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RESUMO 

 

Foucault há tempos tem despertado atenção dos estudiosos por sua forma 

engenhosa de enxergar o mundo, descrevendo após suas viagens, estudos e 

pesquisas seu pensamento em várias áreas do conhecimento humano. Merecendo 

destaque sua contribuição sobre a forma como se desenvolveu o Estado, tratando 

também sobre o Direito, Filosofia e uma análise apurada da sociedade e seus 

problemas ao longo dos séculos. Em sua forma peculiar de enxergar o tempo, o 

mundo, os povos e os relacionamentos interpessoais, expunha com máxima clareza 

em suas aulas, conferências, de maneira única possibilidades para pacificação dos 

conflitos existentes nestes vários seguimentos. A proposta dessa pesquisa é 

demonstrar através do pensamento de Michel Foucault, sua visão sobre o poder de 

disciplina na sociedade e como isso tem sido usado pelo Estado como uma 

ferramenta de controle. 

Palavras-Chaves: Filosofia, Sociologia, Política, Controle, Discurso, Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
          Foucault is there times has attracted attention from scholars on his ingenious 
way of seeing the world, after describing his travels, studies and researches his 
thoughts in several areas of human knowledge. Underscoring its contribution on how 
it has developed the condition, since it also on the Law, Philosophy, and a refined 
analysis of society and its problems over the centuries. 

 

Wordskeys:Philosophy, Sociology, Politics, Control, Address, State. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele 

não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao 

prazer, forma a saber, produz discurso. Deve se considerá lo como uma rede produtiva que 

atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por função 

reprimir”.  Microfísica do Poder, Michel FoucaultMichel FoucaultMichel FoucaultMichel Foucault 
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Introdução 

A pesquisa sobre o nascimento da Biopolítica apresenta uma série de 

possibilidades de aprendizado e de interesse. Foucault, em sua forma arguta, 

consegue estabelecer sob um foco historicista, político, e filosófico, a noção preciosa 

do Estado sob uma visão esclarecedora, que convida àquele que encontra em sua 

leitura algo empolgante, em um misto de questionamento e de crítica à forma como 

todo o processo se desenvolve, apontando como se deram essas mudanças e o 

impacto que alcançaram, além de projeções de como este novo signo vai mudando 

todo o estilo de vida em sociedade. 

Como o campo de alcance proposto por Foucault é amplo, o trabalho ora 

apresentado faz um recorte entre o século XVI até o século XVIII, salientando, 

assim, o rompimento com o mercado de troca, o adentramento no mercado da 

economia política, e o avanço em direção à política interna. Isto é, o Estado de 

polícia, continuando na prática governamental tratando da burguesia em contraste 

com a monarquia. 

A primeira parte lançará a base para aprofundar e perquirir outros aspectos 

da biopolítica e avançar no pensamento inquieto de Foucault. Ela terá início na 

economia, cujo primeiro ponto tratado será a economia política: a análise dos efeitos 

e dos reflexos dela na vida do povo; a demonstração da nova arte governar, inserida 

na ideia de amplitude notável do princípio regulador nos preços e se isso se dá de 

forma externa, sem qualquer tipo de intervenção do Estado; o comportamento do 

mercado; e sua reação à inserção de novas políticas. 

Como se pode notar, a segunda parte tratará especificamente da questão da 

economia e seu novo signo dentro da sociedade: a impessoalidade de um mercado 

que assume nova forma; o efeito que passa a exercer sobre a população; sua forma, 

mesmo que sutil, de monarquia, sem, contudo, querer perder o status de soberana, 

com ares de infalível, para manutenção de um poder acima do humano comum. 

Foucault ainda analisa a questão do Direito e da justiça dentro dos séculos 

propostos. Inicia pela concepção jurídica, e logo passa a demonstrar suas  
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limitações, avançando para o estado de polícia e por fim, descortinando as 

instituições judiciárias. 

Como o próprio tema aduz, trata-se da questão do liberalismo e de suas 

raízes; e das mudanças produzidas por esse novo modelo, é dizer, o efeito do 

liberalismo no neoliberalismo e o que se pode esperar de alterações, dando enfim, a 

medida da biopolítica ligada a esta nova arte de governamentalidade. 

Por fim, chegar-se-á ao pensamento de Foucault sobre política e sociedade, 

ainda dentro dos séculos abrangidos, quando se exporá a maximização do Estado 

em seu poder de governar, visitando o liberalismo alemão e trazendo as reflexões 

possíveis sobre o Estado e o controle. 

As perguntas que surgem diante de todo exposto são: Foucault desejava 

mesmo tratar do Estado de controle, ou apenas, discute este tema como algo a ser 

considerado? Seria esse Estado de controle algo assolador fazendo com que Michel 

Foucault se importasse tanto com o tema a ponto de ser recorrente em suas obras? 

Ou, como vislumbrar a biopolítica do ponto de vista foucaultiano, uma ilusão, ou, 

realmente o estudo proposto pelo filósofo tem caráter atual e importante?  

A pesquisa aqui apresentada tem a pretensão de responder estas perguntas, 

pois, entende ser nelas que se baseiam toda a arqueologia construída por Foucault, 

tendo como papel a escavação de uma ideia a ser desenvolvida e pesquisada nas 

décadas futuras com outro viés, quiçá, até reparando as possíveis brechas não 

alcançadas pelo filósofo, mas que com o tempo se tornaram necessárias.   

Seria no mínimo ousadia dizer que com este trabalho foi possível alcançar o 

pensamento de Michel Foucault. Contudo, a proposta calcada neste lapso temporal 

vislumbra sua forma de construir seu pensamento sobre o nascimento da Biopolítica. 

Há sem dúvida muito a se escrever sobre este tema, salvo o que já há muito 

foi escrito, por se tratar de tema apaixonante, atual e inquietante, principalmente 

pela maneira com que Foucault o trata, apresentando a história progressivamente, 

em uma crescente envolvente, sempre trazendo elementos enriquecedores de seu 

pensamento, traçando um liame com a história do momento apresentado. 
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Na convicção de ofertar contribuição sobre o tema, valemo-nos de apresentar 

esta pesquisa, com o desejo que ela possa provocar o desejo de que mais pessoas 

possam se instigar e enfrentar o tema a ponto de produzir outros e melhores 

trabalhos sobre a biopolítca em Foucault. 
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Capítulo 1- A Biopolítica em Foucault 

Michel Foucault apresenta-se em sua forma mais abrangente na análise do 

nascimento da política - ou biopolítica, em que demonstra a importância do reflexo 

da história nos acontecimentos prolatados a partir dela. Assim, em sua ânsia de 

apresentar o contraponto das decisões e da intervenção estatal nos fenômenos 

sociais demonstra seu compromisso com a sociedade. 

Na referência da palavra Biopolítica1 Judith Revel, assim afirma:  

“O termo biopolítica designa a maneira pela qual o poder tende a se 
transformar, entre o fim do século XVIII e começo do século XIX, a fim de 
governar não somente os indivíduos por meio de um certo número de 
procedimentos disciplinares, mas o conjunto dos viventes constituídos em 
população: a biopolítica – por meio dos biopoderes locais – se ocupará, 
portanto, da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, 
da natalidade etc., na medida que elas se tornam preocupações políticas”. 
(Revel, 2005, p. 26) 

Muito embora haja quem possa entender que Foucault tratou de uma teoria 

do poder2, isso não se sustenta ao apreciar suas obras. Seu curso aprecia a questão 

                                                 

1 O nascimento da biopolítica se dá: “No cruzamento das relações de poder e do que sem cessar lhes 
escapa, nascem realidades de transação que são de alguma maneira uma interface entre 
governantes e governados. É neste cruzamento, na gestão desta interface, que constitui o liberalismo 
como arte de governar. É neste cruzamento que nasce a biopolítica [...] O liberalismo não é, então, 
primeiro, nem, propriamente falando, uma teoria econômica, nem uma teoria política, mas uma arte 
de governar que assume o mercado como teste, como instrumento de inteligibilidade, como verdade 
e medida da sociedade”. (Izabel C. Friche, 2008, p. 44) 
 
2 “É preciso, então, antes de mais nada, esclarecer o sentido da noção do poder para Michel 
Foucault. Como salienta Antônio Maia (1995), não há não poderia haver uma teoria do poder em 
Michel Foucault, pela própria natureza de seu projeto investigativo. Foucault não almeja grandes 
generalizações sociológicas; interessa-se, isto sim, pela investigação de práticas, demarcadas numa 
época histórica específica. Também, porque não pode haver teoria geral de algo a que falta 
precisamente uma essencialidade, algo que não pode ser apropriado por ninguém. Poder, para 
Foucault, é apenas a forma, variável e instável, do jogo de forças que definem as relações sociais em 
cada momento histórico concreto, e que se define através de práticas e discursos específicos. Só se 
pode apreender o tipo de poder em jogo em um determinado campo de práticas e discursos – local e 
temporalmente delimitados – através da descrição minuciosa, em detalhes, do funcionamento dessas 
práticas, nunca pela aplicação de uma teoria geral do poder ‘apriorística’. São as práticas que dizem 
o tipo de poder que as mantém ou as desestabiliza. ‘Analítica do poder’ significa isto: descrição do 
tipo de poder em jogo em campos muito delimitados e circunscritos da experiência. Portanto, o 
pensamento de Michel Foucault não dá margem para se falar do poder como algo ‘em si’, a não ser 
por uma mínima definição: o poder é a expressão de uma ‘operação’ de força que não só pesa sobre 
as relações como uma força negativa, que reprime ou diz não, nem só atua a partir de um ponto 
central, a elas exterior. É também, ou, sobretudo, uma operação ‘positiva, que permeia [as relações], 
produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discursos, [...] o poder produz realidade, produz 
campos de objetos e rituais de verdade”. (Izabel C. Friche, 2008, p. 11) 
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do poder3, mas não o trata de forma específica, a ponto de o tema ter exclusividade. 

O que se percebe é que ele trata da questão do poder como um jogo de forças, às 

vezes instável, outras vezes estável. O que se extraí da leitura de suas obras é um 

projeto investigativo voltado às genealogias das práticas usadas em função de se 

possuir e manter o poder; e sua forma de alcançar e aumentar essa situação de 

poder. Nessa conjugação entre Estado, governo, população é perceptível sua 

perseguição histórica não só para demonstrar sua análise, como para compreender 

os mecanismos que foram usados na busca do intento maior. Daí perceber os 

desdobramentos multifacetados usados para demonstrar esse jogo de força, através 

de modelos ao longo dos séculos XVI-XVIII usados para detenção do poder através 

da realidade social que se vai criando ao redor do discurso como elemento 

agregador do Estado, tendo nesta prática e seu efeito um bastião ousado na 

transformação de opinião, desejos e ideias.  

A disciplina4 exigida, controlada, demarca a biopolítica exposta por Foucault, 

pois aglutina em seu cerne uma forma de modelo concebido politicamente para 

controle5 da sociedade, impingindo aos cidadãos onde a supervisão é permanente a 

                                                 

3 Ainda dentro da temática poder, se faz necessário adentrar na forma como Michel Foucault encarou 
este tema: “Foucault [...] nunca escreveu um livro sobre o poder ou elaborou uma teoria geral do 
poder ( uma teoria do que é o poder), mas estudou sim, as relações de poder, os efeitos de poder, 
nas suas análises ‘históricas’ [...] não foi de analisar os fenômenos de poder, e nem mesmo o de 
esboçar os fundamentos para tal análise, mas sim de ‘produzir um história dos diferentes modos de 
subjetivação do ser humano em nossa cultura’, poderíamos dizer que a questão do poder assinala, 
em determinado momento das investigações históricas de Foucault, uma reformulação de seus 
objetivos teóricos e políticos [...] Foucault ainda afirma que a questão do poder era o seu problema, o 
seu verdadeiro problema [...]”. (Izabel C. Friche, 2008, pp. 26-27) 
 
4 Tratando sobre a questão da forma dessa disciplina extrai-se o seguinte comentário: “[...] muito ao 
contrário de um poder de tipo repressivo, o que Michel Foucault encontra em suas investigações é 
um poder atuante, constitutivo [...] de tipo disciplinar. Esse tipo de poder opera por meio de 
estratégias, táticas e técnicas sutis de adestramento; uma conformação física, política e moral dos 
corpos. ‘As formas de poder tradicionais, rituais, dispendiosas, violentas [ típicas do exercício do 
poder soberano] foram substituídas por uma tecnologia minuciosa e calculada da sujeição (Foucault, 
1998, p.182). Para conseguir a sujeição dos corpos, a disciplina precisa, no entanto, pressupor a 
liberdade. Não é à toa que este tipo de poder desenvolve-se plenamente em continuidade com os 
valores liberais burgueses d igualdade e liberdade da sociedade moderna”. (Izabel C. Friche, 2008, p. 
12) 
 
5 “Para Michel Foucault, essas formas de controle vão penetrando e dominando paulatinamente as 
relações sociais de baixo para cima. A interpretação de que é a partir de uma grande e global divisão 
de uma classe dominante que arquitetaria, maquiavelicamente, estratégias de dominação sobre a 
classe dominada é uma visão equivocada, na perspectiva foucaultiana. Para Foucault, ‘a análise em 
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menor possibilidade de levar adiante qualquer pensamento se não àqueles 

propostos socialmente à massa. Vislumbra-se a necessidade de um estado de 

controle para refrear qualquer movimento contrário que possa expor a política 

conduzida pelo Estado.  

Destilando sua pesquisa e pensamento, vão surgindo alocuções pertinentes a 

questão Política e Estado como: poder concentrado; controle imoderado; domínio 

das massas; discursos inebriantes; economia política; governamentalidade; a nova 

arte de governar; liberalismo e neoliberalismo; estado de polícia6; e a razão do 

Estado entre outras.  

Foucault utiliza da análise histórica para aprimoramento do quadro da 

racionalidade política, onde escoa o liberalismo. Essa então é a linha atribuída a 

este trabalho através de um recorte fixado no liberalismo buscando o momento do 

nascimento deste modelo econômico e seu desenvolvimento até o neoliberalismo, 

entre os séculos XVI a XVIII, sem avançar daí a minúcias e se deixar arrastar a um 

tempo mais longo. A aparente limitação imposta surge da necessidade de se fixar 

um estudo concentrado no modelo econômico e sua presença na história mundial. 

1.1– A política e seu nascimento 

Ao se tratar de Estado em sua formação, que é seu objetivo, urge à 

necessidade de tratar do tema política, e para tanto utiliza a forma de se conduzir o 

                                                                                                                                                         

termos de poder não deve postular, com dados iniciais, a soberania do Estado, a forma da lei ou a 
unidade global de uma dominação’(1984b, p.88) ‘Devemos supor, ao contrário’, diz Foucault, que os 
micropoderes, isto é, ‘correlações de força múltiplas que se formam e atuam nos aparelhos de 
produção, nas famílias, nos grupos restritos e instituições [ é que] servem de suporte a amplos efeitos 
de clivagem que atravessam o conjunto do corpo social’ (1984b, p.90). (Izabel C. Friche, 2008, p. 13) 
 
6 No pensamento foucaultiano há este entendimento: “este implica justamente um objetivo ou uma 
série de objetivos que poderíamos dizer ilimitados, pois se trata precisamente, no Estado de Polícia, 
para os que governam, de considerar e encarregar-se não somente da atividade dos grupos, não 
somente das diferentes condições, isto é, dos diferentes tipos de indivíduos com seu estatuto 
particular, não somente de encarregar-se disso, mas encarregar-se da atividade dos indivíduos até 
seu mais tênue grão. Nos grandes tratados de polícia dos séculos XVII e XVIII, todos os que coligem 
os diferentes regulamentos e procuram sistematizá-los concordam quanto a isso e o dizem 
expressamente: o objeto da polícia é um objeto quase infinito”. (Foucault, 2008, p.10). 
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governo7 como contraponto para melhor entendimento da política. Isso suscita, 

inicialmente, um aparente desabafo de Foucault: 

“(...) o governo dos homens na medida em que, e somente na medida 
em que, ele se apresenta como exercício da soberania política. 
‘Governo’ portanto no sentido estrito, mas ‘arte’ também, ‘arte de 
governar’ no sentido estrito, pois por ‘arte de governar’ eu não 
entendia a maneira como efetivamente os governantes governam. 
Não estudei nem quero estudar a prática governamental real, tal 
como se desenvolveu, determinando aqui e ali a situação que 
tratamos os problemas postos, as táticas escolhidas, os instrumentos 
utilizados, forjados ou remodelados, etc. Quis estudar a arte de 
governar, isto é, a maneira pensada de governar o melhor possível, e 
também, ao mesmo tempo, a reflexão sobre a melhor maneira 
possível de governar”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 
p.4) 

Há de se observar os movimentos construídos em torno do Estado, 

demonstrações de manutenção do poder, o alcance das medidas produzidas nessa 

concepção e sua forma mais impertinente de sobreviver mesmo diante de situações 

adversas.  

No texto citado, flui quase um sentimento de quem observou a política de 

forma mais densa, e viu nela, algo que foge a sua natureza primal. Há um quase 

desdém nesta afirmativa foucaultiana, asseverando ser a prática governamental, 

algo do não desejo, de visitar, de estudar, de conhecer. Aponta como seu objeto de 

estudo a arte de governar. Qual diferença se é buscada? No texto vertido, a 

resposta aparece de forma ímpar: a melhor maneira de governar. Olhando de fora 

desta pretensiosa afirmativa, há de se pensar ser um intento irreal, um devaneio ou 

algo do gênero. Mais Foucault, longe de ser um idealista nesta sua proposta vê a 

                                                 

7 “O governo é uma ‘tecnologia humana’ que o Estado moderno herdou da pastoral cristã (técnica 
específica que não se encontra nem na tradição grega, nem na tradição cristã) e sobre a qual o 
liberalismo fez inflexão, modificou, enriqueceu, transformou, de governo dos homens. Governar pode 
se traduzir pela questão: como conduzir a conduta dos outros? Governar é exercer uma ação sobre 
ações possíveis. Governar consiste em agir sobre sujeitos que devem ser considerados como livres. 
Foucault já tinha falado de governo para explicar os dispositivos de regulação e de controle dos 
doentes, dos pobres, dos deliquentes ou dos loucos. Nesta genealogia do liberalismo, a teoria dos 
micropoderes é usada para explicar os fenômenos massivos da economia, com inovações 
fundamentais. A macrogovermentalidade liberal dó é possível porque ela exerce seus micropoderes 
sobre uma multiplicidade”. (Izabel C. Friche, 2008, pp. 41-42) 
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possibilidade real, de mudar o cenário político- governante compondo uma forma de 

governar diferente daquelas vistas e estudadas.  

Para tanto o fator soberania e as implicações que este termo traz mantém 

viva a ideia de súdito8 em um governo, aceitando, mormente suas propostas e 

medidas entendendo serem estas demonstrações vívidas de bom trato a todas as 

pessoas9 sob a égide do governo. Ao relembrar esta palavra soberania, é 

imprescindível rememorar a história e como ela se fixa a ponto de produzir efeito 

mediato aqueles que a ouvem. Há uma inércia no que diz respeito à tutela do Estado 

ante seus cidadãos. 

E como no conceito de Foucault se dá o nascimento da política?  

“A análise da biopolítica só poderá ser feita quando se compreender o 
regime geral dessa razão governamental de que lhes falo esse regime geral 
que podemos chamar de questão de verdade”. (Foucault, Nascimento da 
biopolítica, 2008, p. 30)  

Esta noção de biopolítica tem implicações na análise da história com a 

verticalização da racionalidade política, tendo como pano de fundo, em Michel 

Foucault, o “nascimento do liberalismo”. (Foucault, A verdade e as formas jurídicas, 

2005, p. 26). Então diante desta premissa não é errado vincular o liberalismo ao 

exercício do poder do governo, ressaltado em seus escritos, relevando a importância 

da economia como elemento atuante no movimento do Estado e seu exercício no 

poder. Cumpre ainda, verificar que através deste modelo econômico vinculado 

inteiramente ao governo, o povo se torna muito mais dependente, facilitando a 

política de imposição e transformações. Considerando que toda vida social passa 

                                                 

8 O termo aqui procura retornar a ideia de monarquia do texto de Thomas Hobbes no Leviatã: “[...] os 
súditos de um monarca não podem sem licença deste renegar a monarquia, voltando à confusão de 
multidão desunida, nem transferir sua pessoa daquele que dela é portador para outro homem, ou 
outra assembléia de homens”. (Hobbes, 2008, p. 149). Ou seja, o súdito vive por conta do desejo 
único do monarca, faz unicamente o que o monarca o permite. 
 
9 Hobbes ainda continua com seu pensamento de liberdade controlada do homem, expondo a 
seguinte questão: “Porque enquanto cada homem detiver o seu direito de fazer tudo quanto queira 
todos os homens se encontrarão numa condição de guerra”. (Hobbes, 2008, p. 113) 
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pela questão econômica é compreensível ser esse um fator preponderante para 

avançar na questão governabilidade10. 

A razão do Estado passa ser a razão do povo; o crescimento do Estado é o 

crescimento dos habitantes; a existência do Estado é a segurança de todas as 

pessoas; o governo do Estado passa a ser o governo de cada cidadão; e com esta 

imagem vendida, o Estado pode programar as medidas que entender necessárias 

para tornar o governo com esse consciente coletivo transmitindo a ideia de um 

governo democrático. Há uma prisão invisível, mais premente, onde os chamados 

cidadãos tornam-se uma espécie de livres-escravos sem, contudo, gozar 

plenamente da liberdade conceitualmente democrática. Por estranho que possa 

parecer, o conceito de Estado soberano, detentor de todo o direito sobre a pessoa 

humana, mandatário, responsável, perpassa a ideia de cuidado entrando no controle 

absoluto e permanente, a rigor, dando uma falsa sensação do cuidado da pessoa 

humana, mais sendo na verdade, um controle direto sobre todas as coisas, inclusive, 

no que se pode ou não fazer com a vida, com os bens, com a família, com a religião, 

com o pensamento, com a forma de falar, com a aceitação, com a profissão. Ou ser 

cidadão é um privilégio nato? Ora, na máxima desse conceito cidadão existe a 

concessão deste Estado, outorgando a pessoa nascida, ou moradora que reúne 

condições de ali permanecer, este título, arcando este eleito com todos os encargos 

que ser cidadão impõe. Obrigações, deveres, cumprimento de medidas impostas e, 

vez ou outra, direitos. Não é de admirar Foucault estar estarrecido ante o exercício 

de governar, e reconhece-se em seus textos, um governo preocupado em se manter 

governo ao invés de atender as necessidades do chamado cidadão. 

Utilizando uma vez mais das palavras do celebrado autor:  

                                                 

10 Foucault apresenta sua visão da questão do governo dentro dos séculos XVI ao XVIII: “Mas creio 
que o que é notável é que, a partir do século XVI e em todo esse período que vai, grosso modo, do 
meado do século XVI ao fim do século XVIII, vemos desenvolver-se, florescer toda uma considerável 
série de tratados que já não se oferecem exatamente como conselhos ao príncipe, mas que, entre o 
conselho ao príncipe e o tratado de ciência política, se apresentam como antes de governar. Creio 
que, de modo geral, o problema do ‘governo’ eclode no século XVI, de maneira simultânea, a 
propósito de muitas questões diferentes e sob múltiplos aspectos. Problema, por exemplo, do 
governo de si. O retorno ao estoicismo gira, no século XVI, em torno dessa atualização do problema: 
como governar a si mesmo. Problema, igualmente, do governo das almas e das condutas [...]”. 
(Foucault, Segurança, território, população, 2008, p. 118) 
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“(...) o Estado não é um monstro frio, é o correlato de uma certa maneira de 
governar. E o problema está em saber como se desenvolve essa maneira 
de governar, qual a sua história, como ela ganha, como ela encolhe, como 
ele se estende a determinado domínio, como ela inventa, forma, desenvolve 
novas práticas – é esse o problema, e não fazer do [Estado], como no teatro 
de fantoches, uma espécie de policial que viria reprimir as diferentes 
personagens da história”. (Foucault, O nascimento da clínica, 2008, p. 9)  

Dito isso, surge à observação sobre a “razão de Estado”, cunhada por 

Foucault, com a ascendência de que cada Estado constituído tem seus próprios 

interesses e visa defendê-los de forma absoluta e completa. Nada mais correta, em 

sua forma soberana11, há um povo, um território, e necessidades advindas desta 

realidade social. O ter política neste âmbito é natural, uma vez com todos estes 

elementos citados, cumpre dispor de necessidades muito grande para poder 

conservar o Estado em pleno funcionamento. Daí a necessidade de sustentação 

buscando a todo tempo e toda maneira, recursos para a manutenção desta máquina 

chamada Estado. Não se admira ser a cobrança de impostos o mecanismo próprio 

para sua auto-sustentação.  

E como calcar na mente do povo ser esta uma obrigação legítima? A 

expressão soberania vem com um cunho remoto vinculado a ideia de um deus que 

tem em sua característica mais profunda o ser soberano, aquele que controla tudo, 

todos em qualquer lugar. Esta imagem foi ao longo da história vinculada ao poder do 

rei, detentor de um poder que de forma muito precisa, para se aproximar dessa 

imagem soberana divina, se une a igreja12 e passa a ser empossado, coroado, pelo 

representante maior da igreja como forma de uma ordenação ao cargo de soberano, 

e assim sendo, seu poder passa a ser indiscutível a vista do povo crédulo neste 

conceito. Assim, a criação do Estado soberano demonstra não ser para cuidar das 

fronteiras, dos bens do estado, das reservas naturais, do povo ali habitante, mas 

                                                 

11 Sendo esta a forma de estabelecimento da independência de um Estado em sua Soberania diante 
de qualquer tentativa de invasão dos seus limites firmados. 
 
12 “Todas as religiões, com maior ou menor êxito, enfrentaram esse problema e a exposição feita 
deve ter bastado para mostrar que não poderia ter sido de outro modo. A originalidade própria dos 
problemas éticos no campo da política reside, pois, em sua relação com o instrumento específico da 
violência legítima, instrumento de que dispõem os agrupamentos humanos”. (Weber, Ciência Política 
- duas vocações, p. 118) 
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para manutenção do governo pelo governo. Cumpre para isto, notar que soberania 

vem vinculada a ideia de controle com limite muito amplo, inclusive, sobre a vida ou 

morte das pessoas. As leis criadas neste período da história dão conta do 

desinteresse com a pessoa humana, visando sempre a força do Estado, 

independente de a pessoa humana ter saúde, dinheiro, vontade, disposição e acima 

de tudo, compreensão do que se passa. A soberania, ao assumir esse papel de 

vínculo com a divindade passa a escravizar mentalmente o homem, uma vez que 

está calcado no pensamento de punição13, de vingança, de justiça divina, a todos 

aqueles que desobedecerem à vontade soberana. Sem saída, sem nenhuma forma 

de deixar este círculo vicioso, segue este ciclo, totalitário e soberano sobre a pessoa 

humana. 

Como se pode ver a política nasce historicamente da necessidade de 

manutenção do Estado, compondo com outros Estados, parceria fundada em 

comércio bilateral, cultivando relações próximas com aqueles vizinhos, para respeito 

mútuo e atividades conjuntas, mesmo que para isto se tenha que, vez ou outra, 

buscar a força da guerra. Tudo se justifica com base na manutenção deste Estado 

soberano, importando mais sua sobrevivência em todo e qualquer sentido. Vale 

entender ser a força do contingente humano, armas, e condições de suportar um 

período longo de guerra14, sendo o meio mais poderoso para extirpar qualquer 

chamado inimigo externo que ouse soçobrar a existência e sobrevivência do 

soberano Estado. Assim sendo, não há limites permissivos para a composição do 

                                                 

13 “É dispensável dizer que, na realidade concreta, a obediência dos súditos é condicionada por 
motivos extremamente poderosos, ditados pelo medo ou pela esperança – seja pelo medo de uma 
vingança das potências mágicas ou dos detentores do poder, seja na esperança de uma recompensa 
nesta terra ou em outro mundo. A obediência pode, igualmente, ser condicionada por outros 
interesses e muito variados”. (Weber, Ciência Política - duas vocações, p. 58) 
 
14 Cumpre lembrar o que Maquiavel fala sobre este período de conquista e, a forma impositiva a ser 
posta pelo Estado conquistador: “quando os Estados conquistados, como dissemos, estão habituados 
a viver sob suas próprias leis e em liberdade, existem três maneiras de conservá-los: a primeira é 
destruí-los, a outra é ir pessoalmente residir neles, e a terceira é deixá-los viver sob suas próprias leis 
impondo-lhes um tributo e criando dentro dele um governo de poucos, que permaneça amigo. Um 
governo criado por um determinado príncipe saberá que é impossível dispensar sua amizade e poder, 
e tudo fará para mantê-los. Mais facilmente se conserva uma cidade habituada a viver livre 
mobilizando seus próprios cidadãos do que por qualquer outro meio, se deseja preservá-la”. 
(Maquiavel, 2004, p. 21) 
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Estado, seu vigor, sua plataforma de existência, mesmo que para isso tenha que 

impor aos cidadãos um período longo de guerra, pois tudo é justificado com a 

massiva mensagem da construção de um Estado muito mais forte para todo o povo. 

Verifica-se também que a base fundada do Estado15 chamado moderno repousa 

sobre um modelo econômico que desenvolve a dependência do povo ao governo, 

que então passa a ser visto e sentido como “o messias”, apto a sanar todo e 

qualquer problema que possa surgir. 

Deste momento em diante, o Estado cria o chamado modelo econômico que 

andará de braços dados com a política, numa simbiose tão estreita a não se saber 

onde começa a economia e termina a política e vice-versa. O homem cidadão nesse 

ponto divisa-se com um momento por demais complicado. Em movimento sem igual, 

de total força totalitária, a política volta-se não para a guerra externa, mas para o 

controle completo dos habitantes de seu quadrante, uma vez que utiliza do controle 

econômico como sua arma mais letal, escravizante, de forma jamais vista antes. O 

modelo pomposo proposto é o liberalismo. O nome traz até uma sensação de 

harmonização e liberdade, tirada aparentemente das rédeas, denotando surgir uma 

nova era diferente da vivida antes, onde sob este manto sutil, possa se imaginar 

novos tempos. Ledo engano. Ao passar do tempo, o controle da economia se 

demonstra ser um monstro mais cruel e sanguinário16 que a própria guerra, pois é 

                                                 

15 “[...] o Estado não se deixa definir por seus fins. Em verdade, quase que não existe uma tarefa de 
que um agrupamento político qualquer não se haja ocupado alguma vez; de outro lado, não é 
possível referir tarefas das quais se possa dizer que tenham sempre sido atribuídas, com 
exclusividade, aos agrupamentos políticos hoje chamados de Estados ou que se constituíram, 
historicamente, nos precursores do Estado moderno”. (Weber, Ciência Política - duas vocações, p. 
56) 
 
16 Para esse arrazoado cumpre ver esta citação, “Em primeiro lugar, a política da Europa dá origem a 
importantes desigualdades de vantagens e desvantagens nos diferentes empregos do trabalho e do 
capital restringindo a competição em alguns empregos a um número de pessoas menor do que 
aquele que em princípio estaria interessado em dedicar-se a eles”. (Smith, 1978, p. 98) Nesta visão 
Adam Smith apenas retrata a maneira abrupta que o homem passa a viver, de forma desigual na 
questão de empregos, consequentemente, em todos os outros aspectos de sua vida. 
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travada dentro das fronteiras do próprio Estado, que aponta como inimigo qualquer 

pessoa que não colabore para fazer funcionar esta proposta de modelo17.  

O corpo dos habitantes do Estado é submetido a um trabalho18 sem limite, 

sem escolha, sob as condições mais desumanas e impensáveis possíveis. Além 

deste trabalho sem igual, os impostos e taxas crescem de forma acelerada, o que 

antes era um simples mercado livre de trocas19, passa a ser um mercado onde é 

imperativo o uso da moeda20, para circulação e, no aspecto econômico, faz crescer 

o chamado produto interno, que sustenta o modelo econômico imposto. Há neste 

período um início de êxodo dos camponeses para os centros urbanos, onde a vida 

parece ser mais fácil e o comércio fluente, dando uma falsa sensação de trabalho 

menos pesado do que no campo. Esse movimento ainda que parcial, começa por 

                                                 

17 A palavra modelo é usada aqui como no sentido industrial, onde, para se obter uma peça melhor, 
mais apurada, se cria um modelo quase que perfeito, onde todas as demais são vistas através dele, e 
se, não estiver como o modelo, então está com defeito e é desprezada. 
 
18 Surge então um novo mecanismo de poder “apóia-se mais nos corpos e seus atos do que na terra 
e seus produtos. É um mecanismo que permite extrair dos corpos tempo e trabalho mais do que bem 
e riqueza. É um tipo de poder que se exerce continuamente através da vigilância e não 
descontinuamente por meio de sistemas de taxas e obrigações distribuídas no tempo; que supõe 
mais um sistema minucioso de coerções materiais do que a existência física de um soberano. 
Finalmente, ele se apóia no princípio, que representa uma nova economia do poder, segundo o qual 
se deve propiciar simultaneamente o crescimento das forças dominadas e o aumento da força e da 
eficácia de quem domina”. (Foucault, Microfísica do poder, 2008, p. 188) 
 
19 Referência ao tempo onde o comércio era regido por troca de mercadorias, com pouco uso de 
moeda, dinheiro. Sobre este tema assim trata Smith: “Se não existisse em cada homem a tendência 
para a troca e para a compra, este ver-se-ia obrigado a produzir todas as coisas úteis para sua vida. 
Todos teriam os mesmos deveres e realizariam o mesmo trabalho; nessas condições, nunca poderia 
existir a enorme diferença de ocupações que por si só, dá origem à diversidade de aptidões [...] Entre 
os homens, pelo contrário, mesmo os talentos mais díspares são úteis uma aos outros, isto porque os 
diferentes produtos das suas respectivas aptidões, decididos à tendência geral para trocar e comprar, 
passam a fazer parte de uma mesma reserva à qual todos os homens podem buscar tudo aqui de 
que necessitam”. (Smith, 1978, p. 15) 
 
20 “Antes da instituição da moeda cunhada, as pessoas estavam sujeitas a fraudes se não 
realizassem essa enfadonha operação; em vez de uma libra de prata ou de cobre puros, arriscavam-
se a receber em troca das mercadorias uma composição adulterada de metais mais grosseiros e 
baratos que aparentemente se assemelhassem ao metal pretendido” (Smith, 1978, p. 23). Diante 
deste quadro, se fazia necessário a mudança de padrão comercial, introduzindo a moeda que vinha 
cunhada, devido à dificuldade de pesar os metais utilizados com certo rigor. Diante dessa 
necessidade se passa utilizar procedimento utilizado por “Guilherme, o Conquistador, introduziu o 
costume de pagar com moeda. O valor desta moeda, porém, ao dar entrada no tesouro público, era 
ainda avaliado por peso”. (Smith, 1978, p. 23) 
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retirar o eixo necessário dos países agrícolas, para o surgimento de uma nova 

sociedade calcada nos grandes centros urbanos, no excesso de população, no 

crescimento não tão bem planejado e ocasiona o aparecimento inevitável de outros 

problemas sociais, bem mais marcantes, como a pobreza em sua face mais escura. 

