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Resumo  

A presente pesquisa se ocupará em fazer uma investigação sobre a incidência das 

relações de poder na sociedade moderna, de acordo com o pensamento de Foucault, bem como 

refletir acerca dos mecanismos (estratégias) de exercício de poder, sobretudo, o poder 

disciplinar, através do método bibliográfico. Além disso, o presente trabalho buscará 

estabelecer uma relação entre o direito e o poder disciplinar, bem como investigar a norma 

jurídica como sendo um dos dispositivos (estratégias) de exercício de poder. Por fim, tendo em 

vista que as relações de poder se evidenciam no contexto social, importante se faz apontar a 

força que o pensamento crítico tem de se voltar contra as injustiças que decorrem das relações 

de poder, mais precisamente no campo da ciência jurídica. 
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Abstract 

This research will focus on investigating the incidence of power relations in modern 

society, according to Foucault's thinking, as well as reflecting on the mechanisms (strategies) 

for exercising power, above all, disciplinary power, through bibliographic method. In addition, 
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the present work will seek to establish a relationship between law and disciplinary power, as 

well as to investigate the legal norm as one of the devices (strategies) for the exercise of power. 

Finally, bearing in mind that power relations are evident in the social context, it is important to 

point out the power that critical thinking has to turn against the injustices that arise from power 

relations, more precisely in the field of legal science. 

Keywords: Power; Discipline; Right; Device; Critical Thinking

1 INTRODUÇÃO 

Entendido o poder em conformidade com Michel Foucault como sendo a manifestação 

de um certo saber, que se infiltra nas relações, sejam elas micros ou macros, operando sob os 

indivíduos de maneira que um deles estará na posição de dominante e o outro na de dominado, 

é importante e se faz necessário apontar que segundo o referido pensador o poder nunca está 

centralizado, ou seja, as relações humanas de modo geral vão sempre ser caracterizadas pela 

presença de um poder operante em determinadas circunstâncias.  

 Nesse diapasão, tal entendimento nos permite dizer que o poder funciona em cadeia, 

onde há proporções de alcance dos seus efeitos, significando dizer em última análise que o 

poder se ramifica em todas as camadas da sociedade, funcionando como uma grande teia que 

interliga as relações de um indivíduo para com o outro, ou deste para com um conjunto de 

indivíduos em uma grande proporção.  

Além disso, sabendo que as relações de poder derivam de uma relação saber-poder, é 

conveniente salientar que não há uma relação de subordinação entre saber-poder, e sim de 

complementação, na medida em que não há exercício de poder que não esteja ligado a um certo 

tipo de racionalidade. 

Nesse sentido, podemos concluir que não existe tão somente uma forma de exercício de 

poder, e sim várias modalidades de seu exercício, significando dizer que o poder é heterogêneo, 

que o poder toma determinadas formas diante da situação em concreto onde é praticado o seu 

exercício, e que a sua manifestação não está restrita a um ou outro indivíduo ou instituição. 

Sendo assim, insta salientar que o exercício do poder não é algo universal, na medida 

em que tendo em vista a sua ampla capacidade de circulação, o poder toma várias formas 

circunstanciais no seu exercício. 
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 Pois bem, dentro dessa perspectiva, no tocante à disciplina insta apontar que esta se 

apresenta como ferramenta de um certo poder para disciplinar as condutas, ou melhor, para 

efetivar os efeitos e os ditames de um certo poder, em especial no âmbito das prisões que se 

caracterizam por possuírem uma estrutura carcerária como sistema operatório paradigmático, 

onde tal estratégia de poder se mostra evidente e despida. 

No mundo moderno, as relações são organizadas e ordenadas por sistemas jurídicos, 

onde o direito se apresenta como estratégia de exercício de um certo poder, seja nas relações 

privadas seja nas públicas. A ideia de disciplina está intrinsicamente ligada com o direito, sendo 

este um instrumento de controle social dotado de imperatividade e coercibilidade, ou seja, o 

direito se apresenta como o exigir garantido de uma autoridade soberana, que através de atos 

normativos se utiliza das normas jurídicas para fazer valer as condutas desejáveis. 

Ao se deparar com as meditações de Michel Foucault é indispensável entender que a 

trajetória de escritos do mesmo pode ser dividida, para fins didáticos em três períodos 

cronológicos segundo Salma Tannus,3 sendo eles: um que se denomina de período 

arqueológico, em que se faz presente discussões acerca da constituição dos saberes (1961-

1969); um segundo que se denomina genealógico, em que os pensamentos são centrados em 

investigar os mecanismos de poder e as instituições (1970-1976); e um terceiro e último período 

denominado epistemológico, em que se faz presente os estudos sobre a construção ética e 

individual do ser (1977-1984).  

