2007, p10.) 

 

 

Há agora o desaparecimento dos suplícios e o surgimento de um novo 

modelo penal, uma pena carcerária que visa tornar o condenado produtivo ao 

Estado em compensação ao dano causado, ao invés de simplesmente eliminar 

fazendo-o morrer tal como era feito no modelo imediatamente anterior. A pena 

deixa de ser unilateral sobre os criminosos. Aqueles que comentem danos não 

sancionam os mesmos crimes e consequentemente não se pode punir um 

gênero de delinquentes do mesmo modo. É necessário definir cada um em 

estilos penais particulares.  

Já no começo do século XIX as grandes fogueiras e modos de punir 

fazendo morrer vão se extinguindo e isso se deu por alguns processos. 

Primeiro, pela supressão do espetáculo punitivo e da confissão pública dos 

crimes. Posteriormente, essas formas de punição vão se tornando mais 

veladas, a execução pública passa a ser vista como um alimento para o 

aumento da violência.  

A modificação ocorre de modo gradual, dado que o primeiro sinal de 

mudança não foi exatamente a abolição da violência física, mas a anulação da 

dor. Começa com mais freqüência ocorrer à utilização de mecanismos que 

fazem morrer sem dor, como por exemplo, a guilhotina que é a mecânica bem 

adequada a tais princípios, porque é uma máquina das mortes rápidas e 

discretas. A morte fica reduzida ao acontecimento visível e instantâneo. A 

execução do sujeito – daquele corpo – acontece como a duração de um raio. O 

carrasco quase não toca o corpo do condenado, deixando de haver aqueles 

exemplos de afrontas físicas.  

A pena deixa de existir centrada no suplício como técnica de sofrimento. 

No lugar disso, há o aparecimento da perda de um bem ou de um direito como 

forma punitiva ou mesmo castigos como trabalhos forçados, prisão e diversos 

meios de privação da liberdade. Com isso, o corpo e o sangue são substituídos 

por novos personagens punitivos que visam essencialmente normalizar o 

sujeito desajustado para a sociedade. A eficácia desses processos completa 
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suas etapas nas chamadas funções psi, na polícia médica, medicina social, 

prisões e nas escolas enquanto um dispositivo de normatização.   

O propósito dos novos mecanismos punitivos passa a ser efetivamente o 

de tornar o sujeito produtivo e disciplinado. Essa tecnologia de poder permitiu 

que fossem extraídos dos corpos tempo e trabalho, um poder exercido 

continuamente por vigilância. Poder esse que pressupõe mais coerções 

materiais que a existência física de um soberano. Articula o engrandecimento 

de forças sujeitadas e a eficácia daquilo que as sujeita. A soberania clássica 

identificada pelo fazer morrer estabelecia sua forma de poder sobre a 

territorialidade, sobre os produtos da terra em proporção bem mais elevada que 

poder sobre os corpos e o que eles fazem. Nesse cenário o poder sobre o 

corpo só se mostra visível quando o soberano faz morrer.   

Precisamente, o poder de punir sempre se consolidou em certos 

números de instituições locais; seja o suplício, a morte rápida ou o 

aprisionamento. Mas esses mecanismos jamais deixaram de serem usados, de 

acordo com determinados processos históricos foram inclusive remodelados. 

Por isso, Michel Foucault concebe o poder do lado de sua face externa em 

relação direta e imediata com a denominação de seu alvo específico, portanto, 

o poder transita pelos indivíduos, mas não se aplica a eles, nem mesmo aos 

mecanismos, de modo fixo.  

Na visão clássica soberana e monárquica, a vida e a morte não eram 

fenômenos essencialmente biologicizados. Até o século XVIII, sequer 

identificamos o conceito de espécie e de vida. Apenas noções imprecisas como 

de seres vivos, algo bastante diferente do que compreendemos atualmente por 

vida no âmbito biológico. Foucault já havia anunciado tais noções desde Les 

mots et les choses.  Conjecturamos então, que até esse período a oscilação 

entre morte e vida era muito desequilibrada, a balança sempre pesava mais 

para a morte, visto que o soberano não se configurava como um gestor da vida 

daqueles que pertenciam a sua territorialidade, ao passo que com muita 

facilidade poderia matar, havendo um descompasso desses direitos.  