O estado agora se vê com uma situação descontrolada, onde o excesso de pessoas 

dá início a toda sorte de doenças, pestes, desemprego, e inevitavelmente, o 

aumento assustador de ladrões. 

1.2 - Política interna – Estado de polícia 

Para se obter um Estado de controle há de se criar mecanismos em que 

mantenha o povo sob total acompanhamento. A Razão de Estado21 passa a ser no 

século XVI, essa descrição bem real de como deveria funcionar o governo, uma vez 

que, através do êxodo parcial houve o aumento dos problemas nos agora grandes 

centros urbanos. 

“Ou seja, o governo do Estado deve, é claro, respeitar certo número de 
princípios e regras que excedem ou dominam o Estado e são exteriores em 
relação ao Estado. O governante do Estado deve respeitar as leis divinas, 
morais, naturais, leis que não são homogêneas nem intrínsecas ao Estado”. 
(Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 7) 

Mesmo diante dessa assertiva o governante entendia ser necessário garantir 

a seu povo, mais que a salvação de seus súditos no outro mundo22. Ao avançar, a 

história vai deixando esta ideia no passado e passa a se preocupar com o Estado 

terreno, a riqueza, a prosperidade como lastro de crescimento e poder. Destaca a 

importância da existência do Estado, sua sobrevivência, sua manutenção, bem 

como seu alcance para negociar seus produtos com outros Estados23. Se faz mister 

                                                 

21 “... razão de Estado, que se havia constituído grosso modo no decorrer do século XVI, é que nela o 
Estado era definido e recortado como uma realidade ao mesmo tempo específica e autônoma, ou ao 
menos relativamente autônoma”. (Foucault, O nascimento da clínica, 2008, p. 7) 
 
22“... enquanto na idade média vocês vêem o soberano ser corretamente definido como alguém que 
deve ajudar seus súditos a se salvar no outro mundo. Doravante, o governante do Estado não precisa 
mais se preocupar com a salvação dos seus súditos no outro mundo, pelo menos não de maneira 
direta.” (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 07) 
 
23 “... deve estar e se manter num estado de concorrência permanente com as potências estrangeira”. 
(Foucault, O nascimento da clínica, 2008, p. 8) 
 



15 

 

ser poderoso, ser circunspecto, a ponto de numa negociação, ter poder de 

barganha, intimidar, de se fazer necessário. Daí as palavras de Michel Foucault 

encontram eco: 

“... o Estado não é uma casa, nem uma igreja, nem um império. O Estado é 
uma realidade específica e descontínua. O Estado só existe para si mesmo 
e em relação a si mesmo, qualquer que seja o sistema de obediência que 
ele deve a outros sistemas como a natureza ou com Deus. O Estado só 
existe por si mesmo e em relação a si mesmo, só existe no plural...”. 
(Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 7) 

Abandonando o arcabouço destas ideias medievais, o Estado assume a 

política interna e há então necessidade de um poder de polícia. Surge um Estado de 

polícia24 voltado às pessoas residentes no Estado e que necessitam serem 

controladas. Surgem tratados de polícia com diferentes normas sistematizando o 

objeto da polícia- sendo este quase infinito. Em suma, quem governa o Estado e tem 

que controlar os súditos através do poder público, passa ter um objetivo ilimitado, 

pois se trata de um estado de equilíbrio sempre desequilibrado para mantença de 

seu povo, em que a relação Estado/ Súdito é sempre frágil, deixando assim os 

habitantes do Estado sempre a necessitar do governo de forma total e segura - não 

para o povo, mas para quem governa. Nesse Estado de polícia não há limitação em 

seus objetivos, demonstrando ser a razão do Estado atingir em seu apogeu uma 

forma ilimitada de alcançar seus habitantes. O Estado assume o ar de um novo 

Estado, onde o estigma é submeter o povo a sua total disciplina, criando entre as 

pessoas a ideia salutar de que precisam desse sistema de governo, pois este gera 

segurança, traz uma vida melhor, e dá sinais de que pode haver prosperidade e de 

que a força do Estado será à força do povo. A propaganda alastrada acaba por 

trazer uma nova era de nacionalismo exarcebado, produzindo o efeito desejado - um 

controle aparente e muito frágil. 

                                                 

24“... o Estado de polícia é ilimitado em seus objetivos. No entanto, isso não quer dizer de forma 
alguma que não há um certo número de mecanismos de compensação, ou antes, um certo número 
de posições a partir das quais se vai procurar estabelecer uma linha de demarcação, uma fronteira 
para esse objetivo ilimitado que é prescrito ao Estado de polícia pela razão do Estado”. (Foucault, 
Nascimento da biopolítica, 2008, p. 11) 
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Junto com a necessidade do Estado de polícia e a fragilidade na forma 

soberana absoluta, faz-se necessário o surgimento de Instituições Judiciárias25, para 

formação do Estado de justiça. Essa instituição vai pouco a pouco alcançando o 

povo, e em sua forma mais incisiva, o direito, longe de apoiar, torna-se, ao contrário, 

a razão do Estado, passando a discutir em verdadeiras batalhas políticas as leis 

fundamentais do reino26. Há um embate entre o direito e o reino, questionando as 

chamadas leis fundamentais do reino, demonstrando a importância de o rei também 

se submeter a elas, não estando acima de seu alcance. Surge então a ideia de um 

contrato contendo cláusulas que o soberano deveria se submeter para possuir a 

força desse contrato para se manter soberano. Surge daí o momento da limitação da 

liberdade, o sistema psiquiátrico ascende como uma boa resposta de controle do 

Estado, que passa a decretar ser passível de internação, praticamente todo tipo de 

pessoa que na visão estatal não servisse para o propósito de produção. Pessoas 

desempregadas, andarilhos que vivam na rua, alcoólatras, doentes sem diagnóstico 

certo, prostitutas, bandidos e toda sorte de “gente”, que não se coadunasse com 

esta nova sociedade passaram a ser internados nestas instituições com o total apoio 

do Estado, que por sua vez, passava a mensagem de estar cuidando para a 

conquista da segurança, da tranquilidade, e porque não dizer, cuidando dos párias, 

de forma a não deixá-los entregue a própria sorte. Começa a partir daí os chamados 

encarceramentos livres de qualquer julgamento, bastando estar dentro destes e 

outros requisitos não escritos, mais definidos por uma razão inimaginável, para ser 

colocado nestes depósitos humanos que viraram estas instituições, que teriam a 

                                                 

25 “Foi como pedra angular de um Estado de justiça, de um sistema de justiça acompanhado de um 
sistema armado, que o rei pouco a pouco limitou reduzir os jogos complexos dos poderes feudais. A 
prática judiciária havia sido o multiplicador do poder real durante toda a Idade Média”. 2008, p. 11. 
 
26 “A teoria do direito e as instituições judiciárias vão servir agora, não mais como multiplicadoras, 
mas ao contrário como subtratoras do poder real. Assim é que, a partir do século XVI e durante todo 
o século XVII, vamos ver desenvolver-se toda uma série de problemas de polêmicas, de batalhas 
políticas, em torno, por exemplo, das leis fundamentais do reino, leis fundamentais do reino essas 
que os juristas vão objetar à razão de Estado pode justificar o seu questionamento. Elas existem, de 
certo modo, antes do Estado, pois são constitutivas do Estado e, por conseguinte, por mais absoluto 
que seja o poder do rei ela não deve, diz certo número de juristas, tocar nessas leis fundamentais. O 
direito constituído por essas leis fundamentais aparece assim fora da razão de Estado e como 
princípio dessa limitação”. 2008, p. 12.  
 



17 

 

pretensão de cuidar da saúde mental. O que se vê são os mais cruéis tratamentos, 

visando o controle agora não só do corpo, mais também, mental27. Surgem métodos 

que seriam utilizados por décadas a fio, sem um controle estatal em nome da 

chamada ciência médica. O espólio de todas estas internações é colhido por muitos 

anos, como resultado da permissividade médica. É importante dizer, que tudo isso 

em nome da ordem, progresso e sucesso do Estado, a despeito da vida do homem. 

Muito propício é o comentário assim discorrido: 

“Ora, quando se desenvolver a partir do século XVI e principalmente do 
início do século XVII, essa nova racionalidade governamental, o direito vai 
servir ao contrário como ponto de apoio para toda pessoa que quiser de 
uma maneira ou de outra, limitar essa extensão indefinida de uma razão de 
Estado que toma corpo num Estado de polícia”. (Foucault, O nascimento da 
clínica, 2008, p. 11) 

O que se verá a seguir é verdadeiras batalhas entre Estado e juristas28, 

tentando demonstrar, ser o Direito anterior ao Estado soberano, pois o Estado surgiu 

para conformar as leis já existentes às pessoas que habitam neste governo. Ainda 

no século XVI e XVII a monarquia tutela o Estado, daí haver muitas discussões, 

dando mostra que o sistema monárquico passa a ser objeto de questionamentos, 

inclusive de sua existência advinda de um poder sobrenatural, divino. O 

entendimento do Direito Natural, como demonstração de anterioridade a qualquer 

poder terreno existente, começa a lançar a base de futuras revoluções para término 

deste sistema de governo. 

                                                 

27 Foucault ao tratar o assunto o expõe em cores bem fortes: “A partir da criação do Hospital Geral, 
da abertura (na Alemanha e na Inglaterra) das primeiras casas de correção e até o fim do século 
XVIII, a era clássica interna. Interna os devassos, os pais dissipadores, os filhos pródigos, os 
blasfemadores, os homens que ‘procuram se desfazer’, os libertinos. E traça, através dessas 
aproximações e dessas estranhas cumplicidades, o perfil de sua experiência própria do desatino [...] 
Este poder tem um sentido positivo: quando os séculos XVII e XVIII internam a loucura pela mesma 
razão que a devassidão ou a libertinagem, o essencial não é que ela seja desconhecida como 
doença, mas que seja percebida sob outra perspectiva. No entanto, corre-se aqui o risco de uma 
simplificação. O mundo da loucura não era uniforme na era clássica. Não seria falso, mas apenas 
parcial, dizer que os loucos eram tratados, pura e simplesmente, como prisioneiros da polícia”. 
(Foucault, História da loucura, 2009, pp. 111-112) 
 
28 “a partir do século XVI e durante todo o século XVII, vamos ver toda uma série de problemas de 
polêmicas, de batalhas políticas, em torno, por exemplo, das leis fundamentais do reino essas que os 
juristas vão objetar à razão de estado dizendo que nenhuma prática governamental, nenhuma razão 
de Estado pode justificar o seu questionamento. Elas existem, de certo modo, antes do Estado...” 
(Foucault, O nascimento da clínica, 2008, p. 11) 
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Com o aparecimento do Direito29 e justiça, vão se construindo teorias, e 

dentre elas, a que toma mais força é a teoria do direito natural, com seus direitos 

imprescritíveis. Segue a esta, a teoria do contrato celebrado entre indivíduos e 

soberano, este último tendo que submeter, acreditando os defensores dessa teoria, 

que é por força desse contrato que o soberano pode ser soberano. Põe por terra, 

esta teoria a ascendência nobre, advinda do poder divino, tendo por sangue herdado 

o trono e sendo, portanto, soberano para todas as decisões. O declínio desta forma 

de aceitar pacificamente esta afirmativa passa a ser refletida, e com o tempo, o 

poder absoluto exercido pelo monarca, já não era uma razão de Estado, e não 

servia para atender as necessidades vitais do povo. Estava aberto a partir deste 

entendimento, o caminho para as revoluções, que mudariam todo cenário mundial e 

a forma de governo. 

1.3 – A prática governamental 

Como prática governamental há se de entender a forma como o poder 

soberano transita dentro da esfera de comando. É importante não perder de vista o 

manto sagrado atribuído ao soberano impingindo assim, características de deus a 

seu comando, pessoa e função, habilitando-o a desenvolver sem muita preocupação 

a extensão de seu domínio. Não é difícil perceber a ausência de compromisso em 

não errar, uma vez estar perto da infalibilidade dos deuses o que permite fatalmente 

criar as mais diversas possibilidades de governar sem o receio em que se errando 

alguma conseqüência recaía sobre seu governo. Foucault afirma, contextualizando 

esta questão que “quem governa tem um objetivo ilimitado”. (Foucault, O nascimento 

da clínica, 2008, p. 10)  

Sendo o povo ultimado a aceitar essas premissas expostas, não há o que se 

discutir sobre legitimidade e ilegitimidade, pois não é essa a base do sucesso ou do 

fracasso a ser perquirido. Então, dentro da ótica de Foucault, o que poderia fazer 

com que um governo desprezasse os seus objetivos atropelando sua razão de 

existir?  
                                                 

29 “O esquema contra-opressão, que é o jurídico, e o esquema dominação-repressão ou guerra-
repressão, em que a oposição pertinente não é entre legítimo-ilegítimo como no precedente, mas 
entre a luta e submissão”. (Foucault, Microfísica do poder, 2008, p. 177) 
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“A violência, excesso, abuso, sim, talvez; mas no fundo desses excessos, 
violências e abusos não é simplesmente, não é fundamentalmente a 
maldade do príncipe que vai estar em questão. O que está em questão, o 
que explica isso tudo é que o governo, no momento em que viola essas leis 
da natureza, pois bem, ele simplesmente as desconhece. Ele as 
desconhece porque ignora sua existência, ignora seus mecanismos, ignora 
seus efeitos. Em outras palavras, os governos podem se enganar. E o maior 
mal de um governo, o que faz que ele seja ruim, é ele ser ignorante”. 
(Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 23) 

Esse repto lançado por Michel Foucault é um eco na história humana em sua 

composição de governo, demonstrando em sua força o que não se pode aceitar e 

nem tolerar: a ignorância do governante. O aspecto sutil dessa assertiva 

foucaultiana tem sua base na violação “das leis de natureza30”. (Foucault, 

Nascimento da biopolítica, 2008, p. 23). Essa lei é a base do governar, possibilitando 

a ação governamental. Desconhecê-la por simplesmente ignorar sua existência, 

demonstra também ignorar seus mecanismos e ignorar seus efeitos, daí desprender-

se ser “o maior mal de um governo, o que faz que ele seja ruim, não é o príncipe ser 

ruim, é ele ser ignorante”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 23). Com 

isso em fomento, surge o tema a nova arte de governar, tendo como ponto de 

partida meados do século XVIII. Sua caracterização se dá por adicionar a sua 

prática mecanismos “(...) a um só tempo internos, numerosos e complexos...” 

(Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 39). Percebe-se de fato que para o 

governo chegar aos séculos XVI, XVII e XVIII, mudanças vão sendo realizadas de 

forma muito voraz e, perceptivelmente necessárias para a manutenção mínima de 

continuidade do exercício de governar. Há uma ruptura distinta, aonde vai ficando 

para trás as práticas antes celebradas e reverentemente respeitadas e entra em 

cena um novo paradigma com a forte prospecção da arte de governar: a 

governamentalidade. 

Nesta nova fase a base do governo vem enviesada não mais em riquezas 

apenas, ou, na busca do crescimento; agora no passado; mais no escrito 

foucaultiano assim vertido: 

                                                 

30 “Essa noção da natureza vai, portanto, mudar inteiramente com o aparecimento da economia 
política... A natureza é algo que corre sob, através, no próprio exercício da governamentalidade. Ela 
é, por assim dizer, sua hipoderme indispensável. É a outra face de algo cuja face é visível, visível 
para os governantes, é a própria ação destes”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 22) 
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“se assinala a diferença em relação à razão de Estado – não tanto 
assegurar o crescimento do Estado em força, riqueza e poder, [o] 
crescimento indefinido do Estado, mas sim limitar do interior o exercício do 
poder governar.” (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 39)  

Assim se percebe uma mudança significativa calcada em novos mecanismos, 

em seus efeitos e também em seus princípios. Isso não significa imaginar que com 

esta arte de governar haverá um apagamento, supressão ou até, abolição da razão 

de Estado, conforme apresentado. É uma forma de se adaptar e, dentro dessa 

adaptação se proteger usando estes novos mecanismos que lhe oferta a 

possibilidade de permanecer no governo, ou seja, no poder. 

A busca se concentra em se manter governando. As mudanças chegam com 

novidade aqui e acolá, em mudanças na vivência social. Com a ascensão do Direito, 

e a consolidação, ainda que rudimentar da justiça, fenômenos sociais vão se 

consolidando e neste novo momento se muda a forma de governar como forma de 

sobrevivência, uma vez a figura do monarca-soberano estar ficando apenas como 

registro histórico, não mais funcional. Nesta nova arte de governar se passa haver 

menor intervenção da figura do Estado, se estabelecendo um máximo e um mínimo, 

podendo ser observada como “uma espécie... de burilamento interno da razão do 

Estado...” (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 40). Com esta nova forma 

de se fazer governo buscava-se um propósito, qual seja: 

“É um princípio para a sua manutenção, para seu desenvolvimento mais 
completo para seu aperfeiçoamento. Digamos que não é algo diferente da 
razão de Estado, que não é um elemento externo e negador em relação à 
razão de Estado. É antes o ponto de inflexão da razão de Estado, na curva 
do seu desenvolvimento. Eu diria, se vocês quiserem, para dar uma 
definição que não é muito boa, que é a razão do Estado mínimo no interior e 
como princípio organizador da própria razão de Estado, ou então, é a razão 
do governo mínimo como princípio de organização da própria razão de 
Estado”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 40) 

Com movimentos de revolta, resistência, explodindo como manifestação clara 

da necessidade da inauguração de uma nova forma de governar até então não 

praticada, vai nascendo a época do governo frugal, inaugurado no século XVIII, 

passando a uma prática governamental, ao mesmo tempo extensiva e intensiva. Nos 

dizeres do autor “é por isso que se pode dizer que se está na era do governo frugal -
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não parou de ser assediado de dentro e de fora pela questão dos demais e do pouco 

demais”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 40) 

Nessa nova epígrafe é necessária reflexão política sobre monarquia, 

aristocracia, democracia, que assumem papel fundamental, nos séculos XVI-XVII e 

em meados do século XVIII, devido à ocorrência, neste período, de uma 

transposição de um momento da história para a entronização de uma nova égide, 

diferente em seu aspecto, mas que mantém sua base de sustentação que é manter 

o controle, mesmo que usando outros mecanismos. “Foucault analisa a ruptura que 

se produziu entre o final do século XV e o início do século XVII e que marca a 

passagem de uma arte de governar herdada da idade média”. (Foucault, A verdade 

e as formas jurídicas, 2005, p. 55) 

Pela primeira vez a administração passa a nutrir sensibilidade sobre o 

problema da população, apresentando por trás deste véu humanitário, uma 

mudança de estratégia, chamada de “governamentalidade”31. Mudam-se os 

instrumentos, mas a essência da biopolítica segue intacta, uma vez que se mantém 

concreta a ideia de controle, atingindo os indivíduos e sua liberdade. No tecido 

governamental surgem às chamadas “tecnologias políticas”, uma “tecnologia 

político-militar” 32. 

1.4 – A burguesia e a Monarquia 

A monarquia tinha como marca distintiva o controle centrado do monarca33 

sem nenhuma prestação de contas, nem tão pouco estar à mercê de qualquer 

                                                 

31 “Por governamentalidade, eu entendo o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, 
análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa forma bastante específica e 
complexa de poder, que tem por alvo a população...”. (Foucault, A verdade e as formas jurídicas, 
2005, p. 54) 
 
32 “No cruzamento dessas duas tecnologias encontra-se o comércio e a circulação interestatal da 
moeda”. (Foucault, A verdade e as formas jurídicas, 2005, p. 55) 
 
33 Foucault comprova isso em uma assertiva que vai direto ao ponto: “Mais claramente, se me 
permitem, tema simplíssimo: digamos que, num sistema como o sistema precedente, o soberano, o 
monarca, o Estado, agia, tinha direito, estava legitimado, justificado para agir sobre o quê? Pois bem, 
sobre as coisas, sobre toda as terras. O rei era muitas vezes, não sempre, considerado proprietário 
do reino. Era a esse título que podia intervir. Ou ele era, em todo caso, proprietário de um domínio. 
Podia agir sobre os súditos já que como súditos, estes tinha com o soberano certa relação pessoal 
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questionamento de suas ações. O feudalismo habitava absoluto nesse sistema 

muito conveniente ao monarca, uma vez ser este absoluto e substituído apenas na 

morte. Porém, mudanças no campo social, com o incremento de novas tecnologias 

apontavam para o começo de uma nova era, onde a monarquia com sua força 

passariam apenas para a história. 

“Algo idêntico ao ocorrido em Roma desenvolveu-se quando da criação da 
grande indústria e do maniquismo, no fim do século XVII. Surgiu uma nova 
classe, enriquecida pela posse de capitais mobiliários, em decorrência do 
enfraquecimento correlativo dos proprietários de terras. A burguesia 
ascendeu ao poder político”. (Filho, 2010, p. 51) 

A burguesia ancorada nos poderes econômico, intelectual, cultural34, 

acadêmico, conquistados através das grandes navegações promovidas, e que 

trouxeram além de mercadorias da Índia, China, África; também conhecimento, em 

seus variados campos do pensamento humano, habilita-se, em razão de sua 

ascensão a ser não mais apenas formada por comerciantes, intelectuais, 

pensadores, escritores; que trabalhavam com a ideia de abastecer a corte com suas 

mais variadas habilidades, mas sim com a disposição de promover mudanças a 

ponto de reimprimir todo um sistema de governo35. Essa conquista vai sendo 

concretizada a partir do fim do feudalismo e da escravidão; da necessidade de 

trabalhadores assalariados36, com o poder econômico de compra para fazer circular 

                                                                                                                                                         

que fazia que o soberano pudesse quaisquer que fossem os direitos dos próprios súditos, agir sobre 
tudo”. 2008, p. 61, 62. 
34 “Entendemos por burguesia, no sentido estamental, aquelas camadas que na visão da burocracia, 
do proletariado ou de qualquer outra posição externa a ela é subsumida como ‘gente com posses e 
cultura; empresários, rentistas e, em geral, todas as personalidades dotadas de formação acadêmica 
e, com isso, de um certo padrão estamental, de prestígio social”. (Weber, A gênese do capitalismo 
moderno, 2006, p. 62) 
 
35 Weber trata deste tema de forma positiva, apresentando o meio usado pelo Estado para se tornar 
rico, “Tal acumulação de riquezas foi assegurada, sem exceção e por todos os países, pelo exercício 
impositivo do poder. Este podia assumir diversas formas: o Estado tirava lucro imediato das colônias 
tomando para si o governo delas, ou emprestava-as as sociedades em troca de pagamentos. Nesse 
contexto, apresentam-se nos dois tipos principais da exploração: o tipo feudal, nas colônias 
espanholas e portuguesas, e o tipo capitalista, nas holandesas e inglesas”. (Weber, A gênese do 
capitalismo moderno, 2006, p. 41) 
 
36 “A própria instituição da escravidão, sua substituição pelo servilismo durante o regime feudal e sua 
posterior superação pelo assalariado na moderna sociedade burguesa, são transformações 
econômicas de repercussão imensa sobre o status pessoal em geral, e sobre a condição jurídica do 
homem trabalhador em particular”. (Filho, 2010, p. 51) 
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mercadoria37, e de moeda, agora usada para as transações comerciais. Vários 

pensadores, escritores, acadêmicos começam a perceber que a monarquia tem 

muitos gastos e impostos, sempre numa crescente, e que a população pouco 

desfruta de ações concretas para melhoria da vida, o que tornou inevitável o 

surgimento do pensamento de mudança. 

Na construção do termo burguesia, Max Weber assim se refere: 

“Com a designação ‘burguesia’, no sentido da história social, associam-se 
três conteúdos conceituais distintos. Em sentido, ‘burguesia’ pode 
compreender determinadas categorias de classes que se encontram numa 
situação específica de interesses econômicos; dentro dessa delimitação, a 
classe burguesa não é homogênea: grandes burgueses e pequenos 
burgueses, empresários e artesãos contam-se de igual modo entre seus 
integrantes. No sentido político, ‘burguesia’ abrange todos os cidadãos” (...) 
A gênese do capitalismo moderno, Max Weber, 2006, p. 61. 

Essa influência burguesa toma corpo com movimentos acontecendo em 

várias cidades, transformando-se em uma revolução na qual os burgueses 

assumiram o ônus de ator. É fato que diante dessa posição de liderança e da 

proximidade com o poder, parte da burguesia, embebedada dessa posição 

proeminente, distancia-se da ideia central que impulsionou o movimento 

inicialmente. Com isto, coleciona dissabores e críticas das mais diversas, que 

rechaça com poder, a ponto de manter distante todos aqueles que não fazem parte 

do grupo que então, passara a ser o dominante. Karl Marx no desenvolvimento de 

sua teoria aponta a questão de maneira muito clara. 

“A riqueza da burguesia aparece à primeira vista, como uma imensa 
acumulação de mercadorias, e a mercadoria, tomada isoladamente, como 
forma elementar desta riqueza. Mas de qualquer mercadoria se apresenta 
sob o duplo aspecto de valor de uso e de valor de troca”. (Marx, 
Contribuição à crítica da economia política, 2003, p. 11) 

                                                                                                                                                         

 
37 “A mercadoria é em primeiro lugar, como dizem os economistas ingleses, ‘qualquer coisa 
necessário, útil ou agradável à vida’, objeto de necessidades humanas, um meio de subsistência no 
sentido mais amplo do termo”. (Marx, Contribuição à crítica da economia política, 2003, p. 11) 
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Assim, logo se percebe uma ruptura dentro da chamada classe burguesa, 

entre os possuidores de riqueza, portanto, os grandes comerciantes38; e aqueles 

pensadores, acadêmicos, os de boa cultura, os intelectuais do movimento. Com esta 

divisão criou-se um distanciamento, em que a burguesia poderosa, rica; ao assumir 

o controle do poder a reeditou as façanhas já produzidas pela monarquia, com a 

diferença de haver em certa medida um poder judiciário capaz de punir atos, 

atitudes não condizente com o ofício exercido. Cumpre dizer, que na tônica 

referendada, não despreza o poder da riqueza39 em todos os tempos, muito pelo 

contrário, apenas percebe, mesmo não sendo tão forte esta manifestação do poder 

judiciário, existir um poder dentro do sistema de governo capaz de repelir aquilo que 

fuja muito à governamentalidade. 

Foucault faz o seguinte comentário que deve ser observado: 

“A análise descendente, de que se deve desconfiar, poderia dizer que a 
burguesia se tornou a classe dominante a partir do final do século XVI e 
início do século XVII; com é então possível deduzir desse fato a internação 
dos loucos? A dedução é sempre possível, é sempre fácil e é exatamente 
esta crítica que lhe faço. Efetivamente, é fácil mostrar como se torna 
obrigatório desfazer-se do louco justamente porque ele é inútil na produção 
industrial. “Poder-se-ia dizer a mesma coisa a respeito da sexualidade 
infantil e, de resto, foi o que algumas pessoas fizeram, como por exemplo, e 
até certo ponto, W. Reich40; a partir da dominação burguesa, como é 

                                                 

38 “As conquistas coloniais dos Estados europeus renderam o efeito, em todos eles, de uma 
gigantesca acumulação de riquezas dentro do Velho Continente. O meio para essa acumulação de 
riquezas é a monopolização dos produtos coloniais, das oportunidades de escoamento de produtos 
para as colônias – isto é, do direito de levar mercadorias para as colônias -, e finalmente das 
oportunidades de lucro tirado do transporte entre o país matriz e a colônia, tal como foi assegurado 
particularmente peã Ata de Navegação inglesa de 1651”. (Weber, A gênese do capitalismo moderno, 
2006, p. 40) 
 
39 Quase que na contramão do pensamento Foucaultiano, Adam Smith, faz a seguinte analise 
otimista sobre o surgimento de um novo sistema de governo, “Nos fins do século XVVI estavam em 
vias de se implantar na maior parte da Europa formas de governo mais estáveis do que aquelas que 
tinham existido nos séculos anteriores. O progresso da segurança traduzir-se-ia naturalmente num 
progresso da indústria e dos melhoramentos; e a procura de metais preciosos, tal como de todos os 
outros objetos de luxo e ornamentais, aumentaria naturalmente na mesma proporção do aumento das 
riquezas”. (Smith, 1978, p. 145) 
 
40 Wilhelm Reich – “neurologista, psiquiatra e psicanalista, pioneiro da revolução sexual, da 
psiquiatria social e da medicina psicossomática, foi o pai das psicoterapias corporais e a função da 
sexualidade. O que une idealmente os três momentos da investigação reichiana é a visão de todos os 
fenômenos individuais, sociais e naturais como um processo energético. A unidade fundamental do 
pensamento reichiano pode ser apreciada em sua obra A função do orgasmo, publicada em 1929”. 
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possível compreender a repressão da sexualidade infantil?  Muito 
simplesmente: já que o corpo humano se tornou essencialmente força 
produtiva, a partir dos séculos XVII e XVIII, todas as formas de desgastes 
irredutíveis à constituição das forças produtivas – manifestando, portanto, 
sua própria inutilidade – foram banidas, excluídas e reprimidas”. (Foucault, 
Microfísica do poder, 2008, p. 184) 

De posse deste questionamento foucaultiano, fica evidente estar à burguesia 

comerciante detentora de riqueza em rota de colisão com o outro grupo burguês 

possuidor de conhecimento que deu suporte intelectual para o sucesso da 

empreitada de se acabar com a monarquia imperialista. Como Foucault faz em seu 

comentário apenas digressões, e não afirma estar à burguesia por trás das 

internações de louco, cumpre entender o que há de importante nas alocuções 

inseridas. 

“A burguesia não se interessa pelos loucos, mas pelo poder; não se 
interessa pela sexualidade infantil, mas pelo sistema de poder que a 
controla; a burguesia não se importa absolutamente com os deliquentes 
nem com sua punição ou reinserção social, que não têm muita importância 
do ponto de vista econômico, mas se interessa pelo conjunto de 
mecanismos que controlam seguem, punem e reformam o delinquente”. 
(Foucault, Microfísica do poder, 2008, p. 186) 

Uma vez posta a moldura no quadro fica evidente a substituição de um poder, 

que apenas aglutinava ao seu redor condições para ter mais poder; por outro, com 

igual ânsia. No fim, não há uma mudança no objetivo e sim uma roupagem 

aparentemente diferente em sua nomenclatura. Seu fim é o mesmo de todos os 

outros sistemas governamentais - o desejo de poder, o monopólio, o controle 

absoluto. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

Disponível em: http://www.redereich.com/800%20x%20600/texts/texto_wr_obra.htm <Acessado em 
25/04/2012>.  
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Capítulo 2- O início da economia política 

Foucault faz um sombreamento importante na questão da economia política 

como ponto de grandes transformações na forma de vida social. Busca através 

dessa marcação, apresentar os pontos importantes que dão início a essa nova 

forma de comércio, emprego, mercado, transações comerciais e outros suportes 

para esta nova gênese mercantilista. A discussão é amplificada pela nova arte de 

governar, de perceber como esta economia atinge diretamente a vida do povo e 

como o preço e seu princípio regulador tangenciam a vida da população. A visão 

foucaultiana alcança os mecanismos41 de controle, o poder disciplinar que se 

socorre o Estado para, dentro desse novo paradigma encontrar suporte para manter-

se em pleno domínio. 

2.1 – A economia política  

Faz-se necessário perceber que a economia política42 não é um movimento à 

parte do governo, não se situa fora do cerne governamental, muito pelo contrário, a 

economia política tem sua raiz e formação dentro da nova arte de governar, ou seja, 

                                                 

41 Foucault tratando deste tema portentoso reflete sobre estes mecanismos de controle tratando de 
maneira particular do corpo e sua forma de controlá-lo: “[...] o poder nas sociedades burguesas e 
capitalistas teria negado a realidade do corpo em proveito da alma, da consciência, da identidade. Na 
verdade, nada é mais material, nada é mais físico, mais corporal que o exercício do poder... Qual é o 
tipo de investimento do corpo que é necessário e suficiente ao funcionamento de uma sociedade 
capitalista [...]? Eu penso que do século XVII ao início do século XX, acreditou-se que o investimento 
do corpo pelo poder devia ser denso, rígido, constante, meticuloso. Daí esses terríveis regimes 
disciplinares que se encontram nas escolas, nos hospitais, nas casernas, nas oficinas, nas cidades, 
nos edifícios, nas famílias...”. (Foucault, Microfísica do poder, 2008, pp. 147-148) 
 
42 “Por que a relação entre economia e política se torna problemática na metade do século XVIII? 
Foucault explica assim: a arte de governar do soberano deve exercer dentro de um território e sobre 
sujeitos de direitos, mais este espaço é habitado, a partir do século XVIII, por sujeitos econômicos 
que não detém direitos, mas que têm interesses. O homo economicus é uma figura absolutamente 
heterogênea e não sobrepujável, não redutível, ao homo juridicus ou ao homo legalis . O homem 
econômico e o sujeito de direitos se integra ao conjunto dos sujeitos de direitos por uma dialética da 
renúncia [...] O homem econômico, por sua vez, se integra ao conjunto dos sujeitos econômicos 
(constituição econômica), não por uma por uma transferência de direitos, mas por uma multiplicação 
espontânea dos interesses”. (Izabel C. Friche, 2008, pp. 41-42) 
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na razão de governo que é a governamentalidade. Sua função primal é conduzir a 

produção bem como a circulação das riquezas43.  