A presente pesquisa abordará o segundo período denominado Genealógico, se valendo 

do método de pesquisa bibliográfico, em que o estudo das relações de poder e o funcionamento 

das instituições aparecem como assunto principal, valendo-se Foucault do método genealógico 

para nortear as suas reflexões.  

Ao analisar textos como “Vigiar e Punir” e “A Verdade e as Forma Jurídicas”, o 

intérprete deve ter ciência de que tais relações vêm se construindo historicamente na ótica de 

Foucault.  

            

Diante disso, um outro ponto objeto da presente pesquisa diz respeito ao conceito de um 

termo utilizado por Foucault em alguns dos seus escritos, o chamado “Dispositivo”, em que 

buscar-se-á entender o que venha a ser o dispositivo e qual a sua conexão com o direito, 

                                                           
3MUCHAIL, Salma Tannus. Foucault, Simplesmente. São Paulo: Loyola, 2004, p. 9-10. 



4 
 

sobretudo no que se refere à ideia de captura que o dispositivo acarreta e quais são os efeitos 

dessa captura. 

No tocante ao dispositivo, buscar-se-á entender como se deu a introdução deste termo e 

qual a sua relação íntima com o direito. 

Ademais, há de ser investigado qual é o papel do jurista diante de tais estratégias de 

exercício de poder, em especial no tocante ao caráter disciplinar do direito, tendo em vista que, 

enquanto conhecedor do direito, cabe àquele entender qual a relação deste com o poder através 

do pensamento crítico. 

Nos tempos atuais, assim como no decorrer de sua história, o direito vem sendo o 

instrumento pelo qual a vida em sociedade vem se tornando possível, contudo partindo da 

premissa de que o direito se manifesta a partir de uma estrutura de poder, cabe ao jurista 

contemporâneo se imiscuir e entender como a estrutura de poder da qual o direito deriva 

funciona, sobretudo no que se refere a sua aplicação. 

2 PODER DISCIPLINAR: EXERCÍCIO E EFEITOS 

Ao se deparar com o tema da disciplina e levando em consideração as indagações já 

explicitadas acima, é importante apontar que pensar a arte disciplinar em conformidade com 

Foucault, é pensar na ideia de que tal arte é capaz de criar o que se precisa através de métodos 

aplicados sobre o corpo do indivíduo. Sendo assim, se faz necessário apontar que a disciplina 

tem o condão de tornar aquilo que era inapto em apto, aquilo que era fraco em forte, o hostil 

em dócil. Nesse sentido, as disciplinas têm uma finalidade muito específica, que é inscrever 

performances nos corpos dos indivíduos de acordo com um esquema de docilidade e utilidade. 

Tomando como ponto de partida o entendimento de que as relações de poder têm como 

objeto e alvo o corpo do indivíduo, necessário se faz um enquadramento desse corpo, ou melhor, 

uma adaptação desse corpo, para que os efeitos sejam alcançados de maneira íntegra. 

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrilha, o desarticula e o 

recompõe. Uma “anatomia política” que é também igualmente uma “mecânica do 

poder”, está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, 

não simplesmente para que façam o que se quer, com as técnicas, segundo a rapidez 

e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e 

exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos de 

economia e utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos de política de 

obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma 

“aptidão”, uma capacidade que ela procura aumentar; e inverter por outro lado a 

energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição 

estrita. Se a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos 
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que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão 

aumentada e uma dominação acentuada”.4(FOUCAULT, 1999, p.119). 

Levando em consideração o trecho supracitado, é possível identificar uma relação muito 

íntima e precisa entre o corpo (ser biologicamente considerado) e a política (forma de 

organização da vida social), tendo por consequência aquilo que Foucault denomina “Anatomia 

Política”. 

Essa ideia de anatomia política nos leva a conclusão de que o corpo que está sendo 

moldado pelo processo disciplinar tem uma finalidade política dentro do corpo social, na 

medida em que, aumentadas as forças do corpo em seus aspectos econômicos e de utilidade, 

essas mesmas forças são diminuídas em frente ao aspecto político e de obediência, significando 

dizer que, uma vez aumentadas as capacidades da massa biológica, lhe atribuindo uma certa 

finalidade, o inverso também ocorre, no sentido de que há uma acentuada dominação no tocante 

ao aspecto político. 