Esse poder sobre a vida veio se desenvolvendo desde o século XVII, em 

duas principais fontes, em dois pólos que é: o corpo máquina e o corpo 

espécie. O primeiro pólo se efetiva no adestramento, centrado no corpo físico, 

no corpo como instrumento, na ampliação das aptidões, na extorsão de forças, 
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crescimento paralelo da sua utilidade e docilidade ligada à integração de 

sistemas de controle, criando disciplinas sobre os corpos, uma anatomopolítica 

do corpo humano. A segunda tecnologia foi formada posteriormente, na 

metade do século XVIII, e centrou-se então no corpo como espécie, em 

processos biológicos, ocupando-se com a proliferação e a mecânica dos vivos, 

nível de saúde, duração da vida, com os nascimentos e mortalidades. A velha 

potência de fazer morrer do soberano é redescoberta pela administração dos 

corpos, pela produção calculada da vida.  

Mesmo com essa reorganização do poder a teoria da soberania 

sobreviveu, porque os desenvolvimentos de tecnologias disciplinares 

compuseram mecanismos de dominação e ocultaram o exercício efetivo do 

poder sobre os corpos, sobre suas ações, tendo como objetivo extrair tempo e 

trabalho, exercido do modo contínuo e vigilante. A relação tradicional de 

soberania era assimétrica, porque o soberano se apropriava dos frutos da terra, 

das armas, objetos fabricados, da coragem e tempo de seus súditos. Noutro 

sentido, o dispositivo disciplinar não é uma apropriação parcial dos produtos, 

mas dos corpos, da vida e do tempo.  

Com esse novo modelo, evidenciado efetivamente no século XIX, a 

relação entre vida e morte é modificada. De modo que agora o soberano, ou o 

Estado, promove o fazer viver e deixar morrer. A modificação aconteceu 

processualmente, mas se enrijeceu somente no século XIX, nos processos 

pós-revolucionários, que puseram fim às monarquias. As técnicas de poder nos 

séculos XVII e XVIII se centravam no corpo individual, sendo esse corpo o do 

soberano. Na segunda metade do século XVIII, ocorre algo novo, uma 

mudança nessa tecnologia de poder. A nova técnica se dirige não ao homem 

enquanto somente corpo, mas homem vivo, homem biológico. Há então, a 

biopolítica da espécie humana. Com essa forma de controle das populações 

abre-se a era do biopoder.   

Observamos então aparecer os reflexos dessas novas inflexões táticas 

de poder em instituições como o exército e a escola conjuntamente com o 

fortalecimento do capitalismo. Sem a constituição do biopoder não havia as 

garantias dos controles corpóreos nos aparelhos de produções, nem mesmo 

ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. Os 

rudimentos desses dois pólos, da anatomia política e da biopolítica, permitiram 
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que os corpos daqueles pertencentes ao Estado fossem sujeitados, que as 

técnicas de poder fossem mais presentes em todos os níveis do corpo social. 

Modo visivelmente mais eficaz e produtivo que o fazer morrer.  

Vale ressaltar que estamos caminhando pelas anotações e pesquisas de 

Foucault sustentadas na obra Surveiller et punir. Nela encontramos a base de 

seus estudos sobre biopolitica. Contudo, nesta obra, tal conceito não aparece. 

Não pelo seu desconhecimento, nesse tempo, das formas bioreguladoras de 

governar populações, e muito mais por estar interessado em analisar uma 

etapa anterior a biopolitica, isto é, a anatomia política.  