Foucault constrói seu pensamento ao redor desta nova égide, estruturando-o 

didaticamente: 

“(...) a economia política é uma espécie de reflexão geral sobre a 
organização, a distribuição e a limitação dos poderes numa sociedade. A 
economia política, a meu ver, é fundamentalmente o que possibilitou 
assegurar a autolimitação da razão governamental”. (Foucault, Nascimento 
da biopolítica, 2008, p. 19) 

Os pontos a salientar são:  

a) A reflexão geral sobre a organização – a reflexão geral deu-se com a 

mudança de signo de troca para venda e compra; de feudo, para trabalhador 

com poder de comprar; de dependência agrícola, para produção de novos 

produtos. Dessa maneira, mudou a organização produtiva e comercial. 

b) A distribuição – a distribuição passa a ocorrer à medida que se implementa 

essa nova sistemática organizacional, que torna imperiosa a produção 

calculada e pensada para que o consumo ocorra como de imediato. 

c) A limitação dos poderes na sociedade - para que houvesse equilíbrio na nova 

razão governamental fazia-se mister possuir uma autolimitação dos poderes 

dentro da sociedade, que deixava de ser tipicamente rural, para ser, então, 

tipicamente urbana. 

Nessa construção lapidar da base da economia política, tem que se buscar o 

motivo da necessidade de sair de uma economia quase que somente agrícola, para 

uma, a princípio, industrial, com tecnologia a ser aprendida, com certo controle 

necessário da produção versus consumo. Enfim, um motivo para uma mudança 
                                                 

43 “Nos séculos XVII e XVIII, uma noção que nos permaneceu familiar, embora tenha perdido para 
nós sua precisão essencial. Nem é de ‘noção’ que se deveria falar a seu respeito, pois não tem lugar 
no interior de um jogo de conceitos econômicos que ela deslocaria levemente, confiscando um pouco 
de seu sentido ou corroendo sua extensão. Trata-se antes de um domínio geral: de uma camada 
bastante coerente e muito bem estratificada, que compreende e aloja, como tantos objetos parciais, 
as noções de valor, de preço, de comércio, de circulação, de renda, de interesse. Esse domínio, solo 
e objeto da ‘economia’ na idade clássica, é o da riqueza”. (Foucault, As palavras e as coisas, 2007, p. 
227) 
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radical de paradigma. Qual seria o objetivo que se poderia propor para esta nova 

sistemática na economia? 

“Pois bem ela se propõe como objetivo o crescimento simultâneo, 
correlativo e convenientemente ajustado a população, de um lado, e dos 
meios de subsistência, do outro. O que se propõe a economia política? Pois 
bem, garantir de forma conveniente, ajustada e sempre proveitosa a 
concorrência entre os Estados. A economia política se propõe justamente a 
manutenção de certo equilíbrio entre os Estados para que, precisamente, a 
concorrência possa se dar. Ou seja, ela retoma exatamente os objetivos 
que eram os da razão de Estado e que o Estado de polícia, que o 
mercantilismo, que a balança européia haviam tentado realizar. Logo, a 
economia política, vai se alojar, em primeira instância, no próprio bojo dessa 
razão governamental que os séculos XVI e XVII haviam definido e, nessa 
medida, por assim dizer, ela não vai de forma alguma ter a posição de 
exterioridade que o pensamento jurídico tinha”. (Foucault, Nascimento da 
biopolítica, 2008, p. 20) 

Percebe-se neste diagnóstico foucaultiano uma planificação para o alcance 

do equilíbrio no ajuste da chamada concorrência44 entre os Estados. A economia 

política45 depende disso para fortalecer-se, estabelecer-se dentro dos padrões 

                                                 

44 Numa análise sobre a engenharia da concorrência e monopólio, Foucault faz a seguinte digressão: 
“Enfim - e é ainda Von Mises que raciocina assim -, no fundo, o que há de importante, ou antes, o que 
há de perturbador no fenômeno monopolístico em relação ao jogo da economia? Será o fato de que 
só há um produtor? De modo algum. Será de fato de que só uma empresa tem o direito de venda? 
De modo algum. O que faz que o monopólio possa ter um efeito perturbador está na medida em que 
ele age sobre os preços, isto é, na medida em que ele age sobre o mecanismo regulador da 
economia. Ora, o preço de monopólio, isto é, um preço que pode aumentar sem que caiam nem as 
vendas nem os lucros, esse preço podemos muito bem imaginar que os próprios monopólios não o 
pratiquem e não possam praticá-lo -, porque, se praticarem o preço de monopólio, sempre se exporão 
com isso ao aparecimento de um fenômeno concorrencial que se aproveitará da existência desses 
preços abusivos de monopólio para contrabalançar o monopólio. Por conseguinte, se um monopólio 
quiser conservar seu poder monopolístico, deverá aplicar não o preço de monopólio, mas um preço 
idêntico ou, em todo caso, próximo do preço de concorrência. Ou seja, ele fará como se houvesse 
concorrência. E nesse momento ele não desarranja o mercado, não desarranja os mecanismos de 
preço, e o monopólio – bem, isso não tem importância. Praticando essa ‘política do como se’ 
concorrencial, o monopólio faz agir essa estrutura que é tão importante e é o fenômeno determinante 
na concorrência. E, nessa medida, não é pertinente, no fundo, saber se há ou não um monopólio”. 
(Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 188) 
 
45 Há de se observar que Adam Smith, não é o pai da economia política, mas filósofo que em sua 
análise da situação, importa conhecer comentário que suscita esta questão: “Este problema está, 
evidentemente, no centro do trabalho de Adam Smith, já que ele se encontra histórica e teoricamente 
nesta virada. E é esta virada que, há dois séculos, todos os comentaristas retornam sem cessar. Para 
Adelino Zanini (1977; 1975), que resume, talvez de uma maneira completa, este debate, Smith não é 
o fundador da economia política, mas o último filósofo moral que busca determinar a razão pela qual 
ética economia e política não se recobrem mais, não constituem mais um conjunto coerente e 
harmonioso. Adam  Smith chega, segundo Zanini, à seguinte conclusão: a relação entre economia e 
política não pode nem se resolver, nem se harmonizar, nem se totalizar [...] Para Hannah Arendt, a 
economia política introduz a necessidade, o interesse privado (oikos) no, espaço público, isto é, tudo 
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mercantilista na balança europeia. Feito este movimento de sustentação na 

economia política poderia se esperar doravante o crescimento necessário da 

manutenção desse novo sistema econômico. E só isto importava alcançar o 

equilíbrio, a manutenção dessa nova égide econômica, a balança europeia 

alcançada por esse sistema, o estabelecimento efetivo desse modelo econômico 

alçado a condição efetiva no governo e sua governamentalidade. A importância da 

economia política se dava para a base de sustentação do Estado, uma vez ser ela a 

nova forma de controlar a população, a mantendo no plano de dependência do 

governo, assim esculpindo a mentalidade de necessidade premente de um 

governante que conduza a economia de forma política necessária às necessidades 

das pessoas. A preocupação mais uma vez é a certeza de se manter o poder, de 

forma a conseguir mantê-lo na ordem de importância na sociedade.  

A introdução de novas regras no jogo econômico faz parte dessa nova etapa 

do governo. Dentre elas, a que se destaca é o incentivo através da concorrência. 

Esse fomento da economia deve ser bem compreendido uma vez ser ela o motor 

que vai fazer movimentar não só a economia, mas também a forma da economia 

política, novo foco da razão de governo. Mas, o que vem a ser a concorrência na 

ótica de Foucault? 

“Pois, de fato, o que é a concorrência? Não é de modo algum um dado 
natural. A concorrência, em seu jogo, em seus mecanismos e em seus 
efeitos positivos que identificamos e valorizamos, não é em absoluto um 
fenômeno natural, não é resultado de um jogo natural dos apetites, dos 
instintos, dos comportamentos, etc. Na realidade, a concorrência não deve 
seus efeitos senão à essência que ela detém, que a caracteriza e a 
constitui. A concorrência não deve seus efeitos benéficos a uma 
anterioridade natural, a um dado natural. Ela os deve a um privilégio formal. 
Pois, de fato, o que é concorrência? Não é de modo algum um dado natural. 
A concorrência é uma essência. Pois, de fato, o que é concorrência? Não é 
de modo algum um dado natural. A concorrência é um eîdos

46
. A 

                                                                                                                                                         

aquilo que a tradição clássica grega e romana definia como não-político. É desta forma que a 
economia, ocupando a esfera pública, deteriora de modo irreversível o político. Para Carl Schmitt, a 
lógica da economia política é um fator de despolitização e de neutralização do político porque a luta 
de morte entre inimigos se transforma em concorrência entre homens de negócios (os burgueses), 
porque o Estado se transforma em sociedade, e a unidade política do povo em multiplicidade 
sociológica de consumidores, de trabalhadores e de empresários”. (Izabel C. Friche, 2008, pp. 42-43) 
 
46 “Sobre a intuição de essência, ou eîdos, em oposição à intuição empírica”. (Foucault, Nascimento 
da biopolítica, 2008, p. 178) 
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concorrência possui é um princípio de formalização. A concorrência possui 
uma lógica interna, tem sua estrutura própria. Seus efeitos só se produzem 
se essa lógica é respeitada. É, de certo modo, um jogo formal entre 
desigualdades. Não é um jogo natural entre indivíduos e comportamentos”. 
(Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 163) 

Cumpre observar nesta forma dissertiva usada pelo o autor, não apenas uma 

definição concorrente, mas a exposição analítica desse conceito dentro do contexto 

em que se dá esse balizamento da concorrência. Daí a importância de se avançar 

mais do que um comentário simples, ponto a ponto, sugerido pelo texto inserido. 

a) A concorrência não é um dado natural – isso ocorre, devido ao fato, de ser um 

jogo com mecanismos próprios, não sendo um fenômeno natural.  

b)  Não tem seus efeitos em sua essência - “a concorrência é uma essência” 

(Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 163) 

c) Deve sua existência ao modo formal - Tem uma lógica interna, com estrutura 

própria.  

d) Só há produção de efeitos – se respeitada sua lógica. 

e) Não é jogo natural – por não se travar entre indivíduos e comportamentos.  

f) Jogo formal – estabelecido nas desigualdades. 

Em assim sendo, vislumbra-se a intensidade ministrada pela concorrência, 

uma vez estar ela no jogo econômico, fora do plano natural, devendo, para existir, 

ser forçada através de mecanismos heterodoxos, fugindo do convencional, abrindo 

espaço para o estabelecimento no mercado de estratégias ainda não usadas. E, 

como participantes, não há só os comerciantes em suas mais diversas 

manifestações, como também o governo, que mesmo usando de aspecto de 

invisibilidade, para enviar a mensagem de estar, de fato, em um estágio liberal, em 

que o mercado é quem manda em sua forma orgânica de gerir seus insumos, mas 

que de fato, e de verdade, é o grande gestor da máquina de concorrência 
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manipulativa. Visualiza ser o governo o detentor da economia47 política como forma 

de controle da população, e sem perder esse norte, há de se enxergar como a ideia 

de liberalismo imposta servirá como escusa para não só haver manipulação, mas um 

tratamento diferenciado do preço do produto48, partindo da famosa fórmula, já 

surrada, mas útil, em qualquer tempo de cobranças de impostos49, taxas, e toda sorte 

de cobrança, que usa como pano de fundo a disposição do Estado em proporcionar 

àqueles que são empresários, comerciantes e, portanto, geram as riquezas do 

governo, todo apoio e condições para continuarem fazendo suas fortunas. 

                                                 

47 Foucault remonta a palavra economia como lastro para explicação da nova forma de governo: “A 
palavra economia designava no século XVI uma forma de governo; no século XVIII, designava um 
nível de realidade, um campo de intervenção do governo através de uma série de processos 
complexos absolutamente capitais para nossa história. Eis, portanto, o que significa governar e ser 
governado”. (Foucault, Microfísica do poder, 2008, p. 282) 
 
48 Adam Smith assim trata da questão do preço: “À medida que se desenvolve a manufatura de uma 
qualquer mercadoria, vai aumentando a parte do preço que representa os salários e o lucro, 
proporcionalmente à que representa a renda. No progresso da manufatura, não aumenta apenas o 
número de lucros como ainda o valor global dos mesmos; de fato, o capital de que este deriva vai 
também aumentando. O capital que emprega os tecelões, por exemplo, tem de ser maior do que 
aqueles que emprega os fiandeiros, pois não só repõe o capita destes e os seus lucros como ainda 
paga além disso os salários dos tecelões; e os lucros devem sempre manter-se em proporção com o 
capital. Nas sociedades mais desenvolvidas, porém, existem sempre algumas mercadorias cujo preço 
de divide em duas partes, os salários do trabalhado e os lucros capital aplicado; e há algumas outras, 
em menor número, que são constituídas apenas pelos salários do trabalho [...] Mas o preço global de 
qualquer mercadoria acaba sempre por ser constituído pelo menos por uma dessas partes, ou até 
pelas três; aquilo que restar, depois de pagar a renda da terra e o preço de todo trabalho empregue 
em receber os materiais, manufaturá-los e transportá-los e transportá-los para o mercado, deve ser 
necessariamente o lucro de alguns”. (Smith, 1978, p. 44) 
 
49 [...] “nos séculos XVI, XVII, antes mesmo, aliás, e ainda até meados do século XVIII, existia toda 
uma série de práticas que eram, vamos dizer, as cobranças de impostos, as tarifas aduaneiras, os 
regulamentos de fabricação, as regulamentações sobre tarifa de cereais, a proteção e a codificação 
das práticas de mercado, enfim tudo isso – que era o quê, e era pensando em quê? Pois bem, era 
pensando como exercício de direitos soberanos, de direitos feudais, como a manutenção dos 
costumes, como procedimentos de enriquecimento eficazes para o Tesouro, como técnicas para 
impedir revoltas urbanas de descontentamento desta ou daquela categoria de súditos. Enfim, tudo 
isso eram práticas pensadas, claro, mas pensadas a partir de acontecimentos e de princípios de 
racionalização diferentes. Entre essas diferentes práticas, que iam, vamos dizer, da tarifa aduaneira á 
cobrança de impostos, á regulamentação de mercado e produção, etc. entre essas diferentes práticas 
será possível estabelecer, a partir do meado do século XVIII, numa coerência pensada, racionalizada; 
coerência estabelecida por mecanismos inteligíveis que ligam essas diferentes práticas e os efeitos 
dessas diferentes práticas uns com os outros e vão, por conseguinte, permitir julgar todas essas 
práticas como boas ou ruins, não em função de proposições que serão, elas próprias, submetidas á 
demarcação do verdadeiro e do falso”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 25 e 26) 
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Nada mais longe da verdade, uma vez que esse argumento quase moral 

disfarça seu verdadeiro interesse. Através da produção, venda, e formação de 

riqueza destes investidores empresariais, teria a sustentação de seu governo e as 

pretensões de se manter ad eterno na usura, de servir aos interesses de todos, mas, 

como fim único, tem seus interesses, reputados como o mais importante, acima do 

bem e do mal, da moral do certo e errado. Lança através de suas ambições a ideia 

de culpa50, de dívida, e principalmente, ser o Estado sempre credor daqueles que 

habitam suas terras, trazendo nesta lição apresentada a renovada ideia de 

soberania, não permitindo em hipótese alguma que este conceito largamente usado 

em todos os tempos se perca. Com isso, os homens continuam sua jornada sendo 

utilizados como fantoches no mundo da governamentalidade. 

Foucault fazendo uma espécie de diagnóstico sobre esta forma de governo 

diz: 

“Com a economia política entramos, portanto, numa era cujo princípio 
poderia ser o seguinte: um governo nunca sabe o bastante que corre o risco 
de sempre governar demais, ou também: um governo nunca sabe direito 
como governar apenas o bastante. O princípio do máximo/mínimo na arte 
de governar substitui aquela noção de equilíbrio equitativo, da ‘justiça 
equitativa’ que ordenava outrora à sabedoria do príncipe”. Nascimento da 
biopolítica, 2008, p.24. 

Sem dúvida alguma, a sabedoria para saber o que deveria ser o 

máximo/mínimo51, não é de interesse do governo, que vez por vez, assume a 

                                                 

50 Quando se menciona a questão da culpa, moral é inevitável lembrar-se de Friedrich Nietzsche, 
postulando esses dois conceitos, ele assim os apresenta: “Nesta esfera, das obrigações legais, está o 
foco de origem desse mundo de conceitos morais: ‘culpa’, ‘consciência’, ‘dever’, ‘sacralidade do 
dever’ – o seu início, como início de tudo grande na terra, foi o largamente banhado de sangue. E não 
poderíamos acrescentar que no fundo esse mundo jamais perdeu inteiramente um certo odor de 
sangue e tortura? ( nem mesmo o velho Kant: o imperativo categórico cheira a crueldade...) Foi 
igualmente aí que pela primeira vez se efetuou este sinistro, talvez indissolúvel entrelaçamento de 
ideias, ‘culpa/sofrimento’”. (Nietzsche, A genealogia da moral, 2008, p. 55) 
 
51 Foucault avança em sua análise sobre esta questão de um governo desenfreado, tratando deste 
tema da seguinte forma: “É, portanto, toda uma porção da atividade governamental que vai passar 
assim para um novo regime de verdade, e esse regime de verdade tem por efeito fundamental 
deslocar todas as questões que, precedentemente, a arte de governar podia suscitar. Essas 
questões, outrora, eram: será que governo efetivamente de acordo com as leis morais, naturais, 
divinas, etc.? Era, portanto a questão da conformidade governamental. Depois passou a ser, nos 
séculos XVI e XVII com a razão de Estado: será que o governo bastante bem, com bastante 
intensidade, com bastante profundidade, com bastantes detalhes para levar o Estado até o ponto 
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postura de todo poderoso, ultrapassando e muito o razoável, demonstrando nunca 

saber “o risco de governar demais”, ou seja, de avançar a passos largos na direção 

do sem limite daquilo que pode fazer. Ademais, desconhece “como governar apenas 

o bastante”, demonstrando total desconsideração para estes fatores que deveriam 

servir de referência em sua atitude dentro da governamentalidade, mais que pelo 

desprezo sem precedente, avança sem fronteira conhecida esperando que seu 

mecanismo de coação utilizado para o controle dos cidadãos funcione sempre. 

Percebe-se não haver “noção do equilíbrio equitativo, da justiça equitativa”, o tudo 

poder, o tudo estar a seu alcance sem limites é sua maneira irremediável de 

procedimento, confiante na sua estrutura de poder.  

Tratando da questão do poder52, Foucault demonstra de forma clara tratar-se 

de um mecanismo de uso pelo chamado Estado para dirimir qualquer assunto que 

se transforme em tormentoso para a prática governamental. Mantendo o contexto, o 

governo se perde em não se situar em limites, mas atua como se tudo pudesse, não 
                                                                                                                                                         

estabelecido por seu dever-ser, para levar o Estado ao seu máximo de força? E agora o problema vai 
ser: será que governo bem no limite desses demais e desse pouco demais, entre esse máximo e 
mínimo que a natureza das coisas fixa para mim, quero dizer, as necessidades intrínsecas às 
operações de governo? É isso, a emergência desse regime de verdade com o princípio de 
autolimitação do governo [...]”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 26) 
 
Sobre regime de verdade, Foucault esclarece o que vem a ser esta expressão usada na citação 
acima: “Quando digo regime de verdade, não quero dizer que a política ou a arte de governar, por 
assim dizer, finalmente alcança nessa época a racionalidade. Não quero dizer que se atingiu nesse 
momento uma espécie de limiar epistemológica a partir do qual a arte de governar poderia se tornar 
científica. Quero dizer que esse momento que procuro indicar atualmente, que esse momento é 
marcado pela articulação, numa série de práticas, de um certo tipo de discurso que, de um lado, o 
constitui como conjunto ligado por um vínculo inteligível e, de outro lado, legisla e pode legislar sobre 
essas práticas em termos de verdadeiro ou falso”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 25) 
 
52 “Para que seja feita a análise concreta das relações de poder, é preciso abandonar o modelo 
jurídico da soberania. Esse, de fato, pressupõe o indivíduo como sujeito de direitos naturais ou de 
poderes primitivos; tem como objetivo da conta da gênese ideal do Estado; enfim, faz da lei a 
manifestação fundamental do poder. Seria preciso tentar estudar o poder não a partir dos termos 
primitivos da relação, mas a partir da própria relação, uma vez que ela que determina os elementos 
dos quais trata: mais do que perguntar a sujeitos ideais o que puderam ceder deles mesmos ou de 
seus poderes para se deixar sujeitar, é preciso procurar saber como as relações de sujeição podem 
fabricar sujeitos. Do mesmo modo, melhor do que procurar a forma única, o ponto central de onde as 
fórmulas do poder derivam, por via de consequência ou de desenvolvimento, é preciso primeiro 
deixá-las aparecer na multiplicidade, nas suas diferenças, na sua especificidade, na sua 
reversibilidade; estudá-las, portanto, como relações de força que se entrecruzam, que remetem uma 
às outras, convergem ou, ao contrário, se opõem e tendem a se anular. Enfim, mais do que conceder 
privilégio à lei como manifestação de poder, é melhor tentar determinar as diferentes técnicas de 
coerção que opera”. (Foucault, Resumo dos cursos do Collège de France (1970-1982), 1997, p. 71) 
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havendo fronteiras determinadas. É certo que se desenvolve a partir daí o que se 

pode chamar de teoria do poder, que na visão do autor, pode muito bem ser 

entendida dessa forma: 

“(...) na medida em que se admita que o poder é um conjunto de 
mecanismos e de procedimentos que têm como papel ou função e tema se 
manter – mesmo que não consigam – justamente o poder. É um conjunto de 
procedimentos, e é assim e somente assim que se poderia entender que a 
análise dos mecanismos de poder dá início a algo como teoria do poder”. 
Segurança, território, população, Foucault, 2008, p.4. 

É notório na apreciação na forma de governar a busca constante em se 

manter no poder, e alcançar ainda mais poder, uma vez ser este a base de 

sustentação de um governo. O conjunto de mecanismos utilizados e seus 

procedimentos, a demonstração de busca de se manter neste poder, refletem e 

muito essa teoria do poder. Uma vez ser esta entronizada de forma metodológica, 

com funções bem definidas e ajustadas para o alcance de seu objetivo. Foucault 

consegue como ninguém fazer esta análise de forma precisa dando subsídios para 

aceitação não só desta teoria, mas da máxima ordem do governar para governar 

mais.  

2.2 – A economia na vida da população 

Pôde-se ver até agora a forma de tratamento do Estado em governar a 

população53 sem, contudo, extrair como esta estava sentindo a mudança de 

paradigma em sua forma de viver, local onde passa a existir, e mais como a 

economia passa diretamente a afetar a vida cotidiana54. Para uma moldura mais 

                                                 

53 Foucault transmite como chegou a esta questão emblemática do controle governamental: “Através 
da análise de alguns dispositivos de segurança, procurei ver como aparecem os problemas 
específicos da população e, olhando um pouco mais de perto esses problemas, fui rapidamente 
remetido ao problema do governo”. (Foucault, Estratégia, Poder-Saber, 2010, p. 281) 
 
54 Erich Fromm analisou esta questão de mudança no cotidiano do homem verificando a questão do 
mercado anteriormente existente e o que se formou após a ascensão do capitalismo: “O tradicional 
mercado local, contudo, é essencialmente diferente do mercado que se formou no capitalismo 
moderno. As permutas em um mercado local forneciam a oportunidade para encontros em que se 
trocassem bens. Os produtores e consumidores travavam conhecimento; seus grupos eram 
relativamente reduzidos; a procura era mais ou menos conhecida, de modo que o produtor podia 
produzir para atender essa determinada procura. O mercado moderno não é mais um local de 
reunião, mas um mecanismo caracterizado por uma procura abstrata e impessoal. Produz-se para 
esse mercado, não para um círculo conhecido de consumidores; seu veredicto baseia-se em leis de 
oferta e procura, e ele decide se o artigo pode ser vendido e a que preço”. (Fromm, 1981, pp. 65-66) 
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próxima deste objetivo importa perceber os mecanismos utilizados pelo governo 

para se alcançar o fim de controle, apaziguamento esse na ótica da economia55. 

Dentre alguns pontos necessários para este quadro, Foucault aponta alguns 

que mudam completamente a rotina diária: 

“Assim, por exemplo, é uma lei da natureza, explicarão os economistas, a 
de que a população, por exemplo, se desloca para os salários mais 
elevados; é uma lei de natureza a de que uma tarifa aduaneira protetora dos 
altos preços dos meios de subsistência acarreta fatalmente algo como 
escassez alimentar”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 22) 

Não que este período seja o primeiro do Estado a não se importar com a 

população, mas os fatores de explicação, que depositam sobre os ombros do povo a 

responsabilidade de que a ganância de melhores salários, ou seja, estes 

deslocamentos em busca de maiores retornos financeiros, é que podem provocar 

esta enxurrada de problemas, até alimentares, ultrapassam o limite da 

compreensão. Porém, na nova arte de governar muda-se a égide de sucesso do 

governo, que agora passa a depender do povo, que era em muitos casos medido 

pelo sucesso ou fracasso em qual o governo deve cuidar dos negócios do Estado. E 

começa por produzir o efeito de ser o governo menos escancarado nos seus 

negócios e mais cuidadoso para obter sucesso. O pensamento do autor revela isso 

nesta passagem: 

“Enfim, último ponto – que explica como e por que a economia política pôde 
se apresentar como forma primeira dessa nova ratio governamental 
autolimitativa – é que, se há uma natureza própria de governamentalidade, 
dos seus objetos e das suas operações, a conseqüência disso é que a 
prática governamental não poderá fazer o que tem de fazer a não ser 
respeitando essa natureza. Se ela atropelar essa natureza, se não a levar 
em conta ou se for de encontro às leis estabelecidas por essa naturalidade 
própria dos objetos que ela manipula, vai haver imediatamente 
consequências negativas para ela mesma, em outras palavras, vai haver 
sucesso ou fracasso, que agora são o critério da ação governamental [...]”. 
(Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 22 e 23) 

                                                                                                                                                         

 
55 No estudo sobre a economia política, Foucault insere dentro de sua observação qual era o objetivo 
central deflagrada em seu quinhão: “[A economia política] não é uma ciência de opinião, em que se 
contesta entre verossimilhanças e probabilidades. O estudo das leis físicas, que se reduzem ao 
cálculo, decide sobre seus mais íntimos resultados”. (Foucault, Segurança, território, população, 
2008, pp. 72, n.28) 
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Tendo agora como referência o sucesso ou fracasso, haveria de se pensar 

que a população havia conseguido enfim, assumir o controle do Estado, mais não é 

esse o caso apresentado. Ao contrário, por agora se ter que governar sobre a base 

destas duas novas orientações, o que se vislumbra é a forma de atuação do Estado 

frente em atender essa nova motivação. É claro que agora com as mudanças no 

jogo, as regras teriam de ser refeitas para melhor se demonstrar que se atendia à 

população56, sem, contudo, que ela percebesse que por trás dessa até romântica 

forma de administrar havia apenas uma mudança de cena e não de atores, no teatro 

governamental.  

A partir de agora essa mudança começa a produzir efeitos, uma vez 

descoberto pelo governo a forma de modelar o corpo do indivíduo, alcançando sua 

alma e ampliando sua forma de se manter vinculado à população, podendo assim, 

continuar em seu pleito de manutenção e expansão do poder à medida que 

convence as pessoas abaixo de sua batuta que em suas mãos estarão sempre 

protegidos e demonstra ser de seu total interesse a vida pessoal daqueles que 

formam seu Estado. Atua sobre a população como sendo “seres vivos”, e por isso, 

passível do cuidado a ser oferecido. Na força do controle do trabalho firma-se como 

necessário e indispensável à vida de cada um desses que necessitam terem sua 

vida controlada, a fim de que consigam a manutenção da vida de forma adequada. 

Pode-se perceber esse controle nas coisas que deveriam ser mais comuns da vida 

em sociedade, e que se tornam mecanismos de controle social nas mãos do Estado. 

“É que, até o século XVIII, no campo e entre as populações urbanas, 
mesmo entre os pobres, a regra do casamento havia sido finalmente 
respeitada. A quantidade de uniões livres e até mesmo a quantidade de 
filhos naturais são espontaneamente limitadas. A que se deve tal coisa? Ao 
controle eclesiástico, sem dúvida, a um controle social e a um controle 
judiciário também, talvez. Verossimilmente e mais fundamentalmente, ao 

                                                 

56 “Esse novo tipo de governamentalidade, que não é redutível nem a uma análise jurídica nem a uma 
leitura econômica (ainda que uma e outra aí estejam ligadas), se apresenta, por consequência como 
uma tecnologia do poder que se dá um novo objeto: a ‘população’. A população é um conjunto de 
seres vivos e coexistentes se apresentam traços biológicos e patológicos particulares e cuja própria 
vida é suscetível de ser controlada a fim de assegurar uma melhor gestão da força de trabalho: ‘A 
descoberta da população é, ao mesmo tempo que a descoberta do indivíduo e do corpo modelável, o 
outro grande nó tecnológico ao redor do qual os procedimentos políticos do Ocidente são 
transformados. Inventou-se, nesse momento, o que eu chamarei, por oposição  à anátomo-política 
que acabei de mencionar, de biopolítica’”. (Revel, 2005, pp. 25-26) 
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fato de que o casamento era ligado a todo um sistema de troca de bens, 
mesmo entre pessoas relativamente pobres. Era ligado, em todo caso, à 
manutenção ou à transformação dos estatutos sociais. Era ligado também à 
pressão das formas de vida comunitária nas aldeias, nas paróquias, etc. Em 
suma, o casamento não era apenas a sanção religiosa ou jurídica de uma 
relação sexual. Era, no fim das contas, todo personagem social, com seus 
vínculos, que se via comprometido”. Foucault, Os anormais, 2002, p. 342. 

Sem perder de vista o foco principal, que é a economia política, pode-se 

perceber facilmente que a tutela da família57, da quantidade dos filhos58 e o 

casamento arraigado dentro do consciente coletivo, transformam-se em um 

instrumento muito útil e de alcance ilimitado, uma vez que essa questão é um ponto 

nevrálgico na vida do ser humano em geral. Muito mais do que se estender as 

questões práticas da vida, toca no emocional, em sentimentos que muitas vezes não 

podem ser refreados, e por isso, trata-se de uma questão de longo alcance. E, 

explorando a questão da economia política, vislumbra-se não só a questão de 

                                                 

57 Márcio Pugliesi cita a questão da família de maneira capilar: “Para evitar os desvios o sistema 
social conta com mecanismos preventivos da cultura e da civilidade que premiam aqueles que 
reproduzem os padrões aceitos, e excluem, por vezes definitivamente, aqueles desviantes (anômicos 
– na linguagem de Durkheim). A família, como aparelho ideológico, funciona ativamente para o 
estabelecimento de condições favoráveis à conformidade e atua, então, como elemento importante 
da homeostase do sistema social”. (Pugliesi, 2009, pp. 84-85) 
 
58 Tratando sobre tema de filhos dentro do contexto da família o autor expõe: “A partir daí se pode 
compreender várias características da noso-política do século XVIII. 1) O privilégio da infância e a 
medicalização da família. Ao problema ‘das crianças’(quer dizer de seu número no nascimento e a 
relação da natalidade – mortalidade) se acrescenta o da ‘infância’(isto é, da sobrevivência, dos 
investimentos necessários e suficientes para que o período de desenvolvimento se torne útil, em 
suma, da organização desta ‘fase’ que é entendida como específica  finalizada). Não se trata, 
apenas, de produzir um melhor número de crianças, mas de gerir convenientemente esta época da 
vida. São codificadas, então, segundo novas regras – e bem precisas – as relações entre pais e 
filhos. São certamente mantidas, e como poucas alterações, as relações de submissão e o sistema 
de signos que elas exigem, mas elas devem estar rígidas, doravante, por todo um conjunto de 
obrigações que se impõe tanto aos pais quanto aos filhos: obrigações de ordem física (cuidado, 
contatos, higiene, limpeza, proximidade atenta); amamentação das crianças pelas mães; 
preocupação com um vestuário sadio; exercícios físicos para assegurar o bom desenvolvimento do 
organismo: corpo a corpo permanente e coercitivo entre adultos e crianças. A família não deve ser 
mais apenas uma teia de ralações que se inscreve em um estatuto social, em um sistema de 
parentesco, em um mecanismo de transmissão de bens. Deve-se tornar um meio físico denso, 
saturado, permanente, contínuo que envolva, mantenha e favoreça o corpo da criança. Adquire, 
então, uma figura material, organiza-se como o meio mais próximo da criança; tende a se tornar, para 
ela, um espaço imediato de sobrevivência e de evolução. O que acarreta um efeito de limitação ou, 
pelo menos, uma intensificação dos elementos e das relações que constituem a família no sentido 
estrito (o grupo pais-filhos). O que acarreta, também, uma certa inversão de eixos: o laço conjugal 
não serve mais apenas (nem mesmo, talvez, em primeiro lugar) para estabelecer a junção entre duas 
ascendências, mas para organizar o que servirá de matriz para o indivíduo adulto”. (Foucault, 
Microfísica do poder, 2008, pp. 198-199) 
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controle social, mas como esse controle59 pode mostrar suas vísceras de forma tão 

contundente. Foucault não se exime de apresentar esta questão, que considera de 

suma importância. Apresenta a visualização de um sistema muito bem montado, em 

que não se encontra apenas o Estado, mas o sistema eclesiástico, que por vocação, 

e historicamente sempre assumiu controle em determinados seguimentos da vida 

social, como se fossem proprietários dessas áreas específicas, sem permitir 

pensamento contrário e multifacetário. 

Os mecanismos de poder entre a população se revestem de um misto de 

interferências e, sectariamente, de controle de atividades nas mais diversas formas 

no conjunto da vida social. Aqueles que estão na linha de produção, portanto, 

empresários e comerciantes passam nessa nova base governamental a terem o 

controle pelo mercado. Ora, o que é este mercado e quando surgiu?  