A arte disciplinar é consideravelmente emblemática na medida em que a mesma é tida 

como uma técnica de poder que permite criar indivíduos aptos para certas finalidades, sendo 

uma técnica que estabelece uma relação de meio entre o poder operante e o indivíduo que recebe 

os efeitos desse poder, significando dizer que a disciplina interliga a relação entre o poder e os 

corpos que são alvos dos efeitos desse mesmo poder. 

Sendo assim, a disciplina “fabrica” indivíduos, na medida em que a mesma se apresenta 

como uma técnica específica, que age no corpo, o tomando como objeto e instrumento de sua 

aplicação. 

Fazendo um paralelo com o sistema de execução penal, é possível identificar um 

posicionamento eminentemente utilitarista por parte do Estado, na medida em que os indivíduos 

que são submetidos ao cumprimento de uma pena, devem ser corrigidos e consequentemente 

devem retornar ao corpo social aptos a trabalharem e exercerem funções, resultando num 

aproveitamento econômico por parte da estrutura de poder a qual o mesmo está inserido, 

cabendo expor as seguintes palavras de Foucault: “A duração da pena só tem algum sentido em 

relação a uma possível correção, e a uma utilização econômica dos criminosos corrigidos” 

(FOUCAULT, 1999). 

                                                           
4 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 20. ed. Petrópolis: vozes, 1999; p.119. 
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Nesse sentido, pensar o sistema penal numa ótica utilitarista, é pensar que a finalidade 

da pena é readaptar o indivíduo hostil, e enquadra-lo aos padrões de comportamento necessários 

para o bom aproveitamento de sua utilidade e docilidade, no sentido de que enquanto útil e 

dócil, o mesmo tem uma finalidade dentro do corpo social no qual está inserido, mais 

precisamente em termos econômicos, em que a sua força de trabalho dá vida a uma economia 

de Estado, na medida em que o Estado precisa deste indivíduo com capacidades laborais e 

produtivas.  

Dentro dessa perspectiva, é possível identificar um necessário interesse por parte do 

poder Estatal, no que se refere à aplicação de métodos disciplinares, em relação aos indivíduos 

como um todo, desde a criança no âmbito escolar, o enfermo num leito de hospital, ao detento 

numa prisão. 

Diante disso, um outro ponto de extrema relevância trabalhado por Foucault merece ser 

apontado, o denominado “Exame”. 

O exame se apresenta como um meio de combinação entre as técnicas de vigilância 

hierárquica e as sanções normalizadoras. O exame permite classificar, qualificar e punir os 

indivíduos numa perspectiva individual. 

Sendo assim, a ideia de exame abarca uma perspectiva mais epistemológica (individual) 

do ser, na medida em que há a possibilidade de através do mesmo, descrever e analisar, 

resultando num meio científico de descrever as diferenças individuais.  

 Finalmente, o exame está no centro dos processos que constituem o indivíduo como 

efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de saber. É ele que, combinando 

vigilância hierárquica e sanção normalizadora, realiza as grandes funções 

disciplinares de repartição e classificação, de extração máxima das forças e do tempo, 

de acumulação genética contínua, de composição ótima das aptidões.5( FOUCAULT, 

1999, p.160). 

Partindo de uma análise ideológica do exame, é possível notar que o mesmo é entendido 

como uma técnica disciplinar específica, na medida em que ele se aplica de maneira intrínseca 

na constituição do ser. 
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É possível notar a presença individualizante do exame de várias formas, sendo uma 

delas verificável no âmbito escolar, em que o professor, ao transmitir conhecimento aos alunos, 

os testam em um “exame” (avaliação) para levantar um campo de conhecimento dos mesmos, 

avaliando se os métodos adotados na didática pedagógica está ou não alcançando o seu intento, 

ou até mesmo no âmbito do Direito  Executório Penal, em que se faz presente a figura do Exame 

Criminológico, que tem como finalidade a investigação psicológica, médica e social do 

apenado, com o objetivo precípuo de se chegar a um consenso de melhor individualização e 

aplicação da pena em termos de utilidade e garantia dos efeitos da mesma, qual seja, o da 

ressocialização do indivíduo. 

A genealogia adota um ponto de vista do corpo, o do obrigado, sujeitado, o dos corpos 

que são repartidos, organizados, separados e reunidos. A lei do exercício do poder é a 

do corpo a corpo, de corpos que se aplicam sobre outros corpos, para os investir, os 

submeter, os dominar, os formar, os educar, os fabricar de corpos que resistem a esta 

aplicação.6(EDWALD, 2000, p 28). 