A anatomia política pode ser compreendida tomando como referente 

uma de suas principais tecnologias de poder, o panóptico: um modelo de 

vigilância penitenciaria projetada por Jeremy Bentham6 em 1791. A arquitetura 

atribuída à idéia do panóptico é de um sistema que permite a um vigilante 

observar todos os prisioneiros ou todos aqueles que passam pelo ambiente 

carcerário, sem que estes possam perceber que estão sendo observados. É 

uma torre que fica localizada no pátio central da prisão, mas se aplicou também 

as escolas, manicômios, hospitais e fábricas em geral. Foi utilizada tendo em 

vista a eficácia desse método normalizador nas sociedades de controle, 

sobretudo em substituição aos poderes que usam de sujeição com violência 

física ou mesmo produzindo a morte.  

É um mecanismo de inspeção constante, um olhar de alerta por toda a 

parte, uma técnica muito específica dos poderes disciplinares. O panoptismo 

surge então como modelo, sobretudo para substituir politicamente as 

tecnologias de autopunição física. Sua origem proveio de inspiração das 

instituições religiosas. Assim, como ressalta Michel Foucault: 

 
Onde esses dispositivos disciplinares existiram? Não é difícil encontrá-los, 
segui-los. São encontrados essencialmente nas comunidades religiosas (...) 
esses dispositivos disciplinares tais como os vemos nas comunidades 

                                                
6 Se fossemos capazes de encontrar o modo de controlar tudo que pode acontecer a um certo 
número de homens, de dispor de tudo o que os rodeia a fim de causar em cada um deles a 
impressão que quiséssemos produzir; de certificarmos seus movimentos, suas relações, de 
todas as circunstancias de sua vida, de modo que nada poderá escapar nem dificultar o efeito 
desejado, e indubitável que o meio desta índole seria um instrumento muito potente e 
vantajoso, que os governos poderiam aplicar em diferentes propósitos, segundo sua 
transcendência. (BENTHAM, 2005, p.15) 
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religiosas tiveram, no fundo, durante a Idade Média e até o século XVI 
inclusive, um duplo papel. (FOUCAULT, 2006, p.79 e 80.) 

 
 

           Nessa perspectiva, Foucault argumenta sobre a proveniência do poder 

disciplinar tendo em vista, na sua posição, o nascimento em comunidades 

religiosas, visto que detinha um duplo papel: no modo de silenciar o corpo com 

regras e punições (ascetismo) e com técnicas de sujeição do corpo com, por 

exemplo, dietas e a possibilidade de dispor do próprio corpo de modo regrado. 

Para o caso da anatomia política, num ponto de vista somático, o propósito não 

é divino, mas é o de compor um corpo regrado de modo que seja mais 

produtivo para a indústria e ao Estado:  

 
Para resumir todo esse segundo aspecto do poder disciplinar, que poderíamos 
chamar de caráter panóptico do poder disciplinar, a visibilidade absoluta e 
constante que rodeia o corpo dos indivíduos, creio que poderíamos dizer o 
seguinte: que esse princípio panóptico – ver tudo, o tempo todo, todo o mundo, 
etc. (FOUCAULT, 2006,  p.65.) 

 

 

           O panóptico tem uma ação muito mais eficaz de domínio, porque não 

mais é necessário vigiar o interno, ele naturalmente irá se dispor ao 

condicionamento, ao auto governo, dado que não raro irá supor que alguém 

estará lhe fiscalizando. É um espaço fechado, vigiado em todos os seus 

pontos, dentro da territorialidade carcerária. Os indivíduos estão inseridos num 

lugar fixo. De modo que todos os movimentos sejam identificados, havendo 

uma distribuição dentro da geografia do presídio. Os doentes, os mortos e 

outras distribuições dos corpos humanos, preservando cada um em seu lugar, 

cada um em seu corpo, em sua doença e morte.  

           O panóptico induz o sujeito ao estado consciente e permanente de 

visibilidade, que produz um funcionamento automático do poder. Por isso, é 

possível entender que esse sujeito internaliza a vigilância tornando aquilo algo 

constante, mesmo que seus efeitos sejam descontínuos em ação. É uma 

máquina que fabrica efeitos homogêneos de poder podendo ser utilizado como 

um construto de experiências, modificações comportamentais, diversos modos 

de treinar os indivíduos. Funcionando como uma espécie de laboratório de 
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poder, não servindo somente para o ambiente carcerário, mas também para 

todos os outros passíveis de disciplinamento.  