“O mercado surgiu, em meados do século XVII, como já não sendo, ou 
antes, como não devendo mais ser um lugar de jurisdição. O mercado 
apareceu como, de um lado, uma coisa que obedeceria e devia obedecer a 
mecanismos ‘naturais’, isto é, mecanismos espontâneos, ainda que não 
seja possível aprendê-los em sua complexidade, mais espontâneos, tão 
espontâneos que quem tentasse modificá-los só conseguiria alterá-los e 
desnaturá-los. De outro lado – e é nesse segundo sentido que o mercado se 
torna um lugar de verdade -, não só ele deixa aparecer os mecanismos 
naturais, como esses mecanismos naturais, quando os deixam agir, 
possibilitam a formação de certo preço [...]” (Foucault, Nascimento da 
biopolítica, 2008, p. 45) 

                                                 

59 “[…] esse conjunto de relações, ou antes, melhor dizendo, esse conjunto de procedimentos que 
têm como papel estabelecer, manter, transformar os mecanismos de poder, pois bem, essas relações 
não são autogenéticas, não são auto-subsistentes, não são fundadas em si mesmas. O poder não se 
funda em si mesmo e não se dá a partir de si mesmo. Se preferirem, simplificando, não haveria 
relações de produção mais – ao lado, acima, vindo a posteriori modificá-las, pertubá-las, torná-las 
mais consistentes, mais coerentes, mais estáveis – mecanismos de poder. Os mecanismos de poder 
são parte intrínseca de todas essas relações, são circularmente o efeito e a causa delas, mesmo que, 
é claro, entre os diferentes mecanismos de poder que podemos encontrar nas relações de produção, 
nas relações familiares, nas relações sexuais, seja possível encontrar coordenações laterais, 
subordinações hierárquicas, isomorfismos, identidades ou analogias técnicas, efeitos encadeados 
que permitem percorrer de uma maneira ao mesmo tempo lógica, coerente e válida o conjunto dos 
mecanismos de poder e apreendê-los no que podem ter de específico num dado, durante um período 
dado, num campo dado”. (Foucault, Segurança, território, população, 2008, p. 04) 
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É nesse mercado60 que se há o controle do segmento da população que 

trabalha e alimenta a produção com o abastecimento de mercadorias; que negocia 

estes produtos e que mantém a economia funcionando. Essa forma descritiva de 

expor o funcionamento prático do mercado não demonstra que através dele o 

controle governamental é o mais cruento possível. É na compreensão desta 

sistemática que se observa os intentos causados no controle de mercado, como qual 

tipo de mercadoria deve estar em evidência; como deve a prática de venda. Nessa 

mecânica, a população é apenas coadjuvante. O papel principal está delegado aos 

atores mor. 

Mesmo que aparentemente visível nesse momento da história, o Estado é o 

gerenciador desse mercado, que aponta para o cuidado da população, mas que tem 

como objetivo a manutenção do poder a qualquer custo. Nessa esteira de 

comprovação não seria anormal entender a pouca importância dada às pessoas sob 

determinado governo. A população que entendia ter ficado para trás um governo que 

fazia a separação entre sangue azul (nobre) e plebeu, não se apercebeu que se 

avizinhava um sistema nos mesmos moldes. Isto é, o modelo passou por um refino 

ao não se declarar de forma tão direta como na monarquia, mas manteve de forma 

muito positiva a separação existente entre os governantes e aqueles que eram 

governados. Com essa distância regulamentar entronizada, mantinha-se o controle, 

a aparência de mais humano, mas com os mesmos objetivos e estratégias. Neste 

                                                 

60 Tratando de forma singular sobre este tema, Émile Durkheim assim o expõe: “Quanto mais 
acentuado for o tipo segmentar, os mercados econômicos serão mais ou menos correspondentes aos 
vários segmentos; consequentemente, cada um deles será limitado. Os produtores, estando muito 
próximos dos consumidores, podem colocar-se mais facilmente a par da extensão das necessidades 
a serem satisfeitas. O equilíbrio se estabelece, portanto sem dificuldade e a produção regula-se por si 
mesma. Ao contrário, na medida em que o tipo organizado se desenvolve, a fusão dos diversos 
segmentos conduz os mercados a serem um só, que abrange quase toda a sociedade. Ele se 
estende além destes e tende a se tornar universal; pois as fronteiras que separaram os povos se 
reduzem, ao mesmo tempo que aquelas que separavam os segmentos uns dos outros. Resulta que 
cada indústria produz para consumidores que estão espalhados sobre toda a superfície do país ou 
mesmo do mundo inteiro. O contato não é mais suficiente. O produtor não pode mais abranger o 
mercado pelo olhar, nem mesmo pelo pensamento; ele não pode mais representar seus limites, pois 
que o mercado é por assim dizer ilimitado. Em consequência, a produção não tem freio nem regra; 
ela só pode tatear ao acaso e, no curso desses tateamentos, é inevitável que as medidas sejam 
ultrapassadas, tanto num sentido como no outro [...] Na medida em que o mercado se amplia, 
aparece a grande indústria. Ora, ela tem como efeito transformar as relações entre os patrões e 
operários”. (Durkheim, 2007, pp. 70-71) 
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sentido, pouco, ou quase nada mudou, a não ser a cor do sangue que passou a ser 

igual para todos. 

2.3 – Nova arte de governar 

Na esfinge de uma nova forma de governo chamada de arte de governar, 

desenvolvida mais claramente nos séculos XVI, XVII e XVIII, vê-se a relação de 

manutenção da ideia de soberania, para uma nova composição ou roupagem, para 

dar a impressão de uma nova ordem, com alguns obstáculos a serem vencidos, 

segundo relato de Foucault:  

“Esta arte de governo tentou compor com a teoria da soberania, isto é, 
procurou-se deduzir de uma teoria renovada de soberania os princípios 
diretores de uma arte de governo [...] Portanto, por um lado, um quadro 
muito vasto, abstrato, rígido da soberania e, por outro, um modelo bastante 
estreito, débil, inconsistente: o da família. Isto é, a arte de governar 
procurou-se fundar-se na forma geral da soberania, ao mesmo tempo em 
que não pôde deixar de apoiar-se no modelo concreto da família; por este 
motivo, ela foi bloqueada por esta ideia de economia, que nesta época 
ainda se referia a um pequeno conjunto constituído pela família e pela casa. 
Com o Estado e o soberano de um lado, com o pai de família e sua casa de 
outro, a arte de governo não podia encontrar sua dimensão própria”. 
(Foucault, Microfísica do poder, 2008, p. 287). 

O modelo havia firmado a família como ponto central do comércio, da 

sociedade e por fim, do Estado, que precisava ser desobstaculizado para a 

concretude dessa nova era do governo. A questão que repousava sobre esta 

demanda, o modelo da família, trazia em seu cerne uma problemática não desejada 

por esse novo momento do Estado, e era, portanto, um obstáculo a ser vencido. Dos 

tempos da soberania61 real, trazia-se um modelo muito útil para o governo monarca, 

mas com pouco lastro para outra espécie governamental. Porém, como sem macular 

o governo poder-se-ia retirar esse modelo, existente há anos? Esse estigma poderia 

simplesmente sair do cenário, abrindo espaço para a arte de governar? Foucault 

assim descreve o ocorrido: 

                                                 

61 “Com isto não quero de modo algum dizer que a soberania deixou de desempenhar um papel a 
partir do momento em que a arte do governo começou a tornar-se ciência política. Diria mesmo o 
contrário: nunca o problema da soberania foi colocado com tanta acuidade quanto neste momento, na 
medida em que se tratava precisamente não mais, como nos séculos XVI e XVII, de procurar deduzir 
uma arte de governo de uma teoria da soberania, mas de encontrar, a partir do momento em que 
existia uma arte de governo, que forma jurídica, que forma institucional, que fundamento de direito se 
poderia dar á sabedoria que caracteriza um Estado”. (Foucault, Microfísica do poder, 2008, p. 290) 



41 

 

“Como se deu o desbloqueio da arte de governar? Alguns processos gerais 
intervieram: a expansão demográfica do século XVII, ligada à abundância 
monetária e por sua vez o aumento da produção agrícola através dos 
processos circulares que os historiadores conhecem bem. Se este é o 
quadro geral, pode-se dizer, de modo mais preciso, que o problema do 
desbloqueio da arte de governar está em conexão com a emergência do 
problema da população; trata-se de um processo sutil que, quando 
reconstituído do detalhe, mostra que a ciência do governo, a centralização 
da economia em outra coisa que não a família e o problema da população 
estão ligados. De que modo o problema da população permitirá desbloquear 
a arte de governo? [...] a população – a perspectiva da população, a 
realidade dos fenômenos próprios à população – permitirá eliminar 
definitivamente o modelo da família e centralizar a noção de economia em 
outra coisa [...] Em outras palavras, até o advento da problemática da 
população, a arte de governo só podia ser pensada a partir do modelo da 
família, a partir da economia entendida como gestão da família. A partir do 
momento em que, ao contrário, a população aparece como absolutamente 
irredutível à família, esta passa para um plano secundário em relação à 
população, aparece como elemento interno à população, e portanto não 
mais como modelo, mais como segmento. E segmento privilegiado, na 
medida em que, quando se quiser obter alguma coisa da população – 
quanto aos comportamentos sexuais, à demografia, ao consumo, etc. – é 
pela família que se deverá passar. De modelo, a família vai tornar-se 
instrumento, e instrumento privilegiado, para o governo da população e não 
modelo quimérico para o bom governo”. (Foucault, Microfísica do poder, 
2008, pp. 287-289). 

O modelo patriarcal de família é entabulado através de uma dinâmica onde a 

população, ou seja, a massa, não é mais um mecanismo de fácil ajuntamento, de 

fácil revolta, de fácil comunicação, e poderia pretender se indispor com as práticas 

governamentais, que seriam incrementadas. A dimensão perquirida em falar à 

multidão e falar à família demonstra o afastamento do contato pessoal, para um 

contato apenas feito através da massa. Isso se deu, na metade do século XVIII62. E 

com uma ideia lapidar, para o “bom governo” 63. 

                                                 

62 “Este deslocamento da família do nível de modelo para o nível de instrumentalização me parece 
absolutamente fundamental, e é a partir da metade do século XVIII que a família aparece nesta 
dimensão instrumental em relação à população, como demonstram as campanhas contra a 
mortalidade, à campanha relativa a casamento, as campanhas de vacinação, etc. Portanto, aquilo 
que permite a população desbloquear a arte de governar é o fato dela eliminar o modelo da família”. 
Foucault, 2008, p. 289. 
 
63 “Quesnay fala de um bom governo como de um ‘governo econômico’. Encontramos em Quesnay o 
momento em que aparece essa noção de governo econômico que é, no fundo, uma tautologia, já que 
a arte de governar é, precisamente, a arte de exercer o poder na forma e segundo o modelo da 
economia. Mas se Quesnay diz ‘governo econômico’ é por razões que tentarei esclarecer, já está 
prestes a tomar seu sentido moderno, e parece nesse momento, que a própria essência desse 
governo, quer dizer, da arte de exercer o poder na forma da economia, terá como objeto principal o 
que chamamos, hoje, de economia. O termo ‘economia’ designava, no século XVI, uma forma de 
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Essa forma de manobrar64 a situação a favor do Estado, a habilidade em se 

sair de um problema que aparentemente poderia dificultar e transformar este 

obstáculo como um instrumento indispensável marca esta nova fase chamada à arte 

de governar, pois afinal, anteriormente a isso, o que acontecia era uma batalha, uma 

guerra; e agora se vislumbra que através da arte de manipular uma dificuldade, pode 

surgir uma solução que contemple a ampliação do poder desejado. Isso é a 

característica fundamental a ser adotada pelo Estado, ao governar de forma que 

suas razões não sejam facilmente contestadas, mas aceitas pela chamada 

população, manipulada por mecanismos só utilizados na arte de governar. 

“(...) a população será o ponto em torno do qual se organizará aquilo que 
nos textos do século XVI se chamava de paciência do soberano, no sentido 
em que a população será objeto que o governo deverá levar em 
consideração em suas observações, em seu saber, para conseguir governar 
efetivamente de modo racional e planejado. A constituição de um saber de 
governo é absolutamente indissociável da constituição de um saber sobre 
todos os processos referentes à população em sentido lato, daquilo que 
chamamos precisamente de ‘economia’. A economia política pôde se 
constituir a partir do momento em que, entre os diversos elementos da 
riqueza, apareceu um novo objeto, a população”. (Foucault, Microfísica do 
poder, 2008, p. 289 e 290) 

O modo racional mencionado na citação anterior refere-se à maneira 

calculista, e não mais desenfreada que no sistema de governo monarca, vez ou 

outra, praticava. Nessa nova maneira, a medida dos passos a serem tomados; seus 

efeitos; seu alcance; seu objetivo; tudo agora deveria se fazer compreender para 
                                                                                                                                                         

governo. No século XVII, ela designará um nível de realidade um campo de intervenção, e isso 
através de uma série de processos complexos e, penso eu, absolutamente capitais para nossa 
história. Eis aqui, então, o que é governar e ser governado”. (Foucault, Estratégia, Poder-Saber, 
2010, p. 289) 
 
64 O prof. Márcio Pugliesi, falando sobre a questão do poder e as situações sociais, faz importante 
análise, alocando a forma de manobrar como “espetáculo e jogo de cena”, vale citá-lo: “As situações 
sociais comportam muito do espetáculo e jogo de cena, os atores entrevêem objetivos e constroem 
suas políticas. A análise das ações individuais e das situações em que se desenvolvem permite 
afastar simulacros, falsas aparências, vez que não há qualquer lei fixa que ordene as situações: a 
mentira, o logro, a ilusão – são figuras presentes nos conflitos sociais. Uma das primeiras formas de 
ilusão consiste na avaliação que o sujeito faz sobre suas próprias condições de agir em situação. E 
se o coletivo é lugar dos conflitos entre os atores, a correta apreciação da ação possível a 
empreender é requisito para se conseguir decisões conducentes a uma política ótima em face de tais 
conflitos. Isto é, se as relações sociais trazem, consigo a ilusão, a correta avaliação da situação e dos 
meios para a ação conduzirá a decisões sobre o modo de agir mais adequadas. E é bom lembrar: as 
ações humanas são impregnadas de semelhanças e aparências. Como o homem se tornou 
mercadoria, aparentar êxito garante vantagens estratégicas. Agir como se a vantagem permaneça 
sempre ao lado do ator traz preponderância”. (Pugliesi, 2009, p. 96) 
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melhor poder governar. No entendimento que este governar não é de forma especial 

aquilo que se espera, almeja e deseja de um governo, mas sim, o como, o que, e 

porque, de sua atuação. Como agora o interesse desperto pelo Estado é a 

população, o fator economia passa a ser de suma importância, pois, através dela se 

pode alcançar facilmente, grosso modo, toda a população. Insta ainda pensar em 

como a população passou a ser envolvida, manipulada e conduzida de forma 

massificada, inerte quedando-se a este poder65 de domínio inimaginável dentro de 

todas as esferas da vida particular e social. Se em outro momento jazia sob um 

poder esmagador, tirânico; desta feita, o poder usava de uma tirania nunca vista 

antes e, de maneira sutil, atingia seus objetivos sem muito alarde usando o signo 

desta nova arte de governar: a população. 

Essa ideia de poder anexada a esta nova arte de governar, demonstra em 

suas especificidades, a forma exploratória que o Estado passa a agir para assegurar 

sua permanência em seu status de controle. O seu projeto está completamente 

                                                 

65 O douto professor, agora analisando a questão do poder traz a lume a seguinte questão: “A 
polissemia dessa palavra, ligada muito mais à condição de realizar de que à atualização dessa 
condição, é consabida. Assim, por exemplo: Karl DEUTSCH (1966): ‘(...) por poder entendemos a 
capacidade de um indivíduo ou organização de impor extrapolações ou projeções de sua estatura 
interna ao meio ambiente’. (p.111) E em (1979): Consideremos o poder como o instrumento por meio 
do qual se obtém todos os outros valores, qual rede usada para apanhar peixe. Muitas pessoas 
consideram, também, o poder um valor em si mesmo; na realidade, para alguns é, não raras vezes, o 
peixe, capturado. Já que o poder serve ao mesmo tempo de meio e de fim, como rede de peixe, é um 
valor-chave em política. No entanto, é um valor-chave apenas no contexto de outros valores, pois os 
homens não vivem regidos por um valor único’. (p.46) Niklas Luhmann (1985) diz: ‘O poder do 
poderoso é maior quando ele pode escolher, para efetivação por via do poder, entre decisões 
diferentes. Ele é também maior quando o poderoso pode efetuá-lo diante de um parceiro que possua 
alternativas mais numerosas e diversas. O poder cresce com liberdade de ambos os lados; ele 
aumenta, por exemplo, numa sociedade, na medida em que gera alternativas”. (p.9); Paolo SEMANA 
(1981): “O poder regulamentado, ou seja, o poder exercido por meio de comunicações que recebem 
uma comunicação de outras comunicações que já atingiram uma eficácia social é o direito. As 
comunicações regulamentadoras que possuem eficácia social, as normas jurídicas, extraem tal 
eficácia do fato de o poder, exercido por seus operadores, consistir em um controle sobre as 
comunicações intersubjetivas suscetíveis de influir sobre as representações da vantagem social e da 
subordinação ao controle das vantagens individuais”. (p.92) Tais citações demonstram a dificuldade 
de se mapear esse conceito polimorfo e onipresente. A título de incremento dessa dificuldade basta 
mostrar que uma obrigação impõe, tecnicamente, o dever de cumprir versus o poder (direito) de exigir 
e tantas outras expressões que se prestam a camuflar o poder: papel social; crítico ( literário, de arte, 
de teorias etc. ); hierarquia; crença (lembramos John STUART MILL, que em seu Representative 
government escreveu: ‘Uma pessoa com uma crença é um poder social igual a noventa e nove outras 
que só têm interesses”, e, é claro, o poder defluente das relações com o clero), etc. (Pugliesi, 2009, p. 
105) 
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situado nesta base e usa para isto tudo que está a sua disposição para a mantença, 

até mesmo o que naturalmente não está sob seu controle, como forma de 

instrumento para balizar sua postura altaneira. À população resta tentar sobreviver 

da melhor forma possível, tentando dentro de sua limitação, até uma sobrevida. 

Nesta premissa, sonhos são lançados pelo controle do poder para alimentar a 

esperança de possível mudança, a instigação ao consumo, a sensação de que ao 

consumir faz parte dos chamados melhores de vida, balança com a música de posse 

que conjuntamente advém desse consumismo. Contudo, até mesmo esta majoração 

às compras tem um dispositivo em favor do governo, pois, através desses gastos 

abre-se a possibilidade de o Estado adentrar em uma esfera de controle que o 

projetará ainda mais, haja vista que através desse novo prisma poderá acumular 

maiores riquezas. Eis então que surge, de forma desenfreada, o princípio regulador 

de preços. 

No comentário feito por Foucault sobre essa nova arte de governar, percebe-

se seu início, objetivo e alcance, para entabular esse novo modelo: 

“Gostaria de burilar um pouco as teses ou hipóteses que propus na última 
vez acerca da arte de governar que começou a ser formulada, pensada e 
desenhada mais ou menos em meados do século XVIII. Essa nova arte de 
governar se caracteriza essencialmente, creio eu, pela instauração de 
mecanismos a um só tempo internos, numerosos e complexos, mas que 
têm por função – é com isso, digamos assim, que se assinala a diferença 
em relação à razão de Estado – não tanto assegurar o crescimento do 
Estado em força, riqueza e poder, [o] crescimento indefinido do Estado mas 
sim limitar do interior o exercício do poder de governar. Creio que essa arte 
de governar é, evidentemente, nova em seus mecanismos, nova em seus 
efeitos, nova em seu princípio. Mas só o é até certo ponto, porque não se 
deve imaginar que essa arte de governar constituiria a supressão, o 
apagamento, a abolição, a Aufhebung, como vocês preferirem, dessa razão 
de Estado de que eu havia procurado lhe falar na última vez. Na verdade, 
não se deve esquecer que essa nova arte de governar ou essa arte de 
governar o menos possível, essa arte de governar entre o máximo, pois 
bem, essa arte tem de ser considerada uma espécie de duplicação, em todo 
caso, digamos, de burilamento interno da razão de Estado, é um princípio 
para a sua manutenção, para o seu  desenvolvimento mais completo, para 
seu aperfeiçoamento. Digamos que não é algo diferente da razão de 
Estado, que não é um elemento externo e negador em relação em relação à 
razão do Estado. É antes o ponto de inflexão da razão de Estado na curva 
do seu desenvolvimento. Eu diria, se vocês quiserem, para dar uma 
definição que não é muito boa, que é a razão do Estado mínimo no interior e 
como princípio organizador da própria razão de Estado, ou então, é a razão 
do governo mínimo como princípio de organização da própria razão do 
Estado”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 39 e 40)  
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Depreendendo a suma do que foi dito, pode-se notar a importância agora 

dada a não aparição de um governo que use da sistemática imposição para se 

firmar. Como é bem conceituada, a procura consiste em manter-se na esfera de 

comando, adaptando-se quando necessário a uma nova realidade, imposta por uma 

nova forma de reunião econômica, com um controle interno e externo bem mais 

salutar do que até agora se tinha presenciado. A mudança de atuação tem como 

ponto de apoio a demonstração de se ter um Estado gerindo a vida de seus 

habitantes e a confiança que estes devem ter neste sistema de governo provedor 

das necessidades básicas e indispensáveis à vida em sociedade, que são as 

garantias de manutenção dessa nova arte de governar.  

O burilamento a que se refere o texto se dá na direção de afinar esse novo 

signo mundial de “Estado mínimo no interior” a uma espécie de “princípio 

organizador” dessa nova forma de governar. Cumpre notar que não há um 

abandono da razão de existir do Estado, e sim uma acomodação em sua forma de 

alcançar seus objetivos de forma mais contemporânea, para acompanhar os 

aspectos que permitam manter “o crescimento em força, riqueza e poder”. Como se 

pode ver, nada contrário àquilo que o Estado soberano sempre desempenhou, 

apenas com uma nova ótica, mais objetiva. 

2.4 – O princípio regulador de preços 

O estabelecimento do consumo adequado às mudanças pretendidas, o 

Estado foi percebendo a necessidade de um mecanismo que pudesse manter, 

mesmo que aparentemente um marco de poder sobre o comércio. Eis então o 

surgimento do princípio regulador, apresentado da seguinte maneira por Foucault: 

“Eu havia procurado mostrar na última vez que essa ideia, esse tema, 
melhor dizendo, esse princípio regulador de um governo frugal, tinha se 
formado a partir do que se podia chamar, do que designei grosseiramente 
como a conexão à razão de Estado, e o cálculo da razão de Estado, de 
certo regime de verdade, o qual encontrava sua expressão e sua 
formulação teórica na economia política. O aparecimento da economia 
política e o problema do governo mínimo eram, como procurei lhes indicar, 
duas coisas interligadas. Mas creio que é preciso tentar precisar um pouco 
mais a natureza dessa conexão. Quando falo em conexão da economia 
política propôs certo modelo de governo? Quer isso dizer que os homens de 
Estado se iniciaram na economia política ou que começaram a ouvir os 
economistas? Que isso dizer que o modelo econômico tornou-se princípio 
organizador da prática governamental? Não foi, evidentemente, isso o que 
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eu quis dizer. O que eu queria dizer, o que procurei designar, era uma coisa 
que é, a meu ver, de uma natureza e de nível um pouco diferentes. O 
princípio dessa conexão que eu procuro identificar, essa conexão entre a 
prática de governo e regime de verdade, seria isto: [...] haveria portanto uma 
coisa que no regime de governo, na prática governamental dos séculos XVI-
XVIII, já da idade média também, tinha constituído um dos objetos 
privilegiados da intervenção, da regulação governamental, uma coisa que 
havia sido objeto privilegiado da vigilância e da intervenções do governo. E 
é esse lugar mesmo, e não a teoria econômica, que a partir do século XVIII, 
vai se tornar um lugar e um mecanismo de formação de verdade. E, [em vez 
de] continuar a saturar esse lugar de formação da verdade com uma 
governamentalidade de regulamentar indefinida, vai-se reconhecer – e é aí 
que as coisas acontecem – que se deve deixá-lo agir com o mínimo 
possível de intervenções, justamente para que ele possa formular a sua 
verdade e propô-la como regra e norma à prática governamental. Esse lugar 
de verdade não é, evidentemente, a cabeça dos economistas, mas o 
mercado66”. (destaque nosso)  (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, 
pp. 41-42). 

O mecanismo proposto com aparente liberdade, mas como um instrumento 

de verdade, passa a ser o objeto a mensurar algumas práticas usais. O mercado 

assume este papel, e não os economistas que teriam também de se curvar à sua 

vontade. Seria a forma perfeita para o princípio regulador de oferta e procura; 

consumo versus produção; e a observação do preço final, se este é justo ou não, a 

prática da venda, enfim, personalizaria o princípio regulador de preço. 

Essa regulamentação tão importante para o mercado surgente passa a ser a 

base do marco regulatório do preço. Assume, portanto, importância fundamental na 

construção de uma nova arte de governo, demonstrando com essa medida um novo 

rumo a ser tomado entre o Estado e a população67, que agora sente-se parte do 

                                                 

66 “O mercado não é definido pelo instinto do homem de fazer trocas. Não se trata, tampouco, do 
mercado de que fala Braudel, que, como tal não seria jamais redutível ao capitalismo. Por ‘mercado’, 
é preciso sempre entender, não a igualdade da troca, mas concorrência e desigualdade. Aqui, os 
sujeitos não são comerciantes, mas empresários. Portanto, o mercado é aquele das empresas e de 
sua lógica diferencial e desigual”. (Izabel C. Friche, 2008, p. 44) 
 
67 “O governo se exerce sempre sobre uma multiplicidade que Foucault chama, na linguagem da 
economia política, ‘população’. Para Foucault, o governo, como gestão global do poder, sempre teve 
por objeto a ‘multidão’, e as classe (os sujeitos econômicos), os sujeitos de direitos e os sujeitos 
sociais fazem parte dela. Na análise do capitalismo, a linha de discriminação se faz entre técnicas e 
saberes que têm como objetivo a multiplicidade-população, e outros que têm por objeto as classes. 
Desde o início do capitalismo, o problema da população foi pensado em termos de bioeconomia [...] A 
população deve ser apreendida sob um duplo aspecto. Em extremo, é a espécie humana e suas 
condições de reprodução biológicas regulação dos nascimentos e da mortalidade, gestão da 
demografia, riscos ligados à vida, etc.), econômicas e sociais, mas no outro é o Público, a Opinião 
pública. Os economistas e os publicistas nascem, com efeito, ao mesmo tempo, como nota Foucault. 
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governo, hasteando a disposição de um novo sentido na vida, não só com esta 

participação midiática, mas vislumbrando a possibilidade de enfim viver tempos mais 

justos. Foucault, proclamando esse momento, assim o descreve: 

“O Mercado no sentido bastante geral da palavra, tal como funcionou na 
Idade Média, no século XVI, no século XVII, creio que poderíamos dizer, 
numa palavra, que era essencialmente um lugar de justiça. Um lugar de 
justiça em que sentido? Em vários sentidos. Primeiro, claro, era um lugar 
dotado de uma regulamentação extremamente prolífica e estrita: 
regulamentação quanto aos objetos, quanto à origem, desses produtos, 
quanto aos direitos a serem pagos, quanto aos próprios procedimentos de 
venda, quanto aos preços estabelecidos, claro. Logo, lugar dotado de 
regulamentação – isso era o mercado. Era também um lugar de justiça no 
sentido de que o preço de venda estabelecido no mercado era considerado, 
aliás tanto pelos teóricos quanto pelos práticos, um preço justo ou, em todo 
caso, um preço que devia ser o justo preço, isto é, um preço que devia 
manter certa relação com o trabalho feito, com as necessidades e as 
possibilidades dos consumidores”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 
2008, p. 42 e 43) 

Essa justiça decantada pela citação acima, trata exatamente dessa liberdade 

que o Estado daria para as regras a serem fixadas por esse mercado, logicamente, 

observadas pelo governo, no sentido de preservar sua população na conexão com a 

possibilidade de compra, de trabalho, de consumo, e também de escolha do preço 

justo a ser pago. Por isso a regulamentação é um fator importante para os 

procedimentos a serem adotados por esse mercado, assim como o 

acompanhamento do Estado, numa forma de confiança a ser estabelecida.  

Com isso também se estabelece a importância da teoria econômica, que se 

converte no lugar da verdade a ser revelada, sem criar com isto, a falsa expectativa 

de que os preços ali praticados são todos verdadeiros. Conquanto sirva como um 

fator de análise, até para se perceber a presença do preço falso. Servirá também de 

amostragem para a prática governamental, se permissiva dos mecanismos naturais, 

se permissiva de um padrão de verdade para os preços, o que é possível observar 

através da ótica das medidas tomadas pelo governo.  

                                                                                                                                                         

O governo visa, a partir do século XVIII, agir sobre a economia e sobre a Opinião. A ação do governo 
se estende, portanto, do enraizamento  sociológico da espécie até a superfície de captura oferecida 
pelo Público, como vários dispositivos de poder – e não como ‘aparelhos ideológicos de Estado’. Da 
espécie aos públicos, temos aí todo um campo de realidades novas, de novas maneiras de agir sobre 
os comportamentos, sobre as opiniões, sobre as subjetividades, para modificar as maneiras de dizer 
e de fazer dos sujeitos econômicos e dos sujeitos políticos”. (Izabel C. Friche, 2008, pp. 45-46) 
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“A importância da teoria econômica – quero dizer, dessa teoria que foi 
edificada no discurso dos economistas e se formou na cabeça deles -, a 
importância dessa teoria da relação preço-valor vem precisamente do fato 
de que ela possibilita que a teoria econômica indique uma coisa que agora 
vai ser fundamental: o mercado deve ser revelador de algo que é como uma 
verdade. Não, é claro, que os preços sejam, em sentido estrito, verdadeiros, 
que haja preços verdadeiros e preços falsos, não é isso. Mas o que 
descobre nesse momento, ao mesmo tempo na prática governamental e na 
reflexão dessa prática governamental, é que os preços, na medida em que 
são conformes aos mecanismos naturais do mercado, vão construir um 
padrão de verdade que vai possibilitar discernir nas práticas 
governamentais as que são corretas e as que são erradas. Em outras 
palavras, o mecanismo natural do mercado e a formação de um preço 
natural é que vão permitir – quando se vê, a partir deles, o que o governo 
faz, as medidas que ele toma, as regras que impõe – falsificar ou verificar a 
prática governamental”. (Foucault, Nascimento da biopolítica, 2008, p. 44 e 
45) 

Nessa prática que começa a ser utilizada, passa-se a ter uma visão muito 

razoável de como o mercado está se comporta versus como o governo pratica seu 

papel, se está permite que o próprio mercado de forma natural construa sua forma 

de atuação, como são suas práticas, suas medidas e, enfim, qual a participação do 

governo no mercado. Aduz-se de toda essa visão agora presente na população que 

essa nova prática governamental deixa espaço para reflexão do papel do governo 

na vida cotidiana de cada pessoa, e com isso, uma mudança bem enriquecedora 

consistente na participação mais dinâmica e apetecível de todos. Foucault 

demonstra o espaço que agora o mercado mantém chamando-o de veridição: 

“Na medida em que, através da troca, o mercado permite ligar a produção à 
necessidade, a oferta, a demanda, o valor, o preço, etc., ele constitui nesse 
sentido um lugar de veridição, quero dizer, um lugar de 
vericabilidade/falsificabilidade para a governamental. Por conseguinte, o 
mercado é que vai fazer que um bom governo já não seja simplesmente um 
governo que funciona com base na justiça. O mercado é que vai fazer que o 
bom governo já não seja somente um governo justo. O mercado é que vai 
fazer que o governo, agora, para poder ser um bom governo, funcione com 
base na verdade. Portanto, em toda essa historia e formação de uma nova 
arte de governar, a economia política não deve seu papel privilegiado ao 
fato de que ditaria ao governo um bom tipo de conduta. A economia política 
foi importante, inclusive em sua formulação teórica, na medida em que 
(somente na medida, mas é uma medida evidentemente considerável) 
indicou onde o governo devia ir buscar o princípio de verdade da sua 
própria prática governamental. Digamos em termos simples e bárbaros que 
o mercado, de lugar de jurisdição que era até o início do século XVIII, está 
se tornando por meio de todas essas técnicas que, por sinal, evoquei ano 
passado a propósito da escassez alimentar, dos mercados e cereais, etc., 
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um lugar que chamarei de lugar de veridição68”. (Foucault, Nascimento da 
biopolítica, 2008, p. 45)  

Para o pensamento foucaultiano a veridição tem importância ímpar uma vez 

ser aquela a elencar a verdade dos preços, juntamente com a verificação da postura 

do governo, tendo como escopo, inclusive, as medidas e fatores de contribuição 

governamental. Esse fenômeno, assim chamado por ele, tem um significado de 

grande contribuição para a história contemporânea do ocidente, por ser um marco 

transformador nas relações de comércio e consumeristas, fazendo, ademais, um 

cruzamento com a jurisdição, fator também decisivo no mercado. 

Ainda tratando do assunto mercado, percebe-se que em razão da emergente 

veridição, ele deverá assumir um papel secundário, uma vez que vai administrar 

cuidar e ditar inclusive o papel jurisdicional, checando os mecanismos de 

funcionamento, ou sua ausência, podendo articular todo esse aparato. Essa forma 

de ser vai formando na população não só um senso crítico sobre o certo controle do 

Estado em seu papel de conduzir a vida econômica do país, é dizer, sobre a prática 

governamental, e também sobre a prática do mercado, agora necessário e mesmo 

indispensável para a continuação da vida nos aspectos mais importantes, trabalho, 

consumo. Isso passa a fazer parte tão dominante do cotidiano das pessoas, 

podendo ser observado por esse comentário de Erich Fromm: 

“[...] a função regulatória do mercado foi, e ainda é, suficientemente 
predominante para exercer profunda influência na formação do caráter da 
classe média urbana e, por intermédio da influência social e cultural desta 
sobre a população. [...] À orientação do caráter, que tem suas raízes na 
impressão de que se é também ‘mercadoria’ e do valor pessoal de cada um 

                                                 

68 “Em outras palavras, não creio que seja necessário buscar – e, por conseguinte, não creio que se 
possa encontrar – a causa da constituição do mercado como instância de veridição. O que seria 
preciso fazer se quiséssemos analisar esse fenômeno, absolutamente fundamental, a meu ver, na 
história da governamentalidade ocidental, essa irrupção do mercado como princípio de veridição, 
[seria] simplesmente efetuar, relacionando entre si os diferentes fenômenos que eu evocava há 
pouco, a inteligibilização desse processo mostrar como ele foi possível... Isto é, não se trata de 
mostrar – o que de todo modo é uma tarefa inútil – que ele teria sido necessário, tampouco que é 
impossível, um dos possíveis num campo determinado de possíveis. Digamos que o que permite 
tornar inteligível o real é mostrar simplesmente que ele foi possível. Que o real é possível: é isso a 
sua inteligibilização. Digamos de maneira geral que temos aqui, nessa história de mercado 
jurisdicional, depois veridicional, um desses incontáveis cruzamentos entre jurisdição e veridição que 
é sem dúvida um dos fenômenos fundamentais na história do Ocidente moderno”. (Foucault, 
Nascimento da biopolítica, 2008, p. 45 e 46) 
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como um valor de troca, cognominarei orientação mercantil”. (Fromm, 1981, 
p. 66) 

Não se admira essa mudança no comportamento a ponto de alcançar o 

caráter humano, uma vez à questão de trabalho, consumo, preço, governo estar tão 

enfronhada na vida da população. Essa nova gênese comercial passa a ser fator, 

como já visto, de utilização das famílias como instrumentos à disposição do Estado, 

para seu estabelecimento, o que denota a real possibilidade de influenciar o todo do 

comportamento das pessoas, através da afetação de seu modo de vida, de 

conduzir-se agora numa sociedade muito mais exigente no fator de condições de 

manutenção e nos padrões de riqueza69, aflorado dentro do seio daqueles que 

anteriormente, mormente lutavam para sobreviver, com expectativas reduzidíssimas 

de qualquer mudança significativa. Com este modelo econômico, provocador do 

instinto humano de consumo; de posse; e de compra, aspectos existenciais vão 

surgindo, moldando novas situações em escala ainda não vista. O mercantilismo70 

em sua natureza mais sombria surge de modo a modificar os padrões de 

comportamento social. 