Dentro dessa perspectiva, no que se refere ao exercício do poder disciplinar e seus 

efeitos, cabe apontar que as disciplinas modulam os comportamentos, estabelecem condutas e 

um dos seus efeitos mais emblemáticos é a diminuição da autodeterminação do indivíduo que 

sofre os seus efeitos, significando dizer que o indivíduo submetido às disciplinas de 

determinada manifestação de poder, pode estar abrindo mão da sua própria capacidade de se 

autodeterminar, de se autoconhecer, e portanto está lançando mão da liberdade, que se tem em 

potência, de viver de acordo as suas convicções, sem a exacerbada ingerência externa.  

Por conseguinte, entende-se que o exercício do poder disciplinar traz consigo uma carga 

eminentemente dominadora e/ou manipuladora, tendo em vista que supressão da capacidade de 

autodeterminação do indivíduo é o ápice de seu efeito, se caracterizando por esvaziar a 

subjetividade individual do ser. Além disso, na medida em que o direito também apresenta 

atributos disciplinares, este pode ser o instrumento pelo qual a liberdade individual pode ser 

acentuadamente diminuída ou até mesmo aniquilada, em outras palavras, o direito pode 

funcionar como um instrumento de dominação, como o meio pelo qual o poder possa alcançar 

a sujeição constante e plena. 

Portanto, o poder disciplinar tem uma relação muito íntima com o direito, uma vez que 

a ciência jurídica se vale de métodos disciplinares para alcançar os resultados estabelecidos 

                                                           
6 EDWALD, François. Foucault: A Norma e o Direito. 2. ed. Alpiarça: Vega, 2000. P.28. 
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previamente pela norma jurídica, a qual sem dúvida alguma se encontra inserida numa estrutura 

de poder. 

3 O DIREITO COMO UM DISPOSITIVO QUE CAPTURA A SUBJETIVIDADE 

Considerado um dos termos mais emblemáticos usados por Foucault no decorrer de seus 

escritos, mais precisamente na década de setenta, a ideia do que seja, ou melhor, o que significa 

o termo dispositivo nos remete a uma análise detalhada de como este termo é de suma 

importância para a presente pesquisa. 

Nesse sentido, tomando como referência uma Conferência realizada por Giorgio 

Agamben em setembro de 2005 no Brasil, ocasião em que o filósofo procurou dar uma definição 

ao termo dispositivo, constantemente usado por Foucault em suas obras é importante apresentar 

as seguintes reflexões. 

Num primeiro momento cabe apontar que a ideia de dispositivo se divide em três pontos 

fundamentais, sendo eles: 

a) É um termo dotado de heteronomia no qual se afere a inclusão de qualquer coisa; 

b) Tem uma finalidade estratégica sempre vinculada a uma relação de poder; 

c) É um termo dotado de generalidade. 

Sendo assim, tomando como referencial teórico o filósofo italiano, o mesmo vai 

defender a ideia de que Foucault emprega esse termo para tentar explicar a relação entre os 

indivíduos, vinculando estes a um elemento histórico, no qual se afere as instituições presentes 

neste elemento, do qual resultam os processos de subjetivação das regras que materializam as 

relações de poder. 

Os dispositivos, de uma forma geral, se apresentam como algo universal, que em certa 

medida atinge todos sem distinção, o que refuta qualquer ideia de que Foucault não se utiliza 

de termos dotados de generalidades, na medida em que a ideia de dispositivo ocupa o lugar dos 

chamados “universais” que eram constantemente criticados por Foucault, o que para o referido 

autor, no tocante aos dispositivos, passa a ser a rede que interliga as relações de poder desde as 

suas características individuais. 
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Segundo Agamben, o termo dispositivo tem a sua genealogia na história teológica, na 

medida em que este termo guarda uma ligação com o conceito de oikonomia, que se resume na 

introdução da fé cristã na história da humanidade. Tal entendimento encontra fundamento na 

ideia de que Deus transfere aos homens a administração e o governo de si mesmos, mas com o 

fim precípuo de atenderem aos mandamentos divinos para alcançarem o paraíso. O termo 

Oikonomia basicamente é o dispositivo que faz a cisão de competência entre Deus e os homens, 

na medida em que aquele transfere a estes últimos o governo das coisas, e a manutenção desse 

governo através da economia e da política. 