 A disciplina apresenta uma ambiguidade conceitual, visto que invoca 

tanto a noção de organizar e classificar quanto de domesticar corpos e 

vontades. Michel Foucault define que vivemos na modernidade três modelos de 

exercício de poder: de soberania, o disciplinar e o biopoder. Mas nem sempre 

eles são antagônicos ou mesmo se excluem, tendo em vista que muitas vezes 

se complementam. As tecnologias disciplinares são construídas no âmbito 

mesmo da soberania, domando os corpos dos indivíduos introjetando a 

dominação. A noção moderna de indivíduo é um efeito desses exercícios de 

poder e, em parte, fruto do saber-poder aos sujeitos que são educados dentro 

das ferramentas de sistemas de poder como agentes do disciplinamento. Essa 

tecnologia transcreve um mecanismo de sujeição dos corpos dos indivíduos, 

tornando-os dóceis, manipuláveis, atingindo eficácias populacionais, e enfim, 

construindo indivíduos adequados para manipulação.  

           Os efeitos dessas redes de poder se assemelham com aquele que age 

ou deixa de agir por medo daquele que tudo vê, centrado no ponto de vista 

religioso, na figura de Deus. O panóptico nada mais é que a transposição da 

figura de Deus em termos governamentais ou institucionais. Por isso, a 

tecnologia do panóptico alcançou espaço para além do ambiente carcerário. O 

panoptismo ou esse clima de constante vigília, de onipresença, é o que 

constitui a noção de segurança e proteção populacional dentro de um governo 

dos corpos, das vidas. Corroborando com a hipótese de que esse dispositivo 

disciplinar seja certa projeção de Deus, Jacques-Alain Miller, em seu texto A 

máquina panóptica de Jeremy Bentham, afirma que: 

 
(...) seus poderes vão até criar uma instância onividente, onipresente, 
onisciente, fechando os reclusos numa dependência de que não se aproxima 
nenhuma prisão ordinária, uma instância em que é mesmo preciso reconhecer 
um Deus artificial. O panóptico é uma máquina de produzir uma imitação de 
Deus. (Miller, apud BENTHAM, 2000, p.78/79) 

 

 

Com essa tecnologia de governo ocorre o crescimento da importância 

pela atuação da norma e lei no sistema jurídico. A lei sempre se configurou 

como uma forma armada e que se fez valer em sua excelência pela morte 
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enquanto ameaça absoluta. A lei sempre se referiu ao gládio. A soberania 

como poder de fazer morrer exteriorizava a lei através do imperativo que 

nascem das instâncias desse poder soberano. Podemos dizer que a lei é um 

discurso jurídico que agrega a regra e se fundamenta para a materialização 

desse poder. Espaço que torna indissociável a relação entre lei e morte. Um 

dos signos da justiça é a espada, exatamente por ter sido, no seu modelo 

clássico, representada na obediência sob punição do fazer morrer.  

Como a biopolítica e a anatomia política prevê causar vida, remodelar as 

formatações e validações da lei, elas deixam de colocar a morte no campo da 

soberania. Por outro lado, trata-se de distribuir os vivos em domínio de valor e 

utilidade. Assim sendo, a lei funciona cada vez mais como norma, dado que 

uma sociedade normalizadora é aquela que alimenta a tecnologia do poder 

centrado na vida como objeto político.  

Michel Foucault quando argumentou sobre essas relações de poder, 

nessas obras e cursos, não localizou um poder em si. Exatamente por isso foi 

absolutamente inovador, porque a ênfase se deu na relação e não nos termos 

da relação. A manifestação do poder é um produto, uma potência. As formas 

de poderes são jogos móveis e não se realiza por completo em coisa alguma. 

Os mecanismos de poder disciplinar, por exemplo, geram resultados em redes, 

resultam em termos negativos por excluir, reprimir, censurar, recalcar, 

mascarar e ocultar. Por outro lado, promovem não exatamente respostas 

positivas, mas produtivas, tais como consumo, gastos, produção e velocidade 

do trabalho.  
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