 
 
 
 

                                                 

69 Weber em uma indagação que suplementa a visão foucaultiana afirma: “Aqui é o lugar para indagar 
a respeito da importância da conquista e exploração de grandes regiões fora da Europa para a 
gênese do capitalismo, ainda que apenas nos seja possível referir os traços mais característicos da 
antiga política colonial [...] Tal acumulação de riquezas foi assegurada, sem exceção e por todos os 
países, pelo exercício impositivo do poder. Este podia assumir diversas formas: ou o Estado tirava 
lucro imediato das colônias tomando para si governo delas, ou emprestava-as a sociedades em troca 
de pagamentos. Nesse contexto, apresentam-se-nos dois tipos principais da exploração: o tipo 
feudal, nas colônias espanholas e portuguesas, e o tipo capitalista, nas holandesas e inglesas”. 
(Weber, A gênese do capitalismo moderno, 2006, pp. 40-41) 
 
70 “O caráter superficial das relações humanas leva muitos a esperar que poderão encontrar 
profundidade e intensidade de sentimentos no amor individual. Porém, o amor a uma pessoa e o 
amor ao próximo são indivisíveis; em qualquer determinada cultura, as relações amorosas são 
apenas uma expressão mais intensa do grau de relacionamento entre os homens que predomina 
naquela cultura. Por conseguinte, é uma ilusão esperar que a solidão do homem, cujas as raízes se  
encontram na orientação mercantil, possa ser curada pelo o amor individual”. (Fromm, 1981, p. 71) 
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Capítulo 3- O Direito e a justiça nos séculos XVI e XVIII 

Ao estudar o Estado e sua economia71, se faz necessário apriorísticamente 

verificar como o direito72 e a justiça73 está sendo usado como pêndulo da veridição 

no mercado, posto através da nova arte de governar. Essas leis de mercado são 

talhadas com base em quê? Ou, são meramente formadas pela vontade dos 

participantes desse mercado?  

Cumpre ver através da lente de Foucault o que vem a ser direito e justiça no 

século XVI a XVIII, e como seu papel contribuía ou não, na formação da sociedade. 

Para tanto, se faz mister observar o que o próprio autor traz sobre o aspecto justiça: 

“O mercado, no sentido bastante geral da palavra, tal como funcionou na 

Idade Média, no século XVI, no século XVII, creio que poderíamos dizer, 

numa palavra, que era essencialmente um lugar de justiça. Um lugar de 

                                                 

71
 Para estudar a questão, é imperativo descortinar a visão foucaultiana que subleva o fator da 

economia a seu verdadeiro objetivo: “Em contrapartida, existe, nos séculos XVII e XVIII, uma noção 
que nos permaneceu familiar, embora tenha perdido para nós sua precisão essencial. Nem é de 
‘noção’ que se deveria falar a seu respeito, pois não tem lugar no interior de um jogo de conceitos 
econômicos que ela deslocaria levemente, confiscando um pouco de seu sentido ou corroendo sua 
extensão. Trata-se antes de um domínio geral: de uma camada bastante coerente e muito bem 
estratificada, que compreende e aloja, como tantos objetos parciais, as noções de valor, de preço, de 
comércio, de circulação, de renda, de interesse. Esse domínio, solo e objeto da ‘economia’ na idade 
clássica, é o da riqueza”. (Foucault, As palavras e as coisas, 2007, p.227).  
72

 Foucault enfrenta a questão do direito, apresentando sua forma de vê-lo a partir de sua pesquisa: 
“fazer sobressair o fato da dominação no seu íntimo e em sua brutalidade e a partir daí mostrar não 
só como o direito é, de modo geral, o instrumento dessa dominação – o que é consenso – mas 
também como, até que ponto e sob que forma o direito ( e quando digo direito não penso 
simplesmente na lei, mas no conjunto dos aparelhos, instituições e regulamentos que aplicam o 
direito) põe em prática, veicula relações que não são relações de soberania e sim de dominação. Por 
dominação eu não entendo o fato de uma dominação global de um sobre os outros, ou de um grupo 
sobre outro, mas as múltiplas formas de dominação que podem se exercer na sociedade. Portanto,  
não o rei em sua posição central, mas os súditos em suas relações recíprocas: não a soberania em 
seu edifício único, mas as múltiplas sujeições que existem e funcionam no interior do corpo social.” 
Foucault, Microfísica do Poder, 2008, p. 181.  
73

 Há uma questão relevante quando se fala sobre justiça apontada de forma pertinente ao tema 
abordado: “Rawls aplica a ideia de um hipotético acordo social para defender princípios de justiça. 
Esses princípios aplicam-se, em primeira instância, à decisão sobre a justiça das instituições que 
constituem a estrutura básica da sociedade. Os indivíduos e suas ações são justos apenas na 
medida em que agem em conformidade com as exigências das instituições justas... A forma como 
[essas instituições] são especificadas e integradas em um sistema social afeta profundamente o 
caráter das pessoas, seus desejos e planos, suas perspectivas futuras, bem como o tipo de pessoas 
que aspiram a ser. Por causa dos efeitos profundos dessas instituições sobre os tipos de pessoas 
que somos. Rawls diz que a estrutura básica da sociedade é o ‘principal assunto da justiça”. (Sen, A 
ideia de justiça, 2009, p.98) Com esse aspecto apresentado, é possível entender como foi à formação 
da sociedade a partir das instituições, em especial o Poder Judiciário, e a afetação causada dentro da 
população. 
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justiça em que sentido? Em vários sentidos. Primeiro, claro, era um lugar 

dotado de uma regulamentação extremamente prolífica e estrita: 

regulamentação quanto aos objetos e levar aos mercados, quanto ao tipo 

de fabricação desses objetos, quanto à origem desses produtos, quanto aos 

direitos a serem pagos, quanto aos próprios procedimentos de venda, 

quanto aos preços estabelecidos, claro. [...] Era também um lugar de justiça 

no sentido de que o preço de venda estabelecido no mercado era 

considerado, aliás, tanto pelos teóricos quanto pelos práticos, um preço 

justo ou, em todo caso, um preço que devia ser o justo preço”. (Foucault, 

2008, p.42,43).  

Na consideração do texto acima, é muito importante se ater a questão da 

justiça e direito posto no mercado, tendo como sua base essencial à questão do 

preço. Dessa forma, se aduz ser o preço74 o regulamentador da justiça e do direito, 

pousando sobre este a maior importância, pois, dele dependia dois bastiões de uma 

sociedade: o direito e a justiça. Tendo isso como escopo o entendimento da época, 

sua forma de ver tem alcance diferente e cruza com a importância de perceber o 

valor do mercado no século XVI a XVIII. 

 3.1 – A concepção jurídica 

Diante do que está sendo visto, qual a concepção jurídica que se pode se ater 

no contexto fornecido? Na esteira do comentado vemos o mercado como dirigente 

dos princípios de justiça e de direito, advindo dele toda a envergadura necessária 

para garantir a vigência destes basilares norteadores de uma sociedade. Quase que 

utopicamente, o mercado assume um lugar que a princípio não deveria ser o seu, 

num olhar, grosso modo, distante do tempo em questão: lugar de jurisdição.   

Na monarquia o mercado assumia de forma aviltante um lugar de trapaças, 

de injustiças, de conchavos tornando-o um lugar vil e, principalmente, sem justiça. 

                                                 

74
 Importante retomar e ampliar a questão do preço: “No século XVI, o pensamento econômico está 

limitado, ou quase, ao problema dos preços e ao da substância monetária. A questão dos preços 
concerne ao caráter absoluto ou relativo do encarecimento das mercadorias e ao efeito que 
porventura tiveram sobre os preços as desvalorizações sucessivas ou o afluxo dos metais 
americanos. O problema da substância monetária é o da natureza do estalão, da relação de preço 
entre os diferentes metais utilizados, da distorção entre o peso das moedas e seus valores nominais. 
( Foucault, As palavras e as coisas, 2007, p.231). 
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Além de transformar aqueles possuidores de pequenos rendimentos em quase sem 

rendas, e os ricos em mais ricos ainda. A injustiça social campeava no mercado da 

monarquia. Quando a outrora de uma nova arte de governar75 trouxe um sistema 

regulador, onde havia ao menos a aparência de preço justo e justo preço, a 

tipificação do mercado como lugar de direito e de justiça se tornou inevitável. Isto é 

facilmente observável no comentário foucaultiano: 

“[...] um preço que devia manter certa relação com o trabalho feito, com as 

necessidades dos comerciantes e, é claro, com as necessidades e as 

possibilidades dos consumidores. Lugar de justiça, a tal ponto que o 

mercado devia ser um lugar privilegiado da justiça distributiva, já que, como 

vocês sabem, para pelo menos certo número de produtos fundamentais, 

como os produtos alimentícios, as regras do mercado faziam que se 

chegasse a um arranjo para que se não os mais pobres, pelo menos alguns 

dos mais pobres pudessem comprar coisas, assim como os mais ricos. 

Esse mercado era, portanto, nesse sentido, um lugar de justiça distributiva.” 

(Foucault, 2008, p.43). 

A busca pela justiça distributiva tem sido quase que um ideal humano em 

todos os tempos, com a governamentalidade, apregoava-se este sonho. Para tanto 

no mercado não poderia ocorrer fraude, roubo, furto, mercadorias ruins sendo 

vendidas como boas haveria de se ter um marco regulatório, para impedir prática 

que uma vez difundida voltaria às velhas práticas já conhecidas. Assim sendo, neste 

primeiro momento o mercado passa a ser um lugar de jurisdição76.    

É certo ter sido passageiro esta noção de jurisdição, uma vez o mercado 

passar a seguir regras naturais, com “mecanismos espontâneos” (Foucault, 2008, p. 

44). Com isto o mercado passa também a se transformar num lugar de verdade, 

                                                 

75
 Foucault traz essas inserções, abordando o tema: “O exercício do poder, essa prática muito 

singular da qual os homens não podem escapar, ou que se escapam apenas por momentos, 
instantes, processos singulares e atos individuais ou coletivos; que busca ao jurista, ao historiador, 
toda uma série de problemas; esse exercício do poder como é possível regrá-lo e determiná-lo 
naquele que governa?”. ( Foucault, Do governo dos vivos, 2011, p.27). 
 
76 “Ora, é aqui que a mudança se produz por certo número de razões que evocarei daqui a pouco. O 
mercado surgiu em meados do século XVIII, como já não sendo, ou antes, como não devendo mais 
ser um lugar de jurisdição”. (Foucault, Nascimento da Biopolítica, 2008, p. 43).    
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onde as regras surgente ocupa seu espaço sem alarde, sem uma pressão, mas de 

forma natural, aparecendo o chamado “preço natural” (Foucault, 2008, p.44). Com 

esta mecânica agora composta o mercado vai deixando de ser um lugar de 

jurisdição, assumindo outro papel bem definido por Michel Foucault: 

“O mercado, quando se deixa que ele aja por si mesmo de acordo com sua 

natureza, com a sua verdade natural, digamos assim, permite que se forme 

certo preço que será metaforicamente chamado de preço verdadeiro, que 

às vezes não traz consigo, em absoluto, essas conotações de justiça. Será 

um certo preço que vai oscilar em torno do valor do produto”. (Foucault, 

2008, p. 44). 

Há de se destacar dois pontos importantes: primeiro, “a sua verdade natural” 

(Foucault, 2008), ora, o que vem a ser essa verdade natural dos preços? No próprio 

texto se encontra a palavra metáfora, e não a rigor uma verdade. Para efeito de um 

mercado que não pode e nem deve ser considerado como algo palpável e sim, 

abstrato, a não ser através de conjecturas, essa chamada verdade natural, pode 

assim ser compreendida. Em segundo lugar, “preço verdadeiro” (Foucault, 2008). 

Pois bem, se a verdade natural é uma metáfora, o que viria a ser o preço verdadeiro, 

então? Se apropriando mais uma vez do texto in verbis, aloca-se “que às vezes não 

traz consigo, em absoluto, essas conotações de justiça”. (Foucault, 2008). Se com a 

nova arte de governar se buscou a justiça no preço justo, ou justo preço, percebe-se 

que com o passar do tempo, vai se permitindo, a chamada oscilação “em torno do 

produto” (Foucault, 2008), obtendo através desta oscilação, “conotações de justiça” 

(Foucault, 2008). A distância que começa a se observar do sistema inicialmente 

implantado é flagrante, abrindo-se mão do primeiramente, chamado justo e 

verdadeiro, para aparência, metáfora e, portanto, preços ilusórios, assim, como o 

controle do mercado, que passa a ter os chamados mecanismos naturais. 

Nada furtivamente abstraí tanto a atenção do leitor de Foucault do que essa 

máxima de poder compreender como o mercado em um só espaço poderia 

desprender justiça e direito. Viajar no tempo seria quase um aforismo para tentar 

mesmo que palidamente alcançar a compreensão pretendida naqueles idos. Há, 
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porém um texto, autoexplicativo que subsulta aos olhos e propõe entendimento 

sobre o Direito posto mesmo que naquela época: 

“O Direito pode ser visto como um lugar em que, convenientemente, se 

estabelecem as regras desse jogo de poder, a fim de que os conflitos sejam 

reduzidos de fenômenos, por vezes, coletivos a situações individualizadas e 

que, no entanto, mantêm conexão com outras análogas e tornadas iguais. 

Enquanto uma estrutura de dominação serve e servirá à manutenção do 

estado geral de coisas, pois se aplica o direito posto e não aquele implícito 

na conduta da sociedade. Se for verdade, por um lado, como afirma 

Boulanger, que não é possível ocorrer uma revolução sem que sejam 

apresentados novos princípios gerais de direito, entendidos como a 

totalidade de proposições descritivas, mas de caráter deôntico, de um 

determinado ordenamento, condicionando a interpretação e afastamento de 

regras, nem por isso é menos verdadeiro que os juristas aplicarão tais 

princípios se e somente se a revolução obtiver êxito, caso contrário, esses 

tais permanecerão no domínio do possível”. (Pugliesi, 2009, p. 173) 

O texto de forma salutar alavanca a discussão trazendo um novo nível, onde 

aponta o Direito como “um lugar em que, convenientemente, se estabelecem as 

regras” (Pugliesi, 2009). No primeiro momento o mercado possuía estas regras e 

direito, tentando reproduzir não apenas a compra e venda, mas também um lugar de 

jurisdição. É certo que isso não teve como se sustentar por muito tempo, logo no 

século XVIII, o mercado assume suas regras naturais, e deixa de ser um lugar de 

jurisdição e reassume seu papel de mercado, no âmbito financeiro/econômico. 

Nesse ponto, perscruta o Direito se renovando para assumir novos espaços dentro 

das mudanças produzidas, ou seja, “as regras desse jogo de poder” (Pugliesi, 2009). 

Não se pode olvidar a façanha assumida pelo Direito de se projetar em transformar-

se sempre que necessário, não perdendo seu caráter estrutural. Ainda no rico texto, 

se encontra uma frase não solta, mas alinhada ao contexto se moldando 

exemplarmente: “no domínio do possível”. ( Pugliesi, 2009) Explorando o contexto 

frasal que trata sobre revolução, tratando esta expressão não apenas como uma 

batalha, mais como mudança radical, mudança de paradigma, pode se extrair deste 

momento de mercado tratado por Michel Foucault, como uma revolução instaurada 

até por vias naturais, sem a chamada agressão, mas que realmente buscava uma 
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mudança de tratamento com a questão de produtos em geral. Com esse foco, 

percebe-se que o autor do texto, Márcio Pugliesi, chega ao ponto central da questão, 

uma vez, demonstrando serem os juristas, aqueles que detêm o poder, em síntese 

das regras em suas mãos, estes só aplicarão “um determinado ordenamento, 

condicionando a interpretação e afastamento de regras [...] se a revolução obtiver 

êxito, caso contrário, esses tais permanecerão no domínio do possível”. (grifos 

nossos) (Pugliesi, 2009). Foucault, tratando sobre biopolítica demonstra isto 

exaustivamente, reiterando o texto. 

No mercado não se obteve sucesso na mantença da jurisdição, e nem 

tampouco, o preço justo, a ausência de fraudes, de roubos. Assim, deixou de ser 

considerado um lugar de jurisdição para ser um lugar da verdade. Há de se dizer 

que verdade para Foucault assume características próprias e se faz necessário, 

compreende-la a luz de sua contextualização.  

“As análises de Foucault procuravam, em particular, trazer à luz as 

características de nosso próprio regime de verdade. Esse regime possui, 

efetivamente, várias especificidades: a verdade está centrada no discurso 

científico e nas instituições que o produzem; ela é permanentemente 

utilizada tanto pela produção econômica quanto pelo poder político; ela é 

largamente difundida, tanto por meio das instâncias educativas quanto pela 

informação; ela é produzida e transmitida sob o controle dominante, de 

alguns grandes aparelhos políticos e econômicos [...]” ( Revel, 2005, p. 86 e 

87). 

Na observação foucaultiana, a verdade tem suas especificidades sendo, ora, 

aplicada no discurso cientifico, ora, na produção econômica, ora, nas transmissões 

de grandes aparelhos políticos. Há um fato que desde tempos antigos se conserva 

até de forma assustadora: o desejo de ser detentor dessa verdade. O que assusta é 

como se tem feito para manter essa verdade, como se com ela em mãos seu 

possuidor se tornasse invencível. Tangenciar pelos oráculos, deuses, e religiões, 

adeptas fundamentalistas deste quinhão, não é algo a fugir da discussão, mas de se 

manter aberto o canal de informação, uma vez estar se tratando de poder e ser 

inegável o poder ostentado por séculos por aqueles que se diziam fazerem a 

vontade de um deus. A verdade com aspecto filosófico e histórico tem sido uma 
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busca constante, mas se há algo a aprender na forma substantivada que Foucault 

trata a verdade é de ser ela, não absoluta, porém, adaptável aos momentos e 

situações decorrentes, se moldando ou se aprimorando. 

 3.2 – A aparente limitação jurídica   

Concomitantemente, há de se perceber uma aparente limitação na questão 

jurídica77, uma vez estar se solidificando, sem a interferência vital dos reis, uma 

longa jornada, portanto, começando a restaurar e construir um caminho onde haja 

juridicamente fundamentos para os mais diversos conflitos sociais. Não se pode 

fugir, entretanto, de perceber, que embora houvesse uma interferência menor dos 

reis, o poder uma vez convivendo com a doçura do comandar, das delícias de 

estabelecer regras e princípios, estaria sim presente em condições pouco visíveis, 

mas com o braço forte. Até mesmo como forma de se resguardar, de se manter.  

Concentrando no século XVII e XVIII surge o braço forte da chamada 

disciplina, impondo através da correção métodos de afugentar qualquer que fosse 

que não estivesse dentro desta disciplina imposta. Com o discurso de manutenção 

da sociedade em lugar agradável para se conviver, começa-se uma separação 

brutal daqueles que são os chamados normais e os anormais, ou seja, os corrigíveis 

e os incorrigíveis. Os critérios estes expostos de forma cruenta são evocados e 

disseminados a ponto da própria sociedade se curvar e considerar a razão estar 

dentro do limite do aceitável, cumpre discutir o que seria razoável como tratamento 

para aqueles que não se ajustam? Também poderia se perguntar o que é ser 

normal? Foucault trata do tema sem colorido:  

                                                 

77
 Há um exemplo muito positivo de como, mesmo em lugar diferente do âmbito jurídico, as medidas 

disciplinares tomadas podem representar o aspecto judiciário em sua forma processual. “No caso de 
uma fábrica, o poder econômico oferece um salário em troca de um tempo de trabalho em um 
aparelho de produção que pertence ao proprietário. Há, além deste um poder econômico de outro 
tipo: o caráter pago do tratamento, em certo número de instituições hospitalares. Mas, por outro lado, 
em todas essas instituições há um poder não somente econômico mas também político. As pessoas 
que dirigem estas instituições de delegam o direito de dar ordens, de estabelecer regulamentos, de 
tomar medidas, de expulsar indivíduos, aceitar outros etc. [...] Nestas instituições não apenas se dão 
ordens, se tomam decisões, não apenas se garantem funções como a produção, a aprendizagem, 
etc. mas também se tem o direito de punir e recompensar, se tem o poder de fazer comparecer diante 
de instâncias de julgamento. Esta micro-poder que funciona no interior destas instituições é ao 
mesmo tempo um poder judiciário”. (Foucault, A verdade e as formas jurídicas, 2005, p.120).   
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“O individuo a corrigir. É um personagem mais recente que o monstro. É 

menos o correlato dos imperativos da lei e das formas canônicas da 

natureza do que das técnicas de disciplinamento com suas exigências 

próprias. O aparecimento do ‘incorrigível’ é contemporâneo à instauração 

das técnicas de disciplina, século XVII e o século XVIII – no exército, nas 

escolas, nas oficinas, depois, um pouco mais tarde, nas próprias famílias. 

Os novos procedimentos de disciplinamento do corpo, do comportamento, 

das aptidões abrem o problema dos que escapam dessa normatividade que 

não é mais a soberania da lei”. (Foucault, 2002, p. 415) 

A disciplina assumindo a forma de norma em seu rigor máximo, nos mais 

diversos lugares78, exército, escolas, nas oficinas e também nas famílias, produz um 

novo signo. Para ser considerada normal dentro dessa sociedade, à pessoa teria 

obrigatoriamente de ser disciplinado. Mas o que vem a ser esta disciplina? De que 

forma ela poderia ser aplicada? Quem poderia aplicá-la? 

Se reportando ao recorte proposto de exército, escolas, oficinas e também 

dentro das famílias, não será exagero aduzir que qualquer superior hierárquico, 

destes lugares apontados tinha nas mãos o poder de disciplinar, e como isto era 

algo largamente sancionado pela sociedade, era de se esperar que houvesse louros 

de congratulações aqueles que assim o fizesse em sua posição de superior, bem 

como reprimendas aqueles que fugissem de seu papel mor de disciplinador.  

“Walhausen, bem no início do século XVII, falava da ‘correta disciplina’, 

como uma arte do ‘bom adestramento’. O poder disciplinar é, com efeito, um 

poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior 

‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e 

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

multiplicá-las e utilizá-las num todo. [...] A disciplina ‘fabrica’ indivíduos; ela 

                                                 

78
 “Mas, se analisarmos de perto as razões pelas quais toda a existência dos indivíduos se encontra 

controlada por estas instituições, vemos que se trata, no fundo, não somente de apropriação, de 
extração da quantidade máxima de tempo, mas, também, de controlar, de formar, de valorizar, 
segundo um determinado sistema, o corpo do indivíduo. Se fizéssemos uma história do controle 
social do corpo, poderíamos mostrar que, até o século XVIII inclusive, o corpo dos indivíduos é 
essencialmente a superfície de inscrição de suplícios e de penas; o corpo era feito para ser supliciado 
e castigado”. Sobre este signo se promove a ideia ainda atual, de que o corpo humano tem um dono 
que não ele próprio. Com isto, ideias as mais ordinárias e impensáveis possíveis vão se avolumando 
na chamada sociedade civilizada.   
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é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo 

tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. Não é um 

superpoderio; é um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de 

uma economia calculada, mas permanente. [...] O aparelho judiciário não 

escapará a essa invasão, mal secreta. O sucesso do poder disciplinar se 

deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a 

sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é 

específico, o exame”. (Foucault, 2008, p. 143)   

       Algumas expressões merecem serem mais bem analisadas. 

Primeiramente, “bom adestramento” (Foucault, 2008). Disciplina então é igual a 

adestrar? Ou seja, no lato da palavra, fazer com que o ser humano, se ponha em 

uma situação de inferioridade àquele que hierarquicamente é seu superior, isso 

como forma de manutenção de poder, controle, superioridade demonstração de 

quem detém e mantém o poder. Em segundo lugar, “a disciplina fabrica indivíduos” 

(Foucault, 2008). No centro da questão, se torna sumamente importante, fabricar 

indivíduos. Não se fala aqui de produzir, mas de fabricar como se fosse uma espécie 

de molde, a ser colocado e dali sair um indivíduo. A ideia cerne é não importa que 

ele nem chegue a pensar porque está obedecendo contanto que obedeça. Há aqui 

um desejo lúdico de qualquer governante em fabricar indivíduos com esta 

semelhança. Em terceiro lugar, “o sucesso do poder disciplinar se deve ao uso de 

instrumentos simples” (Foucault 2008). Incrivelmente, aqui se demonstra as formas 

chamadas simples do poder disciplinar: a) olhar hierárquico, b) a sanção 

normalizadora e c) o exame. Sem sombra de dúvida é simples a aplicação para se 

alcançar tamanho poder. O olhar sagaz, gelado, parado, questionador, pode fazer 

com absoluta certeza o mais adulto dos seres humanos parar e repensar no que 

está fazendo. A sanção normalizadora cria o medo tão importante para se 

concretizar a disciplina na ordem do dia. E por fim, o exame. Demonstra quem 

detém o poder em sua máxima espécie, controlando resultados.  

Neste ponto se faz necessário se dizer que esta disciplina não era somente 

para aquele que transgredisse a norma, a lei; o criminoso; mas a norma, a lei era 

para todo aquele que estando dentro de uma sociedade deixasse de cumprir sua 

função, dentro daquilo que lhe foi atribuído realizar, quer na escola, no exército, na 
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oficina ou até mesmo dentro do lar. O simples descumprimento de uma ordem direta 

poderia ocasionar em uma destas demonstrações de disciplina. A rigor, poderia ser 

aplicada a qualquer pessoa, criminosa ou não, a disciplina do tempo, que passou a 

vigorar como substituto das disciplinas físicas. Esse passa a ser, nas palavras de 

Foucault, “poder ideológico” 79. 

Com o findo de não deixar para trás assunto por demais importante, cumpre 

ainda assinalar o que o autor Pugliesi, diz sobre as estruturas do poder assim 

constituídas: 

“Deste modo, como, inevitavelmente, ao se falar de conflito trata-se de 

confrontos de esferas de poder. Note-se, transindividualmente, os Estados e 

as nações defluem não apenas de coletivos naturais, mas, e até 

principalmente, do uso sistemático de símbolos e de uma conjectura 

intersubjetiva (talvez se possa dizer, uma interpretação autorizada) sobre o 

que sejam. Dessas configurações complexas fazem parte estruturas de 

poder e oportunidades de que nelas, estruturas. Surjam detentores de/e 

funções de decisão”. (Pugliesi, 2009, p. 172). 

Neste período tratado, a disciplina vicejava como símbolo do poder, 

estabelecendo a estrutura do poder como dominante, imperioso e inafastável. E os 

detentores advindos destas estruturas, foram aqueles que detinham e mantinham 

este poder a todo custo. 

3.3 – O Estado de polícia na justiça  

Mantendo viva a discussão envolvendo disciplina se avista o Estado de 

polícia80 avançando na chamada política interna. Haveria do poder ser transpassado 

                                                 

79 “Essa semiotécnica das punições esse ‘poder ideológico’ é que, pelo menos em parte, vai ficar em 
suspenso e será substituído por uma nova anatomia política em que o corpo novamente, mas numa 
nova forma inédita, será personagem principal. E essa nova anatomia política permitirá recruzar as 
duas linhas divergentes de objetivação que vemos formar-se no século XVIII: a que rejeita o 
criminoso para ‘outro lado’ – o lado de uma natureza contra a natureza: e a que procura controlar a 
deliquência por uma anatomia calculada das punições. Um exame da nova arte de punir mostra bem 
a substituição da semiotécnica punitiva por uma nova política do corpo”. (Foucault, Vigiar e punir, 
2008, p. 86).  
80

 Foucault em sua pesquisa demonstra a forma como é tratado o objeto da polícia: “Nos grandes tratados 
de polícia dos séculos XVII e XVIII, todos os que coligem os diferentes regulamentos e procuram 
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através de um estado de coisas mais envolvente, soberano, atendendo diretamente 

aos apelos daqueles que governam. Assim, é descrito: 

“[...] o estado de polícia implica o quê? Pois bem, ele implica justamente um 

objetivo ou uma série de objetivos que poderíamos dizer ilimitados, pois se 

trata precisamente, no Estado de polícia, para os que governam, de 

considerar e encarregar-se não somente das diferentes condições, isto é, 

dos diferentes tipos de indivíduos com seu estatuto particular, não somente 

de encarregar-se disso, mas encarregar-se da atividade dos indivíduos até 

em seu mais tênue grão”. (Foucault, 2008, p.10)  

Na busca de compreensão do que vem a ser este Estado de polícia81, o autor, 

se vale de demonstrar seu funcionamento e aplicação dentro do governo, isto 

porque, é através dessa estrutura que se desenvolve vividamente o poder governar. 

Na governamentalidade, adquiri-se a forma de controle com este Estado de polícia 

permanente e constante, podendo se valer e evocar sempre que necessário esta 

atividade soberana fiscalizatória assumida pelo ente Estado. Seu objetivo externo é 

garantir o bem estar da população, de cada cidade, mas seu fim primeiro é ser o 

braço forte do governo com poderes ilimitados definindo a latitude de cada indivíduo, 

em todas as questões que possam ser ou não do interesse do Estado. Com isso, o 

controle e a disciplina estão garantidos, uma vez ser o “objeto quase infinito” 

(Foucault, 2008). 

Fica muito palpável esta sede de poder inominado pela expressão 

“encarregar-se dos indivíduos até em seu mais tênue grão” (Foucault, 2008), ou 

seja, não importa se a questão é pequena ou não, o importante é manter uma forma 

                                                                                                                                                         

sistematizá-los concordam quanto a isso e o dizem expressamente: o objeto da polícia é um objeto 
quase infinito”. (Foucault, Nascimento da Biopolítica, 2008, p. 10).  
81

 Citando relatórios policiais, mandados de prisão e interrogatórios se a vista neste comentário, até 
onde o sistema de polícia podia avançar, num sem limite sem igual: “Até o fim do século XVIII, grosso 
modo – inclusive no caso de relatórios policiais, mandados de prisão, interrogatórios, etc., que se 
referiam a indivíduos em hospícios como Bicêtre, como Charenton -, dizer que alguém era louco, 
assinalar sua loucura, era sempre dizer que ele se enganava, em que, sobre que ponto, de que 
maneira, até que limite ele se enganava. Era, no fundo, o sistema de crença que caracterizava a 
loucura”. Foucault, O poder psiquiátrico, 2006, p.10).    
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torrencial de controle e disciplina82 a ponto de nas mínimas coisas, nas mínimas 

práticas serem fiscalizadas e controladas. Não é inoportuno e nem tão pouco 

repetitivo aferir “quem governa tem um objetivo ilimitado” (Foucault, 2008).  

“[...] esse funcionamento de razão de Estado, no século XVII e no início do 

século XVIII é que, evidentemente, o objeto interior sobre o qual vai se 

exercer o governo segundo a razão de Estado ou, se quiserem, o Estado de 

polícia é ilimitado em seus objetivos. No entanto, isto não quer dizer de 

forma alguma que não há um certo número de mecanismos de 

compensação, ou antes, um certo número de posições a partir das quais se 

vai procurar estabelecer uma linha de demarcação, uma fronteira para esse 

objetivo ilimitado que é prescrito ao Estado de polícia pela razão de Estado. 

Houve muitas maneiras de buscar limites para a razão de Estado, do lado 

da teologia, claro. Mas gostaria de insistir num outro princípio de limitação 

da razão de Estado naquela época, que é o direito”. (Foucault, 2008, p.11) 

A insistência de Foucault no princípio de limitação ser o direito83 tem sua 

razão de ser. A construção que foi sendo montada leva a perceber ser realmente 

                                                 

82
 Uma tese defendida por Foucault, demonstra o nascimento desse poder disciplinar, e como veio se 

pautando na história, os métodos usados de disciplina derivado de locais que serviram como um 
laboratório, singra dentro dessa hipótese bem sustentada, a origem de muitas formas vistas até os 
dias atuais de disciplina: “esse poder disciplinar, no que tem de específico, tem uma história, que 
esse poder  não nasceu de repente, que também não existiu sempre, que se formou e seguiu uma 
trajetória de certo modo diagonal, através da sociedade ocidental. E, para tomar apenas, digamos, a 
história que vai da idade média aos nossos dias, creio que podemos dizer que esse poder, no que ele 
tem de especifico, não se formou propriamente à margem da sociedade feudal, nem certamente, 
tampouco em seu centro. Formou-se no interior das comunidades religiosas, ele se transportou, 
transformando-se, para comunidades laicas que se desenvolveram e se multiplicaram nesse período 
da pré-Reforma, digamos, nos séculos XIV-XV. E podemos apreender perfeitamente essa translação 
em certos tipos de comunidades laicas não exatamente conventuais, como os célebres ‘Irmãos da 
Vida Comum que, a partir de certo número de técnicas que tomavam emprestadas da vida conventual 
a  partir igualmente de certo números de exercícios ascéticos que tomavam emprestados de toda 
uma tradição do exercício religioso, definiram métodos disciplinares relativos à vida cotidiana, à 
pedagogia. Mas esse é apenas um exemplo de toda essa ramificação, anterior à Reforma, de 
disciplinas conventuais ou ascéticas. E, pouco a pouco, são essas técnicas que vemos então difundir-
se em larga escala, penetrar a sociedade do século XVI e, sobretudo, dos séculos XVII e XVIII, e 
tornar-se no século XIX a grande forma geral desse contato sináptico: poder político/corpo individual.” 
(Foucault, O poder psiquiátrico, 2006, p. 51) 
83

 Neste comentário, Foucault se estende a questão de observar no sistema carcerário como a teoria 
do direito passa a ser exercida dentro desta nova razão de governar, a ponto de ser vista como um 
avanço: “Durante todo o século XVIII, dentro e fora do sistema judiciário, na prática penal cotidiana 
como na crítica das instituições, vemos formar-se uma nova estratégia para o exercício do poder de 
castigar. E a ‘reforma’ propriamente dita, tal como ela se formula nas teorias de direito ou que se 
esquematiza nos projetos, é a retomada política ou filosófica dessa estratégia, com seus objetivos 
primeiros: fazer da punição e da repressão das ilegalidades uma função regular, coextensiva à 
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este o princípio basilar, não levando aqui a sapiência de estar o direito resolvendo e 

sanando todos os conflitos, mas por ser ele um conduto confiável, no que tange a 

população. Sem dúvida torna-se, mas fácil transmitir a ideia de justiça, de igualdade, 

quando se junta a tudo isso o direito, mesmo não sendo com o fim que originalmente 

se espera do Direito. O discurso84 é palatável ao se mostrar o direito como cerne das 

soluções propostas, mesmo que este lá à frente não atenda todos os anseios da 

população.  