Diante disso, Agamben nos apresenta em sua conferência uma definição do que seja o 

termo “dispositivo”, cabendo apontar as seguintes palavras do filósofo: 

Generalizando posteriormente a já amplíssima classe dos dispositivos foucaultianos, 

chamarei de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de 

capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as 

condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as 

prisões, os manicômios, o panóptico, as escolas, as confissões, as fabricas, as 

disciplinas, as medidas jurídicas etc., cuja conexão com o poder é em um certo sentido 

evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o 

cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e – porque não- a 

linguagem mesma, que é talvez o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e 

milhares de ano um primata – provavelmente sem dar-se conta  das consequências 

que se seguiriam – teve a inconsciência de se deixar capturar.7(AGAMBEN, 2005, 

p.05). 

Por derradeiro, diante dessa ampla conceituação de Agamben é possível aferir que a 

ideia de dispositivo deriva de uma relação com o indivíduo (ser biologicamente considerado) e 

o dispositivo (tudo aquilo que é capaz de capturar o indivíduo), resultando na ideia de sujeito, 

sujeito este que por sua vez perpassa por múltiplos processos de subjetivação. 

Nesse sentido, o autor defende a ideia de que o capitalismo implantado na sociedade 

contemporânea é um dos fatores de multiplicação de dispositivos, uma vez que a produção em 

massa de diversos setores, são resultado de uma cultura consumerista exacerbada, subjetivada. 

Trazendo a discussão do dispositivo para a órbita jurídica, entendendo a sociedade 

moderna/contemporânea como uma sociedade disciplinar é possível identificar que o direito, 

entendido como o exigir garantido de uma autoridade soberana, é um dos dispositivos que o 

Estado tem a disposição para materializar a sua vontade. 

                                                           
7AGAMBEN, Giorgio. O que é um Dispositivo?. Conferência realizada em 2005 no Brasil. Tradução: Nilcéia 

Valdati. P.05. 
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O direito, dispositivo que se apresenta preponderantemente através da Lei, também cria 

subjetivações, na medida em que o dispositivo jurídico se impõe e captura o indivíduo, tendo 

em vista que interfere ou dita os comportamentos, os gestos e os pensamentos do mesmo, 

resultando na ideia de sujeito de direito, entendido este como sendo aquele que se sujeita a um 

ordenamento jurídico em troca de proteção, subjetivando as normas impostas. 

Importante salientar que o conceito de subjetivação nos remete a ideia de ser capturado 

pelo dispositivo e por sua vez, tomar esse dispositivo como algo verdadeiro, válido, deixando-

o entrar, permitindo que faça parte do ser. 

No tocante ao sujeito de direito, é importante esclarecer que este nada mais é do que o 

resultado da captura que opera o dispositivo jurídico, e nesse sentido havendo a ausência dessa 

captura não há que se falar em sujeito de direito, e sim numa mera massa biológica que segue 

a regras de existência impostas pela natureza, quando não capturado fora pela exceção. 

Entretanto, uma ressalva deve ser feita, a norma jurídica pode ser considerada um 

dispositivo que tem a capacidade de capturar e também de excluir o indivíduo, significando 

dizer que o Estado enquanto ente soberano se apresenta dentro e fora do ordenamento jurídico, 

quando elabora as normas que regem a sociedade, na medida em que pode retirar o véu da 

norma jurídica que protege os indivíduos em certa medida, até daqueles que pactuaram em se 

deixar capturar pela norma, resultando no denominado estado de exceção, que nada mais é  do 

que o poder de decisão do Estado sobre a normalidade e o caos, sobre o afastamento ou não do 

ordenamento jurídico, significando dizer em última análise que para criar ou suspender o direito 

o Estado se coloca fora dele. 

Dentro dessa perspectiva é que se extrai o entendimento de que o Estado enquanto ente 

soberano atua dentro e fora da órbita do ordenamento, positivando regras que são o resultado 

de uma decisão excepcional preestabelecida. 

Nesse viés, o resultado que se tem da exceção possuí um caráter paradoxal, no sentido 

de que uma vez retirado o véu jurídico, o indivíduo é capturado fora dele pela exceção, que por 

sua vez pode se tornar a regra, como nos lamentáveis campos de concentração da Alemanha 

Nazista. 