Para tornar claro o pensamento foucaultiano, em seu livro a História da 

Loucura, se encontra essa declaração: 

“Seria falso considerar que o internamento dos insanos nos séculos XVII e 

XVIII seja uma medida de polícia que não se coloca problemas, ou pelo 

menos manifesta uma insensibilidade uniforme ao caráter patológico da 

alienação. Mesmo na prática monótona do internamento, a loucura tem uma 

função variada”. (Foucault, 2005, p.114) 

Neste comentário embora sucinto, ver-se-á, o alcance e deformidade 

encontrada para se manter o Estado de polícia, e percebe-se nele, que casos de 

saúde são tratados de forma tirânica, para se evitar simplesmente que estes 

chamados “insanos”, estivessem dividindo espaço com as pessoas em condições de 

“normais”. Fica também observável a não tolerância com a chamada ordem social 

imposta pelo governo, pois, quem no momento de se tornar essa uma medida de 

polícia, o internamento dos chamados insanos, poderia escapar de assim ser 

classificado? Estava evidentemente postulado com isso uma série de restrições 

intrínsecas demonstrando essa nova razão de governar, contando até com o apoio 

de muitos cidadãos, por não desejar que estas espécies de pessoas ficassem 

                                                                                                                                                         

sociedade; não punir menos, mas punir melhor; punir talvez com uma severidade atenuada, mas para 
punir com mais universalidade e necessidade; inserir mais profundamente no corpo social o poder de 
punir”. (Foucault, Vigiar e Punir, 2008, p.69,70)   
84

 “O interesse de Foucault pelos ‘planos discursivos’ foi imediatamente [...] O caráter linguístico dos 
fatos de linguagem foi uma descoberta muito importante, mas, de outro, tratava-se de descrever a 
transformação dos tipos de discurso nos séculos XVII e XVIII, isto é, de historicizar os procedimentos 
de identificação e de classificação próprios desse período: nesse sentido, a arqueologia foucaultiana 
dos discursos não é apenas uma análise linguística, mas uma interrogação sobre as condições de 
emergência de dispositivos discursivos que sustentam práticas (como em História da Loucura) ou a 
engendram (como As Palavras e as coisas ou em Arqueologia do Saber)”. (Revel, 2005, p.37,38)  
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circulando sem um lugar para depositá-las. Com o bem vindo controle do Estado 

sobre esta questão, havia a paz aparente, uma vez não ser do interesse público85 o 

que se fazia com as pessoas que ali eram internadas, muitas delas sem nenhum 

distúrbio, ou problema mental. 

Com essa possibilidade real de internação se pode antever que tal poder 

vergava a condição de, uma vez a pessoa ser declarada insana e internada, deixar 

até de ser um sujeito de direito. Foucault, em seu livro, Os Anormais traz a lume esta 

questão: 

“A ‘interdição’ constituída a medida judiciária pela qual um indivíduo era 

parcialmente desqualificado como sujeito de direito. Esse contexto, jurídico 

e negativo, vai ser em parte preenchido, em parte substituído por um 

conjunto de técnicas e de procedimentos mediante os quais se tratará de 

disciplinar os que resistem ao disciplinamento e de corrigir os incorrigíveis. 

O ‘internamento’ praticado em larga escala a partir do século XVII pode 

aparecer como uma espécie de fórmula intermediária entre os 

procedimentos positivos de correção. O internamento exclui de fato e 

funciona fora das leis, mas se dá como justificativa a necessidade de corrigir 

de melhorar, de conduzir a resipiscência, de fazer voltar ao ‘bons 

sentimentos’”. (Foucault, 2002, p. 415)  

Salta aos olhos do menos observador o que se pode produzir com esta 

espécie de poder: a marginalização, a tomada da condição de sujeito de direito, a 

alienação, a perda da identidade. São fatores a serem considerados nesta mística 

                                                 

85
 Nesse aspecto, o autor Márcio Pugliesi, aponta uma citação em seu livro apontando questão que 

amplifica a conduta do individual frente à conduta grupal: “Na psicologia social são muitas as 
questões suscitadas pelo conflito entre indivíduo e sociedade. Segundo Serge Moscovici, os 
fenômenos estudados por essa disciplina são aqueles de comunicação social, de influência coletiva e 
de processos linguísticos. Em outras palavras, essa é a ciência que estuda a vida cotidiana com 
interesses voltados às interações humanas e aos grupos humanos que estruturam a realidade social 
buscando compreender a dimensão subjetiva da realidade social ao supor os fenômenos sociais 
como um conjunto de comportamentos psicológicos, isto é, busca ser a ciência do comportamento do 
indivíduo em grupo e influenciado por seus semelhantes. E a imagem do indivíduo imerso no grupo é 
de um homem medíocre, pois o estar em massa libera condutas impensáveis quando estamos sós. 
[...] Há, de resto, uma espécie de tirania exercida pelos grupos (o espírito de corpo ou 
corporativismo), conformismo, pressão coletiva e, é claro, desvios. Essa situação conflitiva entre o 
indivíduo e os grupos de que participa acaba por introduzir variedade em todos esses sistemas e 
permite, dessarte, uma alteração das situações e influi tanto sobre as ações coletivas quanto aquelas 
individuais”. (Pugliesi, Teoria do Direito, 2009, p.94).  
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de razão governamental e poder. A subjetividade proposta diante do quadro de 

quem pode ou não ser internado, é escandaloso, ultrajante. Numa análise visual do 

texto, há questões que merecem serem enfrentadas. Primeira, “tratará de disciplinar 

os que resistem ao disciplinamento e de corrigir os incorrigíveis” (Foucault, 2002). 

Resistiam à disciplina, por quê? Havia uma explicação do que viria a ser esta 

disciplina, ou era ato posto e imposto? A submissão sem qualquer explicação é a 

máxima deste momento. Ou se sujeita, ou é desqualificado, como sujeito passível de 

morar em sociedade, sendo assim, internado para se tornar corrigível, através de 

uma série de disciplinas também, não divulgadas. A segunda, “O internamento 

praticado em larga escala a partir do século XVII” (Foucault, 2002). Larga escala foi 

o método usado para aqueles insurgentes, os chamados incorrigíveis. É visível que 

não se tratava apenas de pessoas doentes, se é que um dia esta medida teve como 

alcance conduzir a pessoa que tivesse uma doença desta espécie ao internamento. 

O que se torna flagrante diante deste quadro aterrador é esta escalada para internar 

aqueles que se recusassem a participar deste momento. E em terceiro, “o 

internamento exclui de fato e funciona fora das leis” (Foucault, 2002). Se funciona 

fora das leis, se entende sem ambicionar impactar, que era regido este internamento 

por leis próprias, acima das leis formuladas e conhecidas. Ora, o simples exercício 

do governo em se ter uma lei conhecida de todos e outra conhecida só pelo próprio 

governo, aduz haver não duas leis, mas somente uma que é a do próprio Estado, 

uma vez quando se entende ser necessária, usa-se a que é mais benéfica para o 

governo. 

A soberania86 que parece nunca ter abandonado o Estado, consegue mesmo 

estando em um momento de uma nova razão governamental87 mostrar seu rosto 

                                                 

86
 A soberania na razão de soberano e súdito, não deixa de existir, apenas assume outra forma, com 

maiores exigências. Se por uma lado na figura do Rei se cobrava impostos, ou seja, havia coleta-
despesa,no segundo momento, se exigirá todo o tempo e todo o corpo daqueles nascidos no solo do 
Estado: “Creio que podemos opô-lo quase termo a termo ao poder de soberania. Em primeiro lugar, o 
poder disciplinar não põe em ação esse mecanismo, esse acoplamento assimétrico coleta-despesa. 
Num dispositivo disciplinar, não há dualismo, assimetria; não há  essa espécie de apropriação parcial. 
Parece-me que o poder disciplinar pode se caracterizar em primeiro lugar pelo fato de implicar não 
numa coleta com base no produto ou numa parte do tempo, ou em determinada categoria de serviço, 
mas por ser uma apropriação total[...] É uma apropriação do corpo, e não do produto; é uma 
apropriação do tempo em sua totalidade, e não do serviço.Temos um exemplo nítido disso na 
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mais virulento. O desrespeito à pessoa humana, sua vida, não é nada perto dos 

interesses do Estado em se manter poderoso. Até aqueles que poderiam através de 

seus pensamentos, de seu conhecimento, construir uma nova jornada, se curvam, 

diante deste poder inexorável. Se houvesse manifestação, o internamento era certo 

e com ela, o descrédito, a perda dos direitos, e como ponto focal, a peja de “insano”. 

É de bom tom, citar texto que corrobora: 

“Existe em nossa sociedade outro princípio de exclusão: não mais a 

interdição, mas uma separação e uma rejeição. Penso na oposição, razão e 

loucura. Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso, não pode 

circular como os dos outros; pode ocorrer que sua palavra seja considerada 

nula e não seja acolhida, não tendo verdade nem importância, não podendo 

testemunhar na justiça, não podendo autenticar um ato ou um contrato, não 

podendo nem mesmo, no sacrifício da missa, permitir a transubstanciação e 

fazer do pão um corpo [...] É curioso constatar que durante séculos na 

Europa a palavra do louco não era ouvida [...]”. (Foucault, 2009, p.10,11). 

Então numa consideração simples, para o governo internar determinadas 

pessoas que contrariavam suas pretensões não era de todo ruim? Ou, até mesmo, 

um alguém que estivesse causando algum tipo de desafio, de combatividade, sendo 

declarado louco, sua palavra perderia o efeito? Se não podia nem se quer, assinar 

um contrato, portanto, nem vender e nem comprar, quantos negócios escusos 

poderiam surgir, caso um cidadão fosse declarado insano? As ponderações são 

inúmeras, e todas dentro desta declaração de loucura, possíveis. Esse sem dúvida 

alguma é um poder sonhado por todo governante, uma vez o desejo de poder não 

                                                                                                                                                         

aparição, em fins do século XVII e em todo o correr do século XVIII da disciplina militar. Até o início 
do século XVII, até a Guerra dos Trinta Anos, grosso modo, a disciplina militar não existia;o que 
existia era uma perpétua passagem da vagabundagem ao exército”. (Foucault, O poder psiquiátrico, 
2006, p. 57,58).      
87

 No texto foucaultiano, a afirmação contundente de que no século XVIII se construiu através da 
governamentalidade a sobrevivência do Estado para chegar até os dias atuais: “Desde o século XVIII, 
vivemos na era do governamentalidade. Governamentalização do Estado, que é um fenômeno 
particularmente astucioso, pois se efetivamente os problemas da governamentalidade, as técnicas de 
governo se tornaram a questão política fundamental e o espaço real da luta política, a 
governamentalização do Estado foi o fenômeno que permitiu ao Estado sobreviver. Se o Estado é 
hoje o que é, é graças a esta governamentalidade, ao mesmo tempo interior e exterior ao Estado.”( 
Foucault, Microfísica do Poder, 2008, p. 292).  
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ser facilmente saciado. Essa nova égide estabelecida através do mercado, 

avançando para o direito e justiça, abre inúmeras possibilidades de exploração.  

3.4 – As instituições judiciárias 

Prosseguindo nesta mesma corrente de pensamento, as instituições com fins 

judiciários passaram a se confundir com as instituições psiquiátricas, uma vez esta 

última praticamente assumir o papel de encarceramento dos condenados, ou, 

também chamados incorrigíveis. Essa simbiose perigosa foi observada por Michel 

Foucault: 

“Tratava-se de estudar a gênese da psiquiatria a partir e através das 

instituições de encerramento que estavam original e essencialmente 

articuladas a mecanismos de jurisdição em sentido bastante lato – pois o 

fato era que se tratava de jurisdição de tipo policial, mas em todo caso, por 

enquanto, nesse nível, isso não tem muita importância – e que, a partir de 

certo momento e em condições que tratava precisamente de analisar, foram 

ao mesmo tempo sustentadas, substituídas, transformadas e deslocadas 

por processos de veridição”. (Foucault, 2008, p.47). 

A demonstração no texto de ser a instituição de encerramento 

substancialmente um mecanismo de jurisdição, do “tipo policial” (Foucault, 2008), 

exala a esta altura a forma principesca que a nova arte de governar dispunha, sem, 

contudo, se despir de seu poder avançando a passos largos para a sua manutenção 

como acontece de fato. Havia dentro destas “instituições de encerramento” 

(Foucault, 2008), algo vital para a disciplina e obediência dos súditos: a alienação, 

que se impunha ao internado, que em sua forma primal passava a estar ausente da 

vida social, estando assim numa microssociedade, onde o Estado assumia ser o 

tutor e, capitaneando este espaço havia os médicos que usavam de suas pesquisas 

para avançar na chamada ciência psiquiátrica, conseguindo através destas 

intervenções material para abastecer e manter em alta sua busca para chamada 

solução, ou empiricamente, a descoberta da verdade. Com este intuito até nobre 

todo tipo de experiência foi se permitindo ser realizadas, sem o devido controle do 

Estado nesta questão por passar o número de internados a serem demasiadamente 

grande, e os critérios dispostos para essa internação como já foi visto, bem 
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subjetiva. Neste diapasão o que se foi avistando foi um circo de horrores, usando e 

abusando de todo método convencional ou não, para se tentar comprovar premissas 

propostas e raramente comprovadas. A fábrica de dejetos humanos estava aberta, 

sem absolutamente nada nem de longe, chamado direito ou justiça, no que concerne 

o conhecimento, ainda que também não praticado em nossos dias, se poderia 

almejar. Várias gerações comprometidas mentalmente e intelectualmente foram 

surgindo em nome da égide da arte de governamentalidade e, pomposamente, em 

nome da chamada ciência médica. Nada, porém, mas distante de solução, embora, 

seja visível que o que menos se buscava era de fato sanar um problema, o que se 

viu nestes séculos foi um contingente excessivo de seres humanos a mercê do 

governo, que os viam como um problema a ser afastado da sociedade, tanto para o 

controle, como para demonstração de força e poder; e um grupo de cientistas; 

também conhecidos como médicos; se assim se pode chamar, na ânsia de 

descobertas e avanços, dispondo de todos os meios possíveis para esse intento.  

Destarte, não só estas medidas eram necessárias para o aprimoramento da 

disciplina em larga escala, havia ainda, o afastamento de algo que solapava e, 

impedia este predomínio da razão de Estado: 

“O fortalecimento do poder principesco que se constatava no curso dos 

séculos XVI e XVII, reclamou toda uma série de conhecimentos, poder-se-ia 

dizer, úteis a arte de governar, mas constituiu também toda uma série de 

rituais de manifestação do saber que vão desde o desenvolvimento de um 

certo humanismo até a bem curiosa e bem constante presença de bruxas, 

astrólogos, adivinhos, etc., em torno do Príncipe, até o início de século 

XVII.[...] Não foi somente a bruxa com suas pobres quimeras e suas 

potências de sombra que foi, enfim, por uma ciência tardia mas salutar, 

reconhecida como alienada (...) um certo tipo de poder exercia por meio das 

vigilâncias, dos interrogatórios, dos decretos da Inquisição; e é ele ainda, 

por transformações sucessivas, que nos interroga hoje, questiona nossos 

desejos e sonhos, inquieta-se com nossas noites, persegue os segredos e 

traça fronteiras,designa os anormais, promove purificações e assegura as 

funções da ordem”. (Foucault, 2011, p. 49,50).   

Cumpre apreciar nesta citação de Foucault, há o direcionamento para outra 

instituição, que convivia muita próxima a presença do governante, exercendo poder 
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igual, e muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, um poder maior e superior ao do 

príncipe. Repousava tranquila no arcabouço de estar terrealmente representando 

um poder acima do humano. Como bem expõe o pensamento foucaultiano, “é ele 

ainda, por transformações sucessivas, que nos interroga hoje, questiona nossos 

desejos e sonhos, inquieta-se com nossas noites, persegue os segredos e traça 

fronteiras, designa os anormais, promove purificações e assegura as funções da 

ordem” (Foucault, 2011), nesta representação de poder permanente, se 

transformando sucessivamente, e cuidando de algo tido como sagrado, a alma, 

repousava o interesse no controle total, com a ideia fixa de manter-se o poder, 

através de métodos praticados há séculos como o controle do corpo e da mente no 

enclausuramento. Não foi ao acaso o surgimento de padrões de tratamentos para 

toda sorte de indisciplina em instituições assemelhadas as que já funcionavam há 

muito tempo, tendo o mesmo princípio motor e, com o mesmo discurso: a disciplina 

através do corpo, aprisionado e servil, sem expressão da vontade, sendo totalmente 

subverniente.  

Foucault aprisiona esta ideia de forma muito salutar numa descrição, das 

instituições de direito, judiciárias. 

“Vocês vêem que isso tudo – quer se trate do mercado, do confessional, da 

instituição psiquiátrica ou da prisão -, em todos esses casos, trata-se de 

abordar sob diversos ângulos uma história da verdade, ou antes, de abordar 

uma história da verdade que estaria acoplada, desde a origem, a uma 

história do direito. Enquanto, com muita frequência, o que se procura fazer é 

uma história do erro ligada a uma história de proibições, o que eu lhes 

sugeriria era fazer uma história da verdade acoplada à história do direito”. 

(Foucault, 2008, p. 48).  

Não há pretensão nos seus escritos de suscitar a verdade como algo 

pungente e salvador, solucionador de todos os problemas sociais. O que se 

sobressaí em seus pensamentos é a busca da veridição, através de uma 

comparação com a história passada. Sua busca frenética é no nascimento da 

biopolítica antevendo os métodos empregados, a forma sem limites usada para 

alcançar o poder de governar. Mesmo que para isso, tivesse como acabou por 

acontecer, de sacrificar parte da população, para atingir este intento. É demonstrar a 
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ausência de sentido prosseguir produzindo a mesma história, sem ao menos se 

embebedar dela e solver tudo aquilo que pode ser importante para os dias atuais.   
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Capitulo 4 – O liberalismo e seu surgimento 

O surgimento do liberalismo se esboça no século XVIII com a finalidade 

conforme seu próprio nome denota oferecer maior liberdade ao povo, em vários 

aspectos principalmente econômicos, político e trabalho. Tomando como pano de 

fundo a realidade social vivenciada da monarquia, rei e a soberania assoberbada, 

entrar num pacto social onde a liberdade seria privilegiada provocava emoção de 

conquista e com certeza a reação a esta chamada abertura era bem vinda entre a 

população que se via num feudo. 

“[...] essa prática governamental que está se estabelecendo não se contenta 

em respeitar esta ou aquela liberdade, garantir esta ou aquela liberdade. 

Mais profundamente, ela é consumidora de liberdade. É consumidora de 

liberdade na medida em que só pode funcionar se existe efetivamente certo 

número de liberdades: liberdade do mercado, liberdade do vendedor e do 

comprador, livre exercício do direito de propriedade, liberdade de discussão, 

eventualmente liberdade de expressão, etc. A nova razão governamental 

necessita portanto da liberdade, a nova arte governamental consome 

liberdade. Consome liberdade, ou seja, é obrigada a produzi-la. É obrigada 

a produzi-la, é obrigada a organizá-la. A nova arte governamental vai se 

apresentar portanto como gestora da liberdade, não no sentido imperativo 

[...] (Foucault, 2008, p.86) 

Na observância de ter de produzir liberdade, fomentá-la em todos os 

seguimentos, há um povo acostumado com exatamente o oposto, além das 

dificuldades comuns com uma mudança tão substancial como essa, certamente 

produziria situações díspares e dificultosas. Haveria esta liberdade sem nenhum tipo 

de limites? Ou, ela estava limitada as coisas comerciais e trabalhistas? Como 

ensinar para um país inteiro, como ser livre? Como então se daria essa liberdade? 
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“O liberalismo, no sentido que eu o entendo, esse liberalismo que podemos 

caracterizar como a nova arte de governar formada no século XVIII, implica 

no seu cerne uma relação de produção/destruição [com a] liberdade [...] É 

necessário, de um lado, produzir liberdade, mas esse gesto mesmo implica 

que, de outro lado, se estabeleçam limitações, controles, coerções, 

obrigações apoiadas em ameaças, etc.” (Foucault, 2008, p.87)  

Fica assim caracterizado que a tão apregoada liberdade esta adstrita ao 

comércio88, sua evolução, o que se passa a chamar mercado, e mesmo nesses 

casos, haveria sim de se ter um controle no aspecto de haver regras claras para o 

estabelecimento inicial, para depois se ir conseguir no avanço do modelo 

estabelecido as próprias regras até não escritas, contudo, tratadas e reconhecidas. 

A biopolítica traz em seu bojo conceitos sobre regime de governo, economia, 

poder e disciplina. A razão que se dá essa mudança se deve a insatisfação 

percebida através de revoluções e movimentos sociais que surgindo vão apontado à 

necessidade de uma mudança radical. Não é sem esse sentido que se passa a 

perceber a ausência da ideia de soberania nos moldes que se conhecia e 

lentamente é oferecida a população a sensação de liberdade, de estar mais próximo 

ao governo, sem a figura real imponente e intimidatória. Em contrapartida se vê o 

crescimento de exigências, se opondo a essa falsa sensação de liberalidade por 

parte do Estado, promovendo agora não mais a cobrança apenas de impostos e 

taxas, mais assumindo todo o tempo de seus cidadãos, como forma de manter esse 

estado de coisas: a liberdade e o Estado. Com essa engenharia em andamento, o 

liberalismo assume sua posição de importância e manutenção de todo esse 

funcionamento. Atestando esse novo estilo percebe-se: 

                                                 

88
 “É preciso haver liberdade de comércio, claro, mas como poderá ela efetivamente se exercer se 

não se controla, se não se limita, se não se organiza toda uma série de coisas, de medidas, de 
prevenções, etc. que evitarão os efeitos de hegemonia de um país sobre os outros, hegemonia esse 
que teria precisamente por efeito limitar e demarcar a liberdade de comércio? É o paradoxo que todos 
os países europeus e os Estados Unidos encontrarão desde o início do século XIX, quando 
convencidos pelos economistas no fim do século XVIII, os governantes vão querer fazer reinar a 
ordem da liberdade comercial e encontrarão a hegemonia britânica.” (Foucault, O nascimento da 
biopolítica, 2008, p. 87). 
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“Deve-se entender essa palavra [‘liberalismo’] num sentido bem amplo. 1. 

Aceitação do princípio de que deve haver em algum lugar uma limitação do 

governo, que não seja simplesmente em direito externo. 2.O liberalismo 

também é uma prática: em que encontrar exatamente o princípio de 

limitação do governo e como calcular os efeitos dessa limitação? 3. O 

liberalismo é, num sentido mais estrito, a solução que consiste em limitar ao 

máximo as formas e domínios de ação de governo. 4. Enfim, o liberalismo é 

a organização dos métodos de transação próprios para definir a limitação 

das práticas de governo: constituição e parlamento, opinião e imprensa, 

comissões de inquéritos.”(Foucault, 2008, p.28,29).  

A palavra liberalismo tem amplitude por ser algo dinâmico envolvendo o 

governo, por pleitear sua vocação na arte de governar e se estendendo a economia, 

inseparavelmente, não se atendo aos aspectos limitadores, mas desenvolvendo a 

consolidação do mercado de forma abstrata, não sendo, portanto, responsável pela 

sua forma de condução, assim sendo as regras não são criadas por um poder 

central, mas vão surgindo no momento de sua execução não dando mostras de ser 

instrumentalizado por um sistema central controlador. Assim sendo, dentro de seu 

eixo há elementos limitadores do domínio na ação do governo, acentuando um 

aspecto de organização para transação dos métodos incrementados dentro do 

Estado. 

“O que não existe como real, o que não existe como pertencente a um 

regime de verdadeiro e falso é esse momento, nas coisas de que me ocupo 

atualmente, que assinala o nascimento dessa bipolaridade dissimétrica da 

política e da economia. A política e a economia, que não são nem coisas 

que existem, nem erros, nem ilusões, nem ideologias. É algo que não existe 

e no entanto está inscrito no real estando subordinado a um regime que 

demarca o verdadeiro e o falso”. (Foucault, 2008, p. 27)  

 

A bipolaridade assimétrica tratada no texto aponta para a política e a 

economia, tema constante nos escritos de Foucault ao tratar da nova razão de 

governar, o liberalismo e, tratando da governamentalidade a prática de um mercado 

com regime diferente do até então vivido. Como ponto de equilíbrio a tão sonhada 
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liberdade é liberada e posta à frente de todos da população, para nessa mudança 

vertical haver uma participação especial do povo, que uma vez envolvido não se 

ateria as mudanças produzidas que afetaria diretamente a vida de cada pessoa, sem 

a princípio percepção necessária para ao menos compreender essa nova forma de 

governo. 

4.1 – O liberalismo e suas raízes 

Para Foucault as raízes do liberalismo89 surgem na inversão dogmática da 

soberania real monárquica, para a nova égide governamental. 

“No cruzamento das relações de poder e do que sem cessar lhes escapa, 

nascem realidades de transação que são de alguma maneira uma interface 

entre governantes e governados. É neste cruzamento, na gestão desta 

interface, que se constitui o liberalismo como arte de governar. É neste 

cruzamento que nasce a biopolítica. O homo economicus não é, então, para 

Foucault, o átomo de liberdade indivisível face ao poder soberano, ele não é 

o elemento irredutível ao governo jurídico, mas ‘um certo tipo de sujeito’ que 

permitirá a uma arte de governar se limitar, de se regrar segundo os 

princípios da economia e de definir uma maneira de ‘governar o menos 

possível”. (Passos, 2008, p.44)  

A interface partindo do cruzamento das relações de poder proporciona 

nascimento da realidade das transações entre governantes e governados. É neste 

ponto de cruzamento que “se constitui o liberalismo como arte de governar”. 

(Passos, 2008). Com isto o auge da história o nascedouro da biopolítica, que parte 

da soberania absolutista para a liberdade tolerável e administrada, surge com força 

quase que mandamental permitindo um marco no momento de sua execução. É fato 

que ao se definir o mercado, neste momento, se mudam algumas máximas até 

                                                 

89
 “O liberalismo não é, então, primeiro, nem, propriamente falando, uma teoria econômica, nem uma 

teoria política, mas uma arte de governar que assume o mercado como teste, como instrumento de 
inteligibilidade, como verdade e medida da sociedade. Por ‘sociedade’, é preciso entender o conjunto 
das relações jurídicas, econômicas, culturais, sociais, etc., tecidas por uma multiplicidade de sujeitos”. 
(Passos, Poder, normalização e violência, 2008, p.44) 
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então conhecidas, por exemplo, esse mercado não será conduzido por 

comerciantes, mas calcada por empresários com sua lógica90 diferencial e desigual.  

Há um tratamento nas estruturas de poder advindas de uma nova proposta, 

não centrada, porém, haverá a princípio um leve abandono de algumas estruturas 

bem fincadas sendo substituídas por outras, possibilitando o retorno a algumas 

práticas e costumes passam a ser inevitável, pois, foram a partir delas que se 

chegou ao controle de determinados seguimentos sociais. Assim o liberalismo 

aparenta trazer várias modificações em sua gênese, voltando a seguir as suas 

raízes de soberania uma vez tendo conseguido afastar do povo a ideia fixa da 

monarquia e sua forma de governar dando a eles uma nova razão governamental. 

Esse mascaramento das verdadeiras intenções atinge o objetivo proposto através do 

mercado e a sensação de uma liberalidade jamais vista antes, com essa mera 

impressão os comerciantes são afastados sem muito rumor e os empresários 

assumem o comando do mercado paulatinamente controlando através dos fluxos a 

demanda e por fim, os preços a serem praticados. A vista de todos há o gozo da 

liberdade em toda sua plenitude, porém, aos olhos observadores se percebe 

somente a mudança da forma, do método agora empregado de governamentalidade 

subsistindo em seu início aos problemas que uma mudança deste mote poderia 

trazer. 

“Creio que começa a se esboçar aí algo muito importante, cujas as 

consequências, como vocês sabem, estão longe de ter se esgotado. 

Esboça-se aí uma coisa que é uma nova ideia da Europa, uma Europa que 

não é mais a Europa imperial e carolíngia, mais ou menos herdeira do 

Império Romano e com estruturas políticas bem particulares. Tampouco é, 

já não é a Europa clássica da balança, do equilíbrio entre as forças 

estabelecidas de tal modo que nunca a força de um prevaleça de uma 

forma demasiado determinante sobre o outro. É uma Europa do 

enriquecimento coletivo, é uma Europa como sujeito econômico coletivo 

que, qualquer que seja a concorrência estabelecida entre os Estados, ou 

                                                 

90
 Tratando desse tema lógica se pode aduzir: “A lógica do liberalismo se opõe, segundo Foucault, à 

lógica dialética. Esta última faz valer termos contraditórios, em um elemento homogêneo que promete 
sua resolução numa reconciliação. A lógica estratégica tem por função estabelecer as conexões  
possíveis entre termos díspares, e que permanecem díspares”. (Passos, idem, p.45). 



76 

 

melhor, através da própria concorrência que se estabelece entre Estados, 

deve tomar um caminho que será o do progresso econômico ilimitado. Essa 

ideia de um progresso que é um progresso europeu é, creio eu, um tema 

fundamental no liberalismo, que, como vocês vêem, no fundo derruba 

totalmente os temas do equilíbrio europeu, apesar de esses temas não 

desaparecerem de todo”. (Foucault, 2008, p. 75) 

  Essa mudança indispensável na Europa da condução do governo, da 

economia, da política partia da ideia de sobressaltar o período imperial e suas 

práticas de tentativa de equilíbrio, como casamentos arranjados entre as famílias 

para consolidar posição, guerras para conquista de terras e mercadorias ou avanço 

no predomínio de uma região, tudo isso, o tempo foi demonstrando ser ineficaz ante 

a necessidade de uma nova arquitetura, algo que pudesse restabelecer a ordem e 

confiança do povo em seus governantes, demonstrando certa proximidade, sem a 

pompa necessária de reis e rainhas e certa distribuição de rendas, contida, é óbvio, 

para acalmar os ânimos acirrados. 

No campo da política a necessidade de um pacto social, nos moldes de 

Rousseau, para incrementar a participação popular e reestruturar a nova Europa, 

redesenhada não com casamentos forçados, não na base de guerras e aliados, 

porém, com estruturas políticas bem particulares, definidas por cada Estado, 

podendo promover o enriquecimento coletivo, pondo por terra, enfim, a imagem de 

um império soberano onde todos os povos deveriam se curvar, com toda esta 

construção havia a ideia de abrir caminho para um progresso econômico ilimitado. 

“Logo o que vemos surgir nos meados do século XVIII é, de fato, muito mais 

um naturalismo do que um liberalismo. Mas creio que podemos empregar a 

palavra ‘liberalismo’ na medida em que a liberdade está, mesmo assim, no 

cerne dessa prática ou dos problemas que são postos a essa prática. Bem, 

creio que é preciso nos entender direito. Se falamos liberalismo a propósito 

dessa nova arte de governar, isso não quer dizer que se está passando de 

um governo que era autoritário no século XVII e início do século XVIII a um 

governo que se torna mais tolerante, mais laxista, mais flexível. Não quero 

dizer que não me parece que uma proposição como essa possa ter muito 

sentido histórico ou político. Não quis dizer que a quantidade de liberdade 

havia aumentado entre o início do século XVIII e, digamos, o século XIX. 
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Não disse por duas razões. Uma de fato, a outra de método e de princípio”. 

(Foucault, 2008, p.85)  

Essa liberdade solta, sem parâmetros não haveria de existir por razões definidas 

pelo próprio Estado haveria de se ter um controle disciplinar onde cada pessoa fosse 

levada a cumprir seu papel dentro da sociedade com denodado esforço entendendo 

ser este importante na condução da economia, da família, da religião, enfim, no 

ambiente onde vivia. Com isto em mente, qualquer que fosse aquele que não 

adentrasse dentro deste sistema era de alguma forma posto em alguma instituição 

disciplinar para quando possível voltar a sua rotina diária, quando assim não ocorria, 

ficava dentro destes lugares para não contaminar os demais, sendo tratado como 

“louco” 91, por estar fora da sintonia almejada pelo Estado.  

 4.2 – Mudanças produzidas pelo liberalismo 

Na esteira das mudanças promovidas pelo liberalismo certamente a que deve 

maior atenção inicialmente é a arte de governar levada a efeito a conduzir o 

consciente coletivo a imaginar estar ocorrendo uma reestruturação social, contudo, 

não é perceptível conscientemente o âmbito atingido e os objetivos propostos. 

“Parece que uma questão subjacente que atravessa a reflexão foucaultiana 

sobre o poder seja o problema da obediência. Se retornarmos o que foi dito 

sobre a técnica liberal e neoliberal de indexação do exercício do poder na 

racionalidade do contrato social, ou seja, na racionalidade daqueles sobre 

os quais o poder será exercido, é óbvio que uma tal indexação somente 

será eficaz se a racionalidade daqueles sobre os quais o poder é exercido 

estiver orientada, determinada, direcionada, organizada. Em suma, a 

indexação do poder só será ajustada ou disposta para a produção da 

obediência: a produção de racionalidade suficientemente obedientes aos 

objetivos do poder é um problema político historicamente importante: ‘A arte 

de governar está inteiramente na capacidade de fazer-se obedecer’.[...] para 

a produção da obediência, mostrando de maneira contundente e decisiva 

                                                 

91
 Foucault trata este tema com maior rigor onde demonstra ser essa uma forma de demonstrar poder, 

“o que estava implicado, antes de tudo, nessas relações de poder, era o direito absoluto da não-
loucura sobre a loucura”. (Revel, Foucault conceitos essenciais, 2005, p. 62). Quem deteria esse 
poder de declarar estar ou não a pessoa louca? Quem tomava iniciativa de internação e, depois de 
liberação? A resposta a todas estas perguntas é o Estado.  
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que não há produção de obediência possível sem tecnologia de si. Foucault 

mostra que só foi possível ao liberalismo e ao neoliberalismo indexar o 

exercício do poder na racionalidade dos governados porque existe há 

séculos das parte destes sobre os quais se exerce o poder, práticas de 

relação de si consigo produtoras de estados de obediência. É preciso uma 

relação de si consigo, são necessárias tecnologias de si para realizar a 

governamentalização dos indivíduos”. (Foucault, 2011, p. 31,32). 

Percebe-se no texto excerto a obediência atravessando a história através de 

vários mecanismos, como ponto apenas de concordância o mundo grego92. A 

obediência às autoridades e disciplina foi motivo de muitos historiadores destacarem 

estes adjetivos, não por um acaso foi um império conduzido por Alexandre O grande 

que avançou com seus exércitos disciplinados e obedientes conquistando tudo e 

todos que estava a sua frente. Ainda a título de elencar a forma como este exercício 

do poder foi se construindo entre os povos antigos se podem apontar o império 

romano, cioso de suas leis e obediência servil, demonstrou ao longo de sua 

existência longa como levar a efeito esse sistema contínuo de fluxo obediência e 

disciplina. 

                                                 

92
 Ainda no fito de fortalecer a ideia contínua de obediência anterior, de disciplina se encontra eco em 

uma passagem citada por Foucault sobre Sêneca, onde se propõe fazer um exame para inspecionar 
as ações cometidas e a forma como se pode ajusta-la: “A relação do sujeito consigo mesmo nesse 
exame não se estabelece tanto sob a forma de uma relação judiciária na qual o acusado se encontra 
em face de um juiz; ela tem, ao contrário, o aspecto de uma ação de inspeção, onde o controlador 
quer apreciar um trabalho, uma missão realizada; o termo speculator (deve-se ser speculator sui) 
designa precisamente esse papel. Além disso, o exame assim praticamente não diz respeito, como 
se se tratasse de uma imitação do processo judiciário, às ‘infrações’, ele não leva a uma sentença de 
culpabilidade ou a decisões de autopunição. No exemplo que Sêneca dá aqui, ele assinala ações 
como um fato de discutir muito vivamente com ignorantes que, de todo modo, não se pode 
convencer; ou de vexar, por meio de reprovações, um amigo que se desejaria fazer progredir. Sêneca 
não se satisfaz com essas condutas na medida em que, para atingir os fins que, de fato, o sujeito 
deve se propor, os meios empregados não foram aqueles que seriam necessários; é bom querer 
corrigir os próprios amigos quando for necessário, mas se a reprimenda não for medida, fere em vez 
de melhorar; é bom convencer aqueles que não sabem, mas é capaz de escolher aqueles que são 
capazes de ser instruídos. O que se está em jogo no exame não é, portanto, descobrir a própria culpa 
nas suas mínimas formas e nas suas raízes mais tenazes. Se ‘não se esconde nada de si mesmo’, se 
‘não se devia passar nada’, é para poder memorizar, para poder ter em mente, mais tarde, os fins 
legítimos, como também as regras de conduta que permitem atingi-los pela escolha de meios mais 
convenientes. A falta não é reativada pelo exame para fixar uma culpabilidade ou estimular um 
sentimento de remorso, mas sim para reforçar, a partir da constatação lembrada e refletida de um 
fracasso, o equipamento racional que assegura uma conduta sábia”. (Foucault, História da 
sexualidade, vol. 3, 2007, p.66,67).  Ou seja, disciplina, obediência igual a controle. 
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A evolução humana foi como se pode ver, calcada por este misto, ora de 

obediência, ora de disciplina asseverada, e na maioria do tempo uma junção dos 

dois desaguando em vários séculos até atingir a idade média e eclodir nos séculos 

XVI a XVIII, onde finalmente se percebe a necessidade de mudança de signo de 

governo, com todo o caminho preparado para a instalação do liberalismo e 

neoliberalismo. Sobretudo, se dá importância à forma muito particular do objetivo 

desta nova prática governamental, enfatizando não de um controle escancarado, 

porém, laissez-faire93, ou seja, uma mão invisível conduzindo todas as coisas sem, 

contudo, aqueles que estão sendo controlado perceberem.   

Buscando a visão foucaultiana sobre essa prática governamental é dito: 

“Em o Nascimento da Biopolítica afirma que seu objeto de estudo não foi a 

prática governamental real, ou seja, o modo efetivamente como os governos 

governam. O objetivo foi estudar a maneira refletida de governar ou o 

conjunto de reflexões sobre a melhor maneira de governar; enfim, o objetivo 

da governamentalidade é o de estudar a ‘instância reflexiva’ das práticas de 

governo. Foucault tomou por objeto de estudo os modos de 

conceitualização das práticas de governo com a finalidade de aprender a 

maneira pela qual essa conceitualização estabeleceu os objetos, as regras 

gerais e os objetivos de conjunto que são próprios ao seu domínio. Trata-se, 

em suma, de um estudo da racionalização da prática governamental no 

exercício da soberania política. ‘O exercício do poder, essa prática muito 

singular da qual os homens não podem escapar, ou que escapam apenas 

por momentos, instantes, por processos singulares e atos individuais ou 

coletivos; que coloca ao jurista, ao historiador, toda uma série de 

problemas; esse exercício do poder como é possível regrá-lo e determiná-lo 

naquele que governa?’” (Foucault, 2011, p.27). 

O pressuposto alçado é de suma relevância uma vez demonstrar a 

perseguição feita por Foucault e o enfrentamento da questão do governo chamado 

                                                 

93
 “A expressão de origem francesa ‘laissez-faire’ (na sua forma mais completa, laissez faire, laissez 

passer, le monde va de lui-même (que em português significa "deixem fazer, deixem passar, o mundo 
vai por si mesmo") representa um princípio defendido pelos economistas mais liberais e que defende 
que o Estado deve interferir o menos possível na actividade económica e deixar que os mecanismos 
de mercado funcionem livremente”.  
(http://www.knoow.net/cienceconempr/economia/laissezfaire). 
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dos vivos e sua governamentalidade. A busca feita é de refletir sobre como na 

história foi se aperfeiçoando a forma de se governar até chegar a um modelo que foi 

se perpetuando, através dos conceitos usados, objetos, as regras gerais, o exercício 

da soberania política (a de se dizer, sob o manto do liberalismo) e, como este poder 

foi engendrando a todos os seres humanos a ponto destes não conseguirem 

escapar, se não por breves e momentâneos períodos, para depois retornar ao seu 

domínio. A pergunta final se é possível regrar este poder e determinar aquele que 

governa, seria o ideal a ser perseguido, mas com a história ainda em andamento, e 

as demonstrações ainda maior deste lauto predomínio do poder governamental, 

pouco se tem visto, a não ser vislumbres insidiosos e passageiros. 

E assim o mundo apregoado dos iguais, distribuição de renda, da liberdade e 

liberalidade, transforma o mercado em seu cerne e, o homem em mercadoria, nem 

no auge da escravatura se alcançou de forma tão soberba esta fórmula indivisível: 

mercado símbolo do poder e mercadoria o homem. Com este sentido próprio o 

liberalismo introduz esta mentalidade mercadológica, sem desplante algum, apenas 

uma boa dose de implementos, redundando naquilo que aparentemente os seres 

humanos fugiam: a escravidão dos seus corpos, do seu tempo e, de sua vida. 

Cumpre salientar outra mudança produzida pelo liberalismo e que só foi 

possível graças a esta arte de governar, a base de transformar o homem em 

mercadoria centrando toda sua atividade de disciplina e poder no chamado controle 

social. Este mecanismo foi calcado a ponto de se erguer solidamente através das 

mais diversas instituições auxiliares para manter e desenvolver essa vigilância 

acirrada sobre cada pessoa da sociedade em suas diversas atividades. As 

penalidades agora não mais corporais buscam transformar o ser humano em um ser 

controlado naquilo que podem fazer no que fazem e, no que farão. 

“Essa extensão do controle social corresponde a uma ‘nova distribuição 

espacial e social da riqueza industrial e agrícola’: é a formação da 

sociedade capitalista, isto é, a necessidade de controlar os fluxos e a 

repartição espacial da mão de obra, levando em consideração 

necessidades da produção e do mercado de trabalho, que torna necessária 

uma verdadeira ortopedia social, para a qual o desenvolvimento da polícia e 
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da vigilância das populações são os instrumentos essenciais. O controle 

social passa não somente pela justiça, mas por uma série de outros 

poderes laterais (as instituições psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, 

médicas, pedagógicas; a gestão dos corpos e a instituição de uma política 

de saúde; os mecanismos de assistência, as associações filantrópicas e os 

patrocinadores etc.) que se articulam em dois tempos: trata-se, de um lado, 

de construir populações nas quais os indivíduos serão inseridos – o controle 

é essencialmente uma economia do poder que gerencia a sociedade em 

função de modelos normativos globais integrados num aparelho de Estado 

centralizado - ; mas, de outro trata-se igualmente de tornar o poder capilar, 

isto é, de instalar um sistema de individualização que se destina a modelar 

cada indivíduo e a gerir sua existência”. (Revel, 2005, p.29,30). 

No texto postado há elementos indicadores da nova era que se estava 

perpetrando, “formação da sociedade capitalista” (Revel, 2005), num movimento 

dispare da saída arregimentada da zona rural rumo à zona urbana, foi se adentrando 

em uma conjugação de pessoas vindas do campo e aquelas que já estavam nos 

chamados centros urbanos. Com este êxodo algumas mudanças foram se tornando 

indispensáveis até por conta do aumento rápido da população urbana, como a 

necessidade de controle. Ocorrendo desde “fluxos e a repartição espacial da mão de 

obra”, dentro da própria cidade, dividindo onde cada trabalhador setorialmente 

deveria se fixar dentro da necessidade de produção, o mercado de trabalho e a 

produção necessária, como o próprio texto aduz “uma verdadeira ortopedia social” 

(Revel, 2005). Uma engenharia para construir uma verdadeira cidadela é conduzida 

construindo populações com os chamados “poderes laterais” (Revel, 2005), ou seja;  

psiquiátricos, médicos, pedagógicas, instituições psicológicas, criminológicas; 

buscando a gestão dos corpos, inserindo indivíduos a um controle nos modelos 

normativos em um Estado centralizador, curiosamente diante disso constrói um 

sistema individualizado moldando cada pessoa e gerindo sua existência94.  

                                                 

94
 Há certamente uma ambiguidade no termo controle e disciplina. Percebe-se nos escritos de Foucault ter sua 

pesquisa alcançado novos territórios, o que passa a ser visível a partir do livro História da Sexualidade, onde se 
é dito: “O que está em jogo nas investigações que virão a seguir é dirigirmo-nos menos para uma ‘teoria’ do 
que para uma ‘analítica’ do poder: para uma definição do domínio específico formado pelas relações de poder 
e a determinação dos instrumentos que permitem analisa-lo. Ora, parece-me que essa analítica só pode ser 
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4.3 - Liberalismo e neoliberalismo  

No rastro do liberalismo até então tratado surge o chamado neoliberalismo 

que numa visão opaca substantivava-se a Adam Smith, ou ainda, a sociedade 

mercantil e, juntando a questão capitalista a Gulag. Como o nome surgente traz o 

radical grego neo pode-se ater apenas que é uma nova versão do liberalismo, mas 

Foucault demonstra que vai além: 

“O que é portanto esse neoliberalismo? Na última vez, procurei lhes indicar 

pelo menos qual era o seu princípio teórico e político. Procurei lhes mostrar 

como, para o neoliberalismo, o problema não era em absoluto saber, da 

mesma maneira que no liberalismo do tipo Adam Smith, no liberalismo do 

século XVIII, como no interior de uma sociedade política já dada, era 

possível recortar, arranjar um espaço livre que seria o mercado. O problema 

do neoliberalismo é, ao contrário, saber como se pode regular o exercício 

global do poder político com base nos princípios de uma economia de 

mercado. Não se trata portanto de liberar um espaço vazio, mas de 

relacionar, de referir, de projetar uma arte geral de governar os princípios 

formais de uma economia de mercado. É esse, a meu ver, o desafio. E eu 

havia procurado lhes mostrar que, para conseguir fazer essa operação, isto 

é, saber até que ponto e em que medida os princípios formais de uma 

economia de mercado podiam indexar uma arte geral de governar, os 

neoliberais haviam sido obrigados a fazer o liberalismo clássico passar por 

certo número de transformações”. (Foucault, 2008, p. 181). 

                                                                                                                                                         

construída fazendo uma tabula rasa e liberando-se de uma certa representação do poder, que eu chamaria – 
veremos adiante por que – de ‘jurídico-discursiva’. É essa concepção que comanda tanto a temática da 
repressão quanto a teoria da lei, enquanto construtiva do desejo. Em outros termos, o que distingue uma 
análise da outra, a que, é feita em termos de repressão dos instintos e a que se faz em termos de lei dos desejo 
é, certamente, a maneira de conceber a natureza e a dinâmica das pulsões; não é a maneira de conceber o 
poder. Uma como a outra recorre a uma representação comum do poder que, segundo o emprego que faz dele 
e a posição que se lhe reconhece quanto ao desejo, leva a duas consequências opostas: seja à promessa de 
uma ‘liberação’, se o poder só tiver um domínio exterior sobre o desejo – de que sempre já se está enredado. 
Não devemos imaginar, aliás, que essa representação seja própria dos que colocam o problema das relações 
entre o poder e sexo. De fato, ela é muito mais geral; pode-se encontrá-la com frequência nas análises políticas 
do poder, e se enraíza sem dúvida muito longe na história do Ocidente”. (Foucault, História da sexualidade, 
2009, p.92,93).  
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  O surgimento do neoliberalismo vem como resposta, a saber, como “se pode 

regular o exercício global do poder político com base nos princípios de uma 

economia de mercado.” (Foucault, 2008). Esse é, portanto o desafio, a desenvolver 

nessa operação demonstrando em que medida os chamados “princípios formais de 

uma economia de mercado pode indexar uma arte geral de governar”. (Foucault, 

2008). Para atingir este objetivo se tem como obrigação usar o liberalismo clássico  

decantando através de vários processos de transformações. Foucault elenca três 

transformações: 1) a dissociação entre economia de mercado, 2) o princípio 

econômico do mercado e, por fim, 3) o princípio político do laissez-faire.  

É evidente através desse novo paradigma a necessidade urgente de uma 

reconstrução na ideia embrionária do liberalismo. A liberalidade pungente 

demonstrou em pouquíssimo tempo ser insuficiente para atender a economia de 

mercado soçobrando a ponto de se repensar o modelo econômico adotado e 

redesenha-lo arquitetonicamente.  

“Creio ter sido esse deslocamento entre a economia de mercado e as 

políticas de laissez-faire o que havia sido obtido, o que havia sido definido – 

em todo caso, o princípio disso havia sido estabelecido – a partir do 

momento em que os neoliberais haviam apresentado uma teoria da 

concorrência pura, que fazia surgir essa concorrência não como um dado 

primitivo e natural que estaria, de certo modo, no próprio princípio, no 

fundamento dessa sociedade, e bastaria, de certo modo, deixar subir de 

volta a superfície e redescobrir; a concorrência, longe disso, era uma 

estrutura, uma estrutura dotada de propriedades formais, [e] eram essas 

propriedades formais da estrutura concorrencial que asseguravam e podiam 

assegurar a regulação econômica pelo mecanismo dos preços.” (Foucault, 

2008, p.181,182).  

O quadro que forma diante do imperativo de se remoldar o liberalismo é a 

necessidade de um mecanismo de preço, podendo assim haver uma regulação 

econômica assegurando a estrutura concorrencial, em síntese, se manteria a 

moldura, ou seja, a estrutura, contudo, se buscaria através destes mecanismos de 

controle econômico, equilibrar o mercado sem retirar os fundamentos estabelecidos 

da concorrência pura. Esse passa a ser o grande desafio, para a manutenção do 
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programa econômico e suas raízes fincadas no liberalismo. O mercado ficaria ainda 

flutuante, porém, com o ferramental do governo incidindo no controle para melhor 

conduzir o Estado. A chamada “estrutura concorrencial” (Foucault) visava lançar a 

base para assegurar a “regulação econômica” (Foucault). Mas restava a ideia do 

laissez-faire, haveria espaço para esta modalidade dentro do quadro do 

neoliberalismo? O próprio Foucault responde: 

“Por conseguinte, se a concorrência era de fato essa estrutura formal, ao 

mesmo tempo rigorosa em sua estrutura interna, mas frágil em sua 

existência histórica e real, o problema da política liberal era, justamente, o 

de organizar de fato o espaço concreto e real em que a estrutura formal da 

concorrência podia atuar. Uma economia de mercado sem laissez-faire, isto 

é, uma política ativa sem dirigismo. O neoliberalismo, não vai portanto se 

situar sob o signo do laissez-faire, mas, ao contrário, sob o signo de uma 

vigilância, de uma atividade, de uma intervenção permanente”. ( Foucault, O 

Nascimento da Biopolítica, 2008, p.182). 

No texto apresentado fica evidente a visão foucaultiana sobre o 

neoliberalismo e sua forma de ação: “uma vigilância, de uma atividade, de uma 

intervenção permanente” (Foucault). O possível conceito liberal onde haveria o livre 

mercado é retomado sob o signo de uma “intervenção permanente” (Foucault), ou 

seja, o rigor do controle, da intervenção seria de forma contínua com a certeza de 

não haver cochilo e nem descuido com a questão econômica, este é o modelo 

arquitetado para o neoliberalismo. 

Destarte, urge citar Pugliesi ao tratar do tema neoliberalismo demonstrando 

em seu escrito uma visão particularmente importante para o confronto da 

recompensa esperada pelo homem nesta nova forma de vida social, não se 

obstando em buscar mesmo que de forma auspiciosa contornos para adequação de 

um novo modelo: 

 “O neoliberalismo precisa estabelecer um referencial supra-social de trocas 

e suprime o simbólico enfeixando nas trocas o significado do mundo – os 

homens não necessitam mais de transcendência: sua vida encontra 

significado na recompensa civilizada, na produção e circulação de 

mercadorias. Tudo, no passo subseqüente dessa redução simbólica, ficará 



85 

 

ainda melhor com a sistemática produção de novidade. O novo será a 

mercadoria com acessórios – mesmo que dispensáveis. Encontrada a 

novidade e obtida – necessita-se de outra, num ciclo interminável do 

provisório. As mercadorias e os homens (simples centros de funções (que 

escondem o agir humano)) são intercambiáveis pelo seu restrito valor de 

mercado – a função simbólica (e segundo Cassirer, o homem é um animal 

simbólico) foi profundamente afetada: a própria condição humana foi 

alterada. O humano vincula-se à adaptação ao fluxo mutável de interesses 

dos centros de produção, financiamento e circulação da mercadoria. Estar 

empregado é ter acesso às benesses da Civilização: o consumo pelo 

consumo até consumir-se a esperança de novidade. Como qualquer esforço 

totalitário, o novo capital, o neoliberalismo, procura um homem novo e 

começa por aniquilar o sujeito, não apenas pela educação e violência 

simbólica (como temia Bourdieu) ou pela simples coerção (embora os 

sistemas de direito estejam altamente adaptados a essa possibilidade) – 

mas pela redução da realidade à mercadoria. A violência simbólica dessa 

imposição raia ao absurdo: quando o sujeito dispõe de mercadorias ou da 

capacidade de adquiri-las – encontra respeito e inserção social”. (Pugliesi, 

Filosofia Geral, livro no prelo). 

 

Nesta nova compreensão, mercadoria e homem se confundindo, com apelo 

supra-social surge um ciclo intercambiável, assumindo funções que “escondem o 

agir humano” (Pugliesi), demonstrando a alteração ocorrida na condição humana em 

sua gênese, a importância é fazer parte do mercado, possuir emprego. Desta forma 

a pessoa é colocada no centro de referência social, pois pode fazer parte do jogo de 

consumo, obtendo assim respeito dos demais e sentido estar fazendo parte de algo 

grandioso: consumir e continuar consumindo cada vez mais, esta é a nova forma de 

vida no ambiente social. Pode se afirmar ser a pessoa reconhecida apenas por sua 

capacidade de consumo, de ter mercadorias, desconsiderando outros valores, pois, 

nesta nova égide o importante é consumir, isto passa a fazer parte de um ciclo 

vicioso relegando a sociedade a mera expectadora deste mercado consumista, sem 

a devida preocupação com o que esta mudança poderia provocar nas gerações 

futuras, a garantia de se manter o mercado em pleno funcionamento assume papel 

primordial abstendo-se de qualquer outro sentido, esquivando-se para alcançar um 
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controle total e permanente sobre todos aqueles que vivem em sociedade, buscando 

ademais, assegurar que esta ideia fosse implantada e cultivada sem que para isto 

houvesse qualquer tipo de censura. O mercado assumia aqui um papel onisciente e 

todo poderoso, subsistindo sem critérios de certo ou errado, mas de importância de 

construção de uma sociedade chamada livre. Cumpre dizer, que como pano de 

fundo tem como perseguição desta meta a nova arte de governar, ou seja, a 

governamentalidade levada a todos os rincões para demonstração de uma mudança 

a princípio deslocando o poder dos monarcas, mas que com o tempo, se tornando 

patente a ideia de liberdade às avessas no novo modelo de governar.  

 Em se tratando de sociedade de consumo, é bom salientar o que é dito por 

Safatle: 

“[...] o desenvolvimento exponencial da sociedade de consumo mostrou que 

o ‘capitalismo é a única máquina social que se construiu como tal sobre 

fluxos descodificados, substituindo os códigos intrínsecos por axiomática de 

quantidades abstratas em forma de moeda’. O que pode ser entendido 

como afirmação de que o capitalismo não procurava mais impor conteúdos 

normativos privilegiados, mas socializar o desejo através de sua 

desterritorialização violenta, da fragilização e seus próprios códigos, da 

flexibilização das identidades que ele mesmo produz. Como se os códigos 

fossem enunciados para serem descodificados. Maneira de absorver, no 

interior do próprio modo de funcionamento do capitalismo, a tendência de 

generalização de situações de anomia. Maneira ainda de dizer que os 

códigos são enunciados para serem anulados, um pouco como aquele que 

sempre ironiza as preposições que enuncia”. (Safatle, Cinismo e Falência 

da Crítica, 2008, p.18 e 19). 

 

 A sociedade de consumo assume padrões de conduta e ideais baseando-se 

em estereótipos com viés social, contudo, dista e muito por focar o consumo como 

sua pedra angular irretocável levando as pessoas a um comportamento que é 

adequado aos interesses do governo, o uso da moeda como código e controle de 

entrada e saída, fluxo comercial e demanda de mercado, chegando a um momento a 

mágica do crédito (o dinheiro que não se vê não se toma a todo o momento nas 

mãos, porém, que está ali, produzindo uma série de coisas, numa ciranda financeira 
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muito propícia para o detentor final do crédito). Como se pode perceber “os códigos 

intrínsecos”, e em “quantidades abstratas em forma de moeda” (Safatle) aponta para 

o neoliberalismo imperioso, onde se abandonou as trocas, o ouro, por estes códigos 

que passariam rapidamente assumir um papel no comércio internacional, uma vez 

haver necessidade de intercâmbio de mercadoria, assumindo mais tarde a ideia de 

uma moeda comercial única podendo assim haver um maior controle e a aparente 

facilidade do livre comércio.  

4.4 – Alterações com o neoliberalismo 

O neoliberalismo trouxe ao teatro de operações chamado sociedade, atores 

ora chamado de consumidores, mas com mudanças fundamentais em seu papel, de 

forma diferente do que ocorreria no liberalismo. Com a necessidade aguda de 

responder rapidamente ao modelo sem permitir, pelo menos em seu início os 

problemas que jaziam na sociedade se começa a construir o neoliberalismo com 

algumas variantes importantes. Pugliesi descortinando esta vereda aponta de forma 

currial o impacto e evolução deste novo modelo econômico. 

“O sonho narcísico povoado de consumo e hedonismo perfaz o núcleo 

desse ente vago e a serviço do sistema que o modelo do neoliberalismo 

induziu. Esse novo ser adquire conhecimento para tornar-se mostruário do 

mesmo; embeleza-se para exibir seu corpo e deflagrar o desejo pré-

programado: a auto-ajuda desfaz a pressão do vazio interno e programa 

para o desempenho de atividade útil ao sistema. Os centros de produção, 

inclusive de saber, pautam-se por medidas qualitativas e ilusórias que 

transformam a atividade auto-referente do sistema na condição de 

permanência nos quadros produtivos. A exclusão dos desviantes é 

impiedosa e praticada por seus ’colegas’: escreva ou desapareça; publique 

ou desista de pensar – são motes presentes na contemporaneidade”. 

(Pugliesi, Filosofia Geral, livro no prelo).  

  No texto em comento fica evidente o fosso criado pelo neoliberalismo uma 

vez este ter finalidades especifica o controle do governo, através do modelo 

econômico implantado. Assim sendo não é difícil vislumbrar “O sonho narcísico 

povoado de consumo e hedonismo” (Pugliesi). Neste berço esplêndido, de sonho, 

narcisismo, e hedonismo, surge a cobrança ao ente social como jamais se havia 
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presenciado. A produção em massa, a inovação: exigência do consumo, a busca por 

novos modelos, novos objetos, novos consumidores passa a cobrar um preço alto e 

ingrato uma vez que o ciclo formado não pode ser desfeito. O que se apregoava 

como uma maneira de evitar diferenças sociais, as chamadas classes diferenciadas, 

não passa realmente de “um sonho narcísico” (Pugliesi), o consumo em toda sua 

grandeza assume o controle e, cria a vocação de impelir de forma alienada as 

pessoas a consumirem de forma desenfreada. 

Nesta toada aspectos distintos vão surgindo uma vez estar à pressão a um 

saldo muito alto aos seres humanos em condições de trabalho. Surge a cultura do 

consumismo, em todas as áreas, desde conhecimento, atrações, o próprio trabalho 

em seu auspicioso deslinde, até a indústria de entretenimento. Freud, numa análise 

da força da cultura e a forma de coerção usada pelo poder dominante dizem: 

“Fica-se assim com a impressão de que a cultura é algo imposto a uma 

maioria recalcitrante por uma minoria que soube se apropriar dos meios e 

poder de coerção. Obviamente, é fácil supor que essas dificuldades não 

estão ligadas à natureza da própria cultura, mas que são condições às 

imperfeições das formas de cultura até agora desenvolvidas. Não é difícil, 

de fato, indicar defeitos. Enquanto a humanidade fez progressos contínuos 

no que diz respeito à dominação da natureza e pode esperar outros ainda 

maiores, não é possível constatar com segurança um progresso análogo na 

regulação dos assuntos humanos, e é provável que me todas as épocas, tal 

como ocorre agora novamente, muitas pessoas tenham se perguntado se 

vale mesmo a pena defender essa parcela da aquisição cultural. [...] Parece, 

antes, que toda cultura tem de ser construída sobre a coerção e a renúncia 

aos impulsos; não parece nem mesmo assegurado que a maioria dos 

indivíduos esteja preparada para assumir o trabalho necessário à obtenção 

de novos bens vitais caso cesse a coerção. A acho que é preciso contar 

com o fato de que em todos os homens há tendências destrutivas, ou seja, 

antissociais e anticulturais, e que num grande número de pessoas elas são 

fortes o bastante para determinar o seu comportamento na sociedade 

humana”. (Freud, O futuro de uma ilusão, 2010, p. 38,39).  

Freud observa o fosso criado inclusive na cultura que se impregna com o 

aspecto coerção e domínio de uma minoria detentora do poder, mantendo um  
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abismo entre aqueles que pensavam a cultura, e aqueles induzidos por mecanismo 

pseudo-social atirando-os a aquilo que passa se chamar cultura, contudo, assume o 

viés de controle. Com isto as mudanças primais passam a ficarem em descoberto a 

tendência antissocial e anticultural do ser humano, bem como sua tendência 

destrutiva. O que poderia servir para diminuir o impacto de mudanças radicais de 

uma vida mais rural, e mesmo que urbana, com lampejos sociais, passa a ser usado 

como instrumento de pressão sufocando ainda mais o ser humano que passa a 

condição de totalmente controlado, atendendo o desejo e ambição do governo. Não 

bastasse tudo isto, como é descrito no livro de Freud, o ser humano vai entendendo 

estar numa ilusão contínua sem possibilidade de retorno, e arrastado literalmente a 

condições bem piores do que antes possuía. Problemas como habitação, saúde, 

educação, segurança, começam a frequentar o cotidiano, o custo para viver com 

todas estas demandas ficam cada dia acentuadas, e as impossibilidades passam a 

serem vistas como algo razoável. As periferias passam a serem demarcações 

daqueles sem condições para existirem em bairros com infraestruturas melhores, e 

assim o desenho das novas cidades, começam arquitetonicamentei serem 

desenhadas, com endosso do governo que mais uma vez assume atender aqueles 

que produzem em quantidade, mudando da esfera dos comerciantes para os 

empresários, aqueles que movimentam a economia e, portanto, merecem uma maior 

atenção do poder. 

Além dos aspectos já demonstrados, Foucault observa a forma como o 

neoliberalismo muda de forma silenciosa a princípio, mas trazendo o que é chamado 

por ele de “dispositivos de segurança” (Foucault), para não utilizar a expressão 

controle de preços que oferece contorno de não liberalismo. Adentra também na 

“mutação das tecnologias de poder” (Foucault), indicando, novas estruturas 

construídas para manter e ampliar o poder já conseguido. 95Assim resta 

                                                 

95
 de um meio no qual não se trata tanto de estabelecer os limites, as fronteiras, no qual não se trata 

tanto de determinar localizações, mas, sobretudo, essencialmente de possibilitar, garantir, assegurar 
circulações: circulação de pessoas, circulação de mercadorias, circulação do ar, etc. Para dizer a 
verdade, essa função estruturante do espaço e do território pelo soberano não é coisa nova no século 
XVIII. [...] Mas resta saber também, justamente, no interior de que economia geral de poder se situam 
esse projeto e essa estruturação do espaço e do território. Trata-se de marcar um território ou de 
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demonstrado através de seus escritos a maneira sutil que o neoliberalismo vai 

empregando uma fiscalização, agindo deste modo para controlar o mercado, fugindo 

da ideia inicial de um livre comércio sendo responsável em produzir o próprio fator 

preço. 

“Mas creio que o fato seria de fato inexato é considerar que essa forma de 

opção política, essa programação da regulação econômica não seja mais 

que a consequência prática de uma teoria econômica. Creio ser possível 

mostrar facilmente que o que aconteceu então e que deu ensejo aos 

grandes editos ou ‘declarações’ dos anos 1754-1764, o que aconteceu 

então foi, na realidade, talvez através e graças ao intermédio, ao apoio dos 

fisiocratas e da sua teoria, foi na verdade toda mudança nas técnicas de 

governo e um dos elementos dessa instauração do que chamarei de 

dispositivos de segurança. Em outras palavras, vocês podem ler o princípio 

da livre circulação dos cereais seja como a consequência de um campo 

teórico, seja como um episódio na mutação das tecnologias de poder e 

como um episódio na implantação dessa técnica dos dispositivos d 

segurança que me parece característica, uma das características das 

sociedades modernas”. ( Foucault, Segurança, Território e População, 2008, 

p.45). 

  As “técnicas de governo”, referido por Foucault demonstra a mudança 

operada de forma visceral no modelo de poder que passa a existir e vence o tempo, 

e alça voos mais altaneiros uma vez conseguir seu principal objetivo que é controlar 

a população a cada pessoa para poder continuar produzindo riquezas agora sobre a 

ilusão de que pode ultrapassar sua classe social e atingir outra com maior conforto. 

O tempo vem demonstrar não ser tão fácil sair de uma condição muito inferior, e só 

através do trabalho, sem herança, sem nome de família, atingir em uma vida, o 

apelo exposto pelo capitalismo novo (neoliberalismo). O poder não divide riquezas, 

apenas acumula, a história da humanidade demonstra isto em seus variados 

capítulos. 

                                                                                                                                                         

conquistá-lo? Trata-se de disciplinar súditos e fazê-los produzir riquezas ou trata-se de construir para 
a população algo que seja um meio de vida, de existência, de trabalho?”. (Foucault, Segurança, 
Território, População, 2008, p.39,40).  
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Capítulo 5 – O pensamento de Foucault sobre política e sociedade   

O olhar de Foucault endereçado a política provoca o desmembramento do ato 

de governar com o poder esperado e almejado por aqueles que governam. Com isto 

a o desvendar da disciplina subjulgadora e massacrante operalizada em detrimento 

da conquista absoluta do poder. As modalidades criadas, sem, contudo, mudar o 

que já existia, apenas ampliando sua força demonstra em muitos aspectos uma 

nova roupagem usada, porém, com a mesma finalidade, manter os detentores do 

controle em seus devidos lugares. O que se percebe são as instituições, sejam elas 

quais sejam, trabalhando harmoniosamente na manutenção através de discurso, 

modelos econômicos, promessas de mudanças e afins. A prática vem vergar a 

verdade cristalina como é dito pelo próprio filósofo: 

“Como se para nós a vontade de verdade e sua peripécias fossem 

mascaradas pela própria verdade em seu desenrolar necessário. E a razão 

disso é, talvez, esta: é que se o discurso verdadeiro não é mais, com efeito, 

desde os gregos, aquele que responde ao desejo ou aquele que exerce o 

poder, na vontade de verdade, na vontade de dizer esse discurso 

verdadeiro, o que está em jogo, senão o desejo e o poder?” (Foucault, A 

ordem do discurso, 2009, p.19,20). 