Uma das teses da presente investigação é a de que o próprio estado de exceção, como 

estrutura política fundamental, em nosso tempo, emerge sempre mais ao primeiro 
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plano e tende, por fim, a tornar-se a regra. Quando nosso tempo procurou dar uma 

localização visível permanente a este ilocalizável, o resultado foi o campo de 

concentração. Não é o cárcere, mas o campo, na realidade, o espaço que corresponde 

a esta estrutura originária do nómos. Isto mostra-se, ademais, no fato de que enquanto 

o direito carcerário não está fora do ordenamento normal, mas constitui apenas um 

âmbito particular do direito penal, a constelação jurídica que orienta o campo é, como 

veremos, a lei marcial ou o estado de sítio. Por isto não é possível inscrever a análise 

do campo na trilha aberta pelos trabalhos de Foucault, da História da loucura a Vigiar 

e punir. O campo, como espaço de exceção, é topologicamente distinto de um simples 

espaço de reclusão e é este espaço de exceção, no qual o nexo entre localização e 

ordenamento é definitivamente rompido, que determinou a crise do “velho nómos da 

terra”.8(AGAMBEN, 2009, p. 40-41).9 

Então nesse sentido a exceção se apresenta de forma que exclui e inclui ao mesmo tempo 

o indivíduo, o capturando fora, se estabelecendo numa região fronteiriça entre um estado de 

natureza e a sociedade civil regidas por normas jurídicas. 

Dentro dessa perspectiva, o dispositivo jurídico tem um caráter eminentemente 

emblemático, uma vez que possui uma natureza hibrida, podendo capturar o indivíduo 

exercendo sobre este uma relação de poder vertical, sobretudo de caráter disciplinar, bem como 

a capacidade de excluir a subjetividade do indivíduo através da disciplina que tem a capacidade 

de ocasionar uma dominação acentuada/regrada, quando não ocorre em termos excepcionais, a 

exclusão pela exceção, o que sem dúvida é deveras mais perigoso, pois o indivíduo é colocado 

numa situação de extrema vulnerabilidade, que segundo Agamben é a “vida nua”, totalmente 

desprotegida, despida de qualquer tipo de proteção. 

4 A NECESSIDADE DO PENSAMENTO CRÍTICO 

 

Michel Foucault em uma de suas conferências, em específico uma realizada no Japão 

em 27 de maio de 1978, suscitou um questionamento do que viria a ser o pensamento crítico, 

tanto que a reprodução de suas falas está materializada e em um texto denominado “O que é a 

Crítica?”. Nos valemos do pensamento teórico do referido autor para trazer a este trabalho uma 

reflexão acerca do papel do Jurista diante do exercício e dos efeitos das relações de poder, 

sobretudo, no que diz respeito ao exercício das disciplinas. 

A partir da análise das teses aventadas por Kant, pós o período Iluminista, Foucault 

estabelece uma relação do pensamento crítico com a ideia de conhecimento, entendido este 

como sendo a saída do homem de uma menoridade da qual ele mesmo era o responsável em 

                                                           
 
9 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Tradução: Vinícius Nicastro Honesko. 

Chapecó: Argos, 2009. 
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termos kantianos, mencionando o pensamento crítico como sendo uma forma de questionar, de 

investigar a forma como as relações se estabelecem, pontuando que a existência do pensamento 

crítico se equipara a uma espécie de virtude, na qual o crítico se revela apto a se voltar contra 

os abusos e injustiças. 

Diante disso, insta salientar que o pensamento crítico por si só não existe, tendo em vista 

que este necessita de um objeto passível de ser analisado e criticado, cabendo transcrever as 

seguintes palavras de Foucault: 

Além disso, a crítica existe apenas em relação a outra coisa que não ela mesma: ela é 

instrumento, meio para um devir ou uma verdade que ela não saberá e que ela não 

será, ela é um olhar sobre um domínio onde quer desempenhar o papel de polícia e 

onde não é capaz de fazer a lei. Tudo isso faz dela uma função que está subordinada 

por relação ao que constituem positivamente a filosofia, a ciência, a política, a moral, 

o direito, a literatura etc. E, ao mesmo tempo, quais que sejam os prazeres ou as 

compensações que acompanham essa curiosa atividade de crítica, parece que ela traz, 

de modo suficientemente regular, quase sempre, não somente alguma rigidez de 

utilidade que ela reivindica, mas também que ela seja subtendida por uma sorte de 

imperativo mais geral - mais geral ainda que aquela de afastar os erros. Há alguma 

coisa na crítica que se aparenta à virtude. E de uma certa maneira, o que eu gostaria 

de dizer a vocês era da atitude crítica como virtude em geral.10 (FOUCAULT,1978, 

P.2) 

Dentro dessa perspectiva, o pensamento do jurista deve estar voltado para a aplicação 

do direito de maneira crítica, na medida em que não deve se abster de entender as