O discurso como uma forma muito forte e sensível para ostentar e manter o 

poder cumpre seu papel induzindo a verdade, esta a que se pretende mostrar, sem, 

contudo, atribuição de valores assumidos pelos ancestrais, mas como a verdade que 

se torna no agora, como a única a importar, a do momento, a necessária. Com isto 

em voga, a disciplina de não se questionar aquilo que é mantido através do discurso 

torna-se necessário e é feito através da disciplina ínsita dentro do governo. A 

coerção passa ser a regra, promovida pelo Estado em todas suas formas basilares, 

em todas as manifestações quer seja, nas escolas, fábricas, meio de transporte 

público e privado, famílias, igrejas, forças armadas, polícia, hospitais e todas as 

formas de associação entre as pessoas da sociedade. 

“Modalidade de aplicação do poder que aparece entre o final do século XVIII 

e o início do século XIX. O ‘regime disciplinar’ caracteriza-se por um certo 
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número de técnicas de coerção que exercem um esquadrinhamento 

sistemático do tempo, espaço, e do movimento dos indivíduos e que 

atingem particularmente as atitudes, os gestos, os corpos. [...] Os 

procedimentos disciplinares se exercem mais sobre os processos da 

atividade do que sobre seus resultados e a ‘sujeição constante de suas 

forças [...] impõe uma relação de docilidade-utilidade’. As disciplinas não 

nascem, com certeza, verdadeiramente no século XVIII – elas se encontram 

desde há muito tempo nos conventos, nas forças armadas, nas oficinas -, 

mas Foucault procura compreender de que maneira elas tornam-se, num 

determinado momento, fórmulas gerais de dominação. ‘O momento histórico 

das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano, que 

não visa somente ao crescimento de suas habilidades, nem o incremento de 

sua sujeição, mas à formação de uma relação que no mesmo mecanismo o 

torna tanto obediente quanto mais útil ele for, e inversamente”. (Revel 

Foucault conceitos essenciais, 2005, p.35). 

O regime disciplinar salientado é coercivo e esquadrinhador, uma vez ter a 

pretensão de manter sobre controle as pessoas em suas mais diversas 

manifestações dentro da sociedade. Foucault demonstra com esta visão disciplinar 

um controle sobre o corpo, tempo e mente, para que a dominação seja completa e 

determinante evitando através deste mecanismo manifestações contrárias, sendo 

estas repelidas em sua nascente, e depois, com o passar do tempo, aparentemente 

são toleradas, mas ainda com um controle e disciplinas rígidos, para demonstração 

de aparente liberdade. 

5.1 – Do século XVI ao século XVIII 

Dos séculos XVI ao século XVIII na visão foucaultiana, a nova forma de 

governar é alterada de forma não acidental, mas, imposta de maneira a produzir o 

efeito de aparente liberdade, após um período longo de um poder central cruel e 

impiedoso. Mudar o signo do Estado para depreender uma nova arte de governar se 

torna absolutamente necessário. A este novo modelo Foucault chama de 

governamentalidade e a inda discorrendo sobre este período é afirmado: 

“Mas creio que o que é notável é que, a partir do século XVI e em todo este 

período que vai a grosso modo, do meado do século XVI ao fim do século 



93 

 

XVIII, vemos desenvolver-se, florescer toda uma considerável série de 

tratados que já não se oferecem exatamente como conselhos ao príncipe, 

mas que, entre o conselho ao príncipe e o tratado de ciência política, se 

apresentam como artes de governar. Creio que, de modo geral, o problema 

do ‘governo’ eclode no século XVI, de maneira simultânea, a propósito de 

muitas questões diferentes e sob múltiplos aspectos. Problemas, por 

exemplo, do governo de si. O retorno do estoicismo gira, no século XVI, em 

torno dessa atualização do problema: como governar a si mesmo. 

Problema, igualmente, do governo das almas e das condutas [...]” (Foucault, 

Segurança, território e população, 2008, p.118). 

A eclosão apontada se deve a movimentos surgente visando à liberdade e em 

suas pretensões de estar à sociedade calcada não na mão de apenas uma pessoa, 

o rei, mas a divisão unindo as diversas classes da sociedade e seus representantes, 

havendo assim um poder mais descentralizado. A ideia sem dúvida alguma 

permeava a mente das pessoas já cansadas de serem manipuladas e controladas, 

daí ao surgir à possibilidade de mudar este estado de coisas serem muito acessível 

encontrar disposição para que tudo pudesse correr da maneira a se encontrarem 

numa nova era diferente da que até então viveram. Ledo engano, a mudança se deu 

apenas no signo, no aspecto formal, não em sua estrutura, que passou por uma 

transformação vicejante, mas manteve de maneira discreta a mesma razão 

governamental, revestindo com uma nova roupagem o sistema de governo, sob o 

discurso de modernidade, de ser liberal, de haver liberdade, porém, o Estado fincou 

frente aos descontentes respondendo aqueles de sentimentos inferiorizados com um 

brado de esperança e conseguindo driblar todas as expectativas. O que se vê a 

seguir a isto é ainda mais controle, disciplina levada ao limite máximo, o controle 

agora não só do corpo, mas, também do tempo, dos atos, da vida em sua 

completude, assim tornando o que poderia ser considerado como muito ruim, ainda 

pior. Como vagão motor desta nova razão de governo vem a e economia adentrando 

em todos os recônditos ainda não conquistados do ser humano, transformando a 

mercadoria que antes vinha em forma de produtos, em seres humanos agora como 

produtos vivenciando o mercado como consumidores ávidos a consumirem, até 

atingir seu apogeu no século XX, detidamente na década de 70. 
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Nesta esteira surgem novas exigências para a economia que despontava 

como a grande libertadora, uma vez que havia retirado num êxodo, boa parte da 

população rural para a zona urbana, produzindo efeitos na forma da sociedade e sua 

arquitetura urbana, num aspecto fenomenológico.  

“O Antigo Regime arrastava consigo centenas e milhares de ordens jamais 

aplicadas, direitos que ninguém exercia regras às quais massas de pessoas 

escapavam. Por exemplo, a fraude fiscal mais tradicional, mas também o 

contrabando mais manifesto, faziam parte da vida econômica do reino. Em 

suma, havia entre a legalidade e a ilegalidade uma perpétua transação que 

era uma das condições de funcionamento do poder nesta época. Na 

segunda metade do século XVIII, este sistema de tolerância muda. As 

novas exigências econômicas o medo político dos movimentos populares, 

que vai se tornar lancinante na França, depois da Revolução, tornam 

necessário um outro esquadrinhamento da sociedade. Foi preciso que o 

exercício do poder se torna-se mais fino, mais estreito, e que se formasse, 

desde a decisão tomada centralmente até o indivíduo, uma rede tão 

contínua quanto possível”. (Pol-Droit, Entrevistas Michel Foucault, 2004, 

p.45,46). 

Num rompante de “medo político dos movimentos populares” (Pol-Droit) é que 

advém a necessidade de mudança daqueles que detinham o poder, em suas mais 

diversas manifestações, como artistas, escritores, professores, intelectuais, músicos, 

economistas, estadistas e os filósofos, estes todos entendendo ter se chegado ao 

limite do que se podia tolerar com esta forma de governo, buscando mudar e ampliar 

a participação popular, garantindo sues lugares nas mudanças necessárias a serem 

feitas. O exercício do poder centrado em apenas um indivíduo, acertadamente 

começa a ser abandonado para haver uma espécie de conselho, onde 

representantes do povo, e o próprio povo pudessem participar das decisões. Assim 

o liberalismo vai assumindo sua forma como acontecimento reparador das brechas 

deixadas pelo poder tirânico, tendo como seu estandarte a fórmula liberal no 

mercado, permitindo a economia e o livre comércio, agora não mais sobre a 

intervenção do governante. É desnecessário dizer que o primor desta ideia 

inovadora dá azo ao neoliberalismo com o chamado “dispositivos de segurança” 

(Foucault), onde o controle de mercado, não a causar espécie, é retomado sob a 
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ótica de segurança da economia, estruturas tecnológicas necessárias para se 

alcançar o fim último, manter a economia sobre as vistas ou, o laissez-faire, a mão 

invisível do Estado no controle.    

Com a mudança em andamento, e produzindo seus efeitos, torna-se 

impossível o homem, sujeito da história não ser afetado. O animal humano sucumbe 

diante das mudanças produzidas, isto se torna patente nas palavras de Pugliesi: 

“O animal simbólico que se nutria de compatibilização de transcendências 

agora se refestela na posse de objetos de consumo conspícuo - eis a 

grande migração do simbólico: do transcendente para a mercadoria. E, no 

passado, os grandes escândalos decorrentes da especulação com papéis, 

em que as marcas pareciam garantias de valor na especulação bursátil, 

substituem-se agora na especulação com o imaterial e encontra guarida nos 

sistemas de proteção dos direitos particulares. Esse novo abantesma 

totalitário nutre-se da sujeição dos corpos – decorrente de todo o processo 

civilizatório – mas visa produzir um novo homem - fragmentado enquanto 

sujeito, mas acoplável a todos os fluxos de mercadoria e deles dependente”. 

(Pugliesi, Filosofia Geral, livro no prelo).  

 O ser humano chega ao ponto de ser tornar mercadoria através de um 

consumo necessário do mercado que uma vez dependente deste “animal simbólico”, 

(Pugliesi) se “refestela na posse de objetos de consumo conspícuo” (Pugliesi). 

Passando a ser novamente coadjuvante no teatro social, o ser humano deixa de ser 

aquele escravo indulgente, para se transformar em um boneco de fácil manipulação 

concorrendo ao status similar de objeto de consumo do mercado ávido por se 

manter em pleno funcionamento. Não é um papel fácil, mas, o que tudo vai 

indicando é a forma encontrada para a mudança almejada e com aparência de 

conquista. O poder governamental repousa por um período num misto de 

tranquilidade trazida pela onda conduzida pelas reformas, e um controle 

desenfreado, avassalador. Certo dizer não durar muito tempo esta aparente paz, 

pois, há no ser humano uma busca incessante por algo ainda não descoberto, 

embora, sinta não consegue apontar, ou, se firmar no que causa esta ansiedade 

constante, passa a ser fato que este ciclo vicioso, produzir e consumir vai se 

perpetrando as esferas do inconsciente, arrastando a identidade humana a ações 
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guardadas em sua origem animal. Freud trata do tema sinalizando esta origem, o 

vazio surgente a acomodação desta mudança traiçoeira: 

“Quando, com razão, objetamos ao nosso estado cultural atual o quão 

insatisfatoriamente ele preenche nossas demandas por uma organização da 

vida capaz de proporcionar felicidade; o quanto de sofrimento, que 

possivelmente poderia ser evitado, ele consente; quando, com uma crítica 

implacável, procuramos descobrir as raízes de sua imperfeição, fazemos 

uso, certamente, de nosso legítimo direito, e não nos mostramos inimigos 

da cultura. É lícito esperar que gradativamente venhamos a impor essas 

mudanças à nossa cultura, mudanças que satisfaçam melhor as nossas 

necessidades e escapem a essa crítica. Ma talvez também venhamos a nos 

familiarizar com a ideia de que há dificuldades ligadas à essência da cultura 

e que nenhuma tentativa será capaz de resolvê-las. Além das tarefas de 

restrição dos impulsos, para as quais estamos preparados, impõe-se a nós 

o perigo de um estado que se pode chamar de ‘miséria psicológica da 

massa’. Esse perigo ameaça sobretudo ali onde o laço social é produzido 

principalmente por meio da identificação dos membros entre si, enquanto as 

personalidades dotadas de espírito de liderança não alcançam aquela 

significação que lhes deveria caber na formação da massa”. (Freud, O mal 

estar da cultura, 2010, p.131,132).       

 As mudanças produzidas na forma de trabalho, na demanda sempre 

constante do mercado, da habitação em grande parte nas áreas urbanas, no 

contingente formado de todos os lugares em um só espaço chamado de bairro; fator 

comum num grande centro; a formação de uma sociedade trazendo nova cultura (é 

importante dizer, uma cultura forçada, não natural, aquela que advém de tempo de 

convivência), trouxe consigo múltiplos problemas ainda não experimentados, por 

este novo fenômeno social. Freud demonstra isso, ao se referir a “miséria 

psicológica da massa”. Esta massa formada com a mistura dos mais diversos 

lugares, de cultura diferente, de costumes diversos, produz um efeito social dentro 

do ser humano, desenvolvendo novos tipos de problemas fruto de uma realidade do 

ambiente novo, com desafios diferentes, pessoas até então desconhecidas, e com 

uma atividade laboral a ser aprendida. O vazio existencial torna-se implacável, a 

sensação com o passar dos anos dos sonhos não realizados torna o fardo de viver 

muito difícil, a expectativa de uma mudança no estilo de vida, vai soçobrando a 
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ponto de desterrar os otimistas. O terreno estava propício para um controle ainda 

maior, uma vez a condição humana alcançar seu ponto baixo sem muita força de 

reação. A disciplina e controle impostos, ainda pode ser maiores e assim pensando 

o Estado, envolve ainda mais o fraco ser humano. 

5.2 – A maximização do Estado em seu poder de governar 

Na esteira de alterar o sistema de administrar o Estado, trazendo a tona o 

liberalismo e o neoliberalismo, torna-se evidente a razão governamental, exposta por 

Foucault, de maximização do Estado, uma vez ser este detentor da 

governamentalidade sobre todas as pessoas. Com isto em mente fica evidente a 

providência tomada para fazer destas pessoas fonte de manutenção para o modelo 

proposto que seria de aumentar o fator econômico no plano de fábricas produzindo 

os produtos para o mercado sendo estes logo consumindo gerando uma ciranda de 

consumo imediato e um ciclo viciante, tendo a necessidade de uma alimentação 

deste modo empregado permanente. Com este manto de poder estendido na 

condução do governo pode se afirmar a inclinação tomada para um signo 

governamental jamais visto antes, nem no período do império, pois, desta feita o 

controle, disciplina e intervenção alcançariam índices maiores e mais efetivos. O 

tempo de aprendizado na história humana torna-se isto possível e bem real. Cumpre 

citar o pensamento foucaultiano. 

“O liberalismo por sua vez, é atravessado pelo princípio: ‘governar-se 

sempre demais’ – ou, pelo menos, é preciso sempre suspeitar que se 

governa demais.[...] A racionalização da prática governamental , em termos 

de razão de Estado, implicava sua maximalização em condições otimizadas 

na medida em que a existência de Estado supõe imediatamente o exercício 

do governo”. (Foucault, Resumo dos Cursos do Collège de France 1970-

1982, 1997, p.91). 

O Estado com esta nova esfinge, de governar demais, entendendo que isto 

não significa nem de longe a ideia de um governo próximo ao povo, lembrando muito 

de perto a monarquia vai se afastando dos habitantes de seu território e se firmando 

como soberano, agora não empossado por conta de outro poder, mas porque 

entende ser necessário e indispensável à vida de todas as pessoas. A deificação do 
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Estado surge de forma dantesca e estar sujeito as suas ordens e comando passam 

a ser uma obrigação calcada pela lei, evocando assim o contrato social, numa 

demonstração clara de onipotência. Faz-se necessário revistar Foucault em seu 

pensamento vital neste tema. 

“Mais precisamente, podemos dizer o seguinte: os interesses são, no fundo, 

aquilo por intermédio do que o governo pode agir sobre todas estas coisas 

que são, para ele, os indivíduos, os atos, as palavras, as riquezas, os 

recursos, a propriedade, os direitos, etc. Mais claramente, se permitem, 

tema simplíssimo: digamos que, num sistema como sistema precedente, o 

soberano, o monarca, o Estado, agia, tinha direito, estava legitimado, 

justificado para agir sobre o quê? Pois bem, sobre as coisas, sobre as 

terras. O rei era muitas vezes, não sempre, considerado proprietário do 

reino. Era a esse título que podia intervir.[...] Podia agir sobre os súditos já 

que, como súditos, estes tinham com o soberano certa relação pessoal que 

fazia que o soberano pudesse, quaisquer que fossem os direitos dos 

próprios súditos, agir sobre tudo.[...] A partir da nova razão governamental – 

e é esse o ponto de deslocamento entre a antiga e a nova, entre a razão de 

Estado e a razão do Estado mínimo -, a partir de então o governo já não 

precisa intervir, já não age diretamente sobre as coisas e sobre as pessoas, 

só pode agir, só está legitimado, fundado em direito e em razão para intervir 

na medida em que o interesse, os interesses, os jogos de interesse tornam 

o indivíduo ou determinada coisa, determinado bem ou determinada 

riqueza, ou determinado processo, de certo interesse para os indivíduos, ou 

para o conjunto de indivíduos, ou para os interesses de todos, etc. O 

governo só se interessa pelos interesses. O novo governo, a nova razão 

governamental não lida com o que eu chamaria de coisas em si de 

governamentalidade, que são indivíduos , que são as coisas em si. Ele lida 

com estes fenômenos da política que precisamente constituem a política e 

os móveis da política, com estes fenômenos que são os interesses ou 

aquilo por intermédio do que determinado indivíduo, determinada coisa, 

determinada riqueza, etc. interessa aos outros indivíduos ou à coletividade”. 

(Foucault, O Nascimento da Biopolítica, 2008, p.61,62).    

Esta mudança de sentido de governar, a razão governamental contorna a 

monarquia em seu direito de terra, como possuidor do reino, e passa agora a cuidar 

de fenômenos políticos, e através deles o controle é exercido, a disciplina pode ser 
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mantida e a intervenção fica patente. Ao versar sobre este lauto tema, é necessário 

evocar Pugliesi em sua análise sólida sobre a forma que este modelo atinge a 

sociedade, e os efeitos produzidos: 

“A mais recente Modernidade excluiu modos de vida e tipos tradicionais de 

ordem social introduzindo novas formas de relação: as transformações 

desse período são mais profundas do que a maioria das mudanças 

características dos períodos anteriores. Os centros de poder foram 

descentrados e realocados sem manter nenhuma regra ou princípio prévios: 

a expansão e estabilização burguesas, com a introdução de um sujeito 

racional com vistas a fins, não impediram divisões e antagonismos sociais 

causadores de uma variedade de identidades – para os sujeitos, pois as 

sociedades, se de fato independem de atores sociais isolados, podem, por 

mobilização desses atores, obter articulações parciais e, estas, não são 

suficientes para fechar a estrutura da identidade que permanece aberta”. 

(Pugliesi, Filosofia Geral, livro no prelo). 

A maximização recaiu sobre o sujeito, ator social e sua identidade e não 

poderia ser diferente, uma vez, mudanças históricas acontecerem sem considerar a 

pessoa humana e seu meio ambiente. Assim, as estruturas de poder estancado 

somente na ótica da arte de governar alienam e reproduzem fatores antagônicos, no 

âmbito social, mantendo como é dito “os centros de poder”, sem formalidade régia, 

ou normas estruturantes, de maneira a conduzir a sociedade num todo a 

desmistificação do ente social em sua anterior forma de viver, reproduzindo eco na 

identidade fazendo com que se torne aberta e, assim permaneça. Este sem dúvida é 

o custo burguês para expansão e estabilização da nova arte de governar. 

Contribuindo com este pensamento, Safatle assim diz: 

“Foi necessário o desenvolvimento de processos de controle capazes de se 

moldarem a esse crescimento aparente de autonomia de indivíduos e 

equipe no interior do ‘novo mundo do trabalho’. Gilles Deleuze 

compreendeu isto claramente ao reconhecer que a verdadeira dinâmica do 

capitalismo levava à dissolução de estruturas peculiares de controle: ‘Os 

controles são uma modulação, como um molde autodeformante que muda 

continuamente de um instante a outro, ou como uma peneira cujas malhas 

mudam de um ponto a outro’. Ou seja, não mais instituições normativas 

próprias a uma sociedade disciplinar, mas dispositivos de controle que 
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absorvem, no interior de sua própria dinâmica, a multiplicidade e a 

flexibilização. De nossa parte, diremos que esses processos de controle são 

descalçados do mundo do consumo. Um pouco como se a organização das 

identidades no interior do mundo do trabalho derivasse atualmente da 

dinâmica de ‘liberação’ oferecida pelo mundo de consumo. Pois a aspiração 

à flexibilidade de identidade e à multiplicidade de atividades aclopa-se 

perfeitamente à plasticidade dos modos de ser disponibilizados pela forma-

mercadoria”. (Safatle, Cinismo e Falência da Crítica, 2008, p.24).   

 

É evidente que com o fenômeno transformador da sociedade o sujeito, ente 

social passaria por remodelações chegando a ponto de num Estado coletivo e sem a 

individualização corrente as mudanças flexíveis a cada momento, para manutenção 

do mercado e consumo, tornaria a pessoa de consumo em um produto, um objeto 

transacional. Assim Pugliesi em seu mister comentário afirma: 

“Reduzir-se a satélite da capacidade de consumir é capitis diminutio maxima 

– nessa nova ordem mundial. O objeto, a mercadoria, adquiriu status de 

sujeito e este se reservou a identificar-se com ela. Tornou-se, como ela, 

aberto a todos os acoplamentos, maquinizou-se esquizoidemente, 

dementou-se como novo sujeito/mercancia. Apenas sua capacidade de 

pagamento e de compra são seus méritos, cadastros são construídos para 

controlar e divulgar o inadimplemento/adimplemento de obrigações: pois 

comprar e ter crédito são o sangue e o objeto do homem neoliberalizado. 

Morreram os sujeitos idealizados do Iluminismo e do kantismo, mas também 

o materializado do marxismo”. (Pugliesi, Filosofia Geral, livro no prelo).  

A maximização do Estado reduz o ser humano a uma mercadoria, a vida 

humana a um fim de trabalho/consumo sem, contudo, se permitir imaginar todo 

processo de destruição capilar envolvendo esta mística de governamentalidade. Não 

é exagero imaginar que a história se repete em sua forma mais cruel, trazendo 

fantasmas da escravidão, sempre presente na sociedade nas diversas formas 

possíveis. O sujeito social reduzido ao papel de mercadoria subsiste em derrocada a 

sua identidade. Ademais, deposto de sua condição de antropocentrismo mórfico 

queda-se inerte diante do controle e disciplina exercido pelo governo. Não há como 

lutar ou resistir, apenas sucumbe ante a soberania nunca perdida do Estado. 
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5.3 – Reflexões sobre o Estado e o controle 

O Estado em sua pujança com esta nova ordem governamental tinha que 

criar dispositivos que laureasse o controle necessário para manter o equilíbrio e a 

ordem. Não bastasse o evidente controle aduzia-se a disciplina como elemento 

vindouro da nova razão de governamental. É certo que se tratando de uma 

quantidade grande de pessoas não se podia abrir mão destes mecanismos, uma vez 

haver um mercado cíclico da mercadoria/consumo, só este aspecto na sociedade 

exigia a instrumentalização que foi desenvolvida. Quando se atem aos escritos 

foucaultianos é perceptível à visão arguta do filósofo e a busca dentro da história 

dos movimentos subsequentes transformada em tentativa de busca de um novo 

modelo que pudesse atender a necessidade do todo ao invés e, tão somente, da 

parte. Destarte, se percebe que uma mudança de forma de governar, teria um preço 

a princípio imaginado temporário, mas visto depois com a lente certa  o tempo seria 

o maior vilão, pois, uma vez adentrando no molde criado, não seria fácil encontrar a 

tão sonhada liberdade. Esta liberdade não de poder estar, sair, voltar, falar, possuir, 

mudar, mas, o ideal de um governo participativo com o povo, onde as prioridades da 

cidade, do Estado fossem decididas não por um colegiado, comprometido com o 

governante, mas representantes leais aos princípios sonhados. Ledo engano. A 

soberania, aquela mesma possuída pelo monarca desembarca faceira no modelo 

proposto. O aspecto social, aquele que poderia manter o equilíbrio da sociedade se 

esvai e atônita as pessoas percebem que o trabalho mudou a casa, a cidade onde 

moravam, mas não a forma de se fazer governo. Foucault comenta sob o âmbito da 

política social: 

“O que nos conduz, claro, à conclusão de que, pois bem, só há uma política 

social verdadeira e fundamental: o crescimento econômico. A forma 

fundamental da política social não deve ser algo que viria contrabalançar a 

política econômica e compensá-la; a política social não deveria ser tanto 

mais generosa quanto maior o crescimento econômico. O crescimento 

econômico é que, por si só, deveria permitir que todos os indivíduos 

alcançassem um nível de renda que lhes possibilitasse os seguros 

individuais, o acesso à propriedade privada, a capitalização individual ou 

familiar, com as quais poderiam absorver os riscos”. (Foucault, 2008, p.198) 
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   O pensamento de que através do “crescimento econômico” (Foucault) é que 

se poderia realmente conseguir uma política social, não prospera por, como o 

próprio autor diz a “sociedade do espetáculo, da sociedade dos simulacros” 

(Foucault), acabam por assumir o papel principal na rotina conspícua de apenas 

parecer, demonstrar, se esvaia com tudo isso, toda cálida esperança de atingir a 

questão social. A arte de governar não é para o povo, não é para atender suas 

necessidades prementes e nem tampouco, atingir a condição de melhor condição 

financeira de um maior número de pessoas. A economia cresce e há sem dúvida 

alguma um desenvolvimento satisfatório no que tange economia, mas, o progresso 

não avança a ponto de atingir a maioria, fica restrito nas mãos de poucos e, no 

intuito de assim continuar, aumenta a disciplina proporcionando um controle 

abrangente tornando silencioso e sob o domínio de qualquer manifestação contrária. 

Explorando ainda o tema ululante Foucault diz: 

“O regime liberal não é apenas o resultado de uma ordem natural 

espontânea, como declaravam, no século XVIII, os numerosos autores dos 

códigos da natureza; é também o resultado de uma ordem legal que supõe 

um intervencionismo jurídico do Estado. A vida econômica [de fato] se 

desenrola num quadro jurídico que estabelece o regime da propriedade, dos 

contratos, das patentes de invenções, da falência, do estatuto das 

associações profissionais e das sociedades comerciais, a moeda e a banca, 

coisas essas que não são dados da natureza, como as leis do equilíbrio 

econômico, mas criações contingentes do legislador”. (Foucault, 2008, 

p.223).  

 

 Na continuidade deste sistema de disciplina e controle, pouca importância se 

aplica ao equilíbrio econômico no aspecto de impacto a todas as pessoas da 

sociedade. O necessário basta, a dependência é indispensável, o trabalho como 

uma resposta a tudo aquilo que se busca é fartamente anunciado a ponto de 

incutida esta ideia na cabeça, fazer girar o consumo constante do ente social para 

continuar se sentir aceito dentro do grupo social que frequenta. Manter este ciclo 

vicioso passa a ser a grande função governamental, nela reside o atendimento as 

necessidades básicas e isto se basta. Num controle rígido nas escolas, hospitais, 

sanatórios, prisões, exército, fábricas e todo meio de associação encontrado neste 
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momento vão se afunilando toda sorte de disciplina e cimentando a conclusão da 

satisfação temporária, do imediatismo, do agora. Com este ferramental nas mãos o 

controle vai atingindo níveis jamais alcançados em nenhum período da história. A 

morte do sujeito é sacramentada, o ente social se esvaia e se contempla apenas o 

poder disciplinar em sua rica e estrondosa força.  

Se apropriando mais uma do texto do Pugliesi observa-se que: 

“O liberalismo econômico-burguês do século XVIII (frio e objetivo no dizer 

de Hannah Arendt) tenso e voltado a fins desemboca num novo 

individualismo votado ao consumo e aprobativo, sentindo-se merecedor das 

benesses da civilização, um filho dileto da sociedade pós-industrial – a 

quem reverencia e maltrata. Reverencia ao cumprir seu papel de 

consumidor ótimo e maltrata por não reservar parcela de poupança apta a 

fazer o sistema funcionar. A ditadura da novidade conforma o pensamento e 

banaliza a vida tornando-a distante da possibilidade de tornar-se corpo 

político comunicável e dizível: pois esse individualismo pós-moderno, no 

rumo ditado pelo neoliberalismo, desmobiliza e despolitiza”. (Pugliesi, 

Filosofia Geral, livro no prelo). 

Desta sorte a frieza da economia burguesa, deságua no individualismo que se 

volta primeiramente ao consumismo fazendo a economia funcionar. Os papéis ficam 

bem apartados, definidos, cada ator assume seu papel no teatro social, sem 

espasmos e contorções, sem nenhuma demonstração maior de uso da força, todos 

assumem suas posições e o ciclo econômico se desenrola, vez ou outra com alguns 

solavancos, a rotina está proposta e a disciplina fornece a condição final para que 

tudo siga o equilíbrio desejado, o equilíbrio que o poder governamental impõe.  
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa conduzida com fito de trazer a lume a visão foucaultiana sobre a 

Biopolítica e o Direito trouxe ingredientes sobre a nova arte governamental, a 

governamentalidade, a economia política, o direito e a justiça, o liberalismo, o 

neoliberalismo e, particularmente a forma do autor buscar na história os 

acontecimentos e numa crescente apresentar de forma professoral sua maneira de 

entender como se deu os acontecimentos. 

Inicia-se com o nascimento da política na ótica do autor, com o liberalismo 

sendo o condutor desta nova razão governamental e, buscando trazer a ruptura com 

o modelo monárquico com esta nova maneira de fazer a política. A estrutura 

montada e apresentada vai sendo conduzida ponto a ponto. Percebe-se neste 

momento a ousadia em adentrar na complexidade arquitetônica do disposto modelo 

econômico que resulta na governamentalidade. As inferências e digressões de 

Focault conduzem a um ambiente de sala de aula, o que é verdadeiro, pois, as 

leituras em sua maior parte são palestras proferidas em formato de aulas para a 

facilitação da compreensão dos ouvintes, motivo este que alguns excertos trazerem 

o tempo do verbo na primeira pessoa, podendo, vez ou outra, causar estranheza dos 

menos familiarizados com a literatura foucaultiana, produzindo um texto um pouco 

diferente do usualmente reproduzido numa dissertação. 

O avanço no trabalho vai sendo em uma ótica particular com a leitura e 

releitura apropriadamente disposta numa sequência disposta inicialmente pelo 

próprio filósofo. A apropriação de textos e leituras paralelas ao texto central foi meio 

usado para fortalecer e dar um pouco mais de profundidade a pesquisa. É certo que 

não houve como deixar de se valer de várias obras de Foucault, até para 

completude de algumas ideias soltas em várias obras e amplitude de seguimentos 

impossíveis de ler em um livro apenas. 

A missão de alcançar numa dissertação toda a visão foucaultiana sobre 

biopolítica e o direito, seria pretensiosa, para não dizer trabalho por demais 

impossível, o que foi apresentado é um conjunto de ambiciosa compreensão 
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demonstrada de forma escrita, nada de novo foi trazido, tampouco havia esta 

pretensão. 

O liberalismo traz uma ruptura até apontada como a era moderna. 

Importantes mudanças são produzidas e refletidas em uma nova sociedade que se 

forma em torno de uma nova arte governamental, cingida de uma ideia liberal, mas 

demonstrada prontamente, ineficaz para a vocação de administrar e conduzir com 

braço forte um Estado. A saída de uma forma de mercado de troca para o mercado 

produtor de consumo traz e muito, condições profícuas de alienação social, ainda 

considerando neste mote, as consequências da mudança de região, de cidade, e de 

ambiente de vida, tudo isto juntos produz efeitos colaterais que refletem na gênese 

da sociedade emergente. Não é sem razão ter havido mudanças de comportamento, 

surgimento de novas doenças, violência urbana, só para citar alguns dos problemas 

advindos do encrustamento de pessoas a uma nova situação limite. 

Destacou-se também a forma como a justiça e direito se moldaram para 

receber o modelo, em um primeiro momento cobrando tratamento diferente do usual, 

e depois se tornando um poder conformado à estrutura montada. Foi admirável 

perceber que em um momento importante onde mudanças profundas poderiam 

florescer, o direito e a justiça se encolheram.  

Por fim, a forma de Foucault pensar o poder com seus tentáculos e alcance 

merece destaque, principalmente por demonstrar de forma visceral o controle, 

disciplina e intervenções aprimoradas para manter as pessoas sob a situação de 

permanente vigilância. A demonstração dos mecanismos utilizados, escola, exército, 

fábricas, horários pré-estabelecidos, sanatórios, hospitais, prisões, todo este 

ferramental como força máxima auxiliar de um poder que em tese deveria emanar 

do povo, e voltar em forma de benefícios e cuidados, mas o que se vê materializar é 

a força para se conseguir e se manter um poder dominante, o custo, o preço, não é 

considerado. Este ponto sem dúvida é o de maior destaque, pois, demonstra desde 

nascimento da política ser este o fim primeiro, mesmo que como é afirmado, seja 

através de um discurso que trate da importância da política social o objetivo a ser 

alcançado sempre será a soma possível do poder a ser alcançado. Não é demais 

entender ser este o poder desejado nos mais diversos movimentos acontecidos com 

falas e promessas bem desenhadas, o fim, o interesse, sempre é alcançar uma 
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forma de governar sem a preocupação de como as pessoas estarão se mudanças 

bruscas causadas por tentativas de salvar o Estado, não for atingida. O importante é 

manter o poder com todo controle possível. Esta quem sabe não é só a história 

contada por Foucault, esta e a história da humanidade pintada em tons de cinza.    
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i Foucault trata deste assunto arquitetura das cidades demonstrando o interesse em buscar 
segurança, dentro do espaço que se podiam produzir riquezas, mas ao mesmo tempo, haver 
segurança para aqueles possuidores dos tesouros, ou seja, a disciplina e o controle deveriam fazer 
parte da ideia central dos novos territórios frequentados por aqueles que se deslocaram da zona rural 
para zona urbana: “Procurei lhes mostrar através de alguns textos, de um lado, de alguns projetos e 
também de algumas urbanizações reais de cidades do século XVIII, como o soberano do território 
tinha se tornado arquiteto do espaço disciplinado, mas também, e quase ao mesmo tempo, regulador 
de um meio no qual não se trata tanto de estabelecer os limites, as fronteiras, no qual não se trata 
tanto de determinar localizações, mas, sobretudo, essencialmente de possibilitar, garantir, assegurar 
circulações: circulação de pessoas, circulação de mercadorias, circulação do ar, etc. Para dizer a 
verdade, essa função estruturante do espaço e do território pelo soberano não é coisa nova no século 
XVIII. [...] Mas resta saber também, justamente, no interior de que economia geral de poder se situam 
esse projeto e essa estruturação do espaço e do território. Trata-se de marcar um território ou de 
conquistá-lo? Trata-se de disciplinar súditos e fazê-los produzir riquezas ou trata-se de construir para 
a população algo que seja um meio de vida, de existência, de trabalho?”. (Foucault, Segurança, 
Território, População, 2008, p.39,40).  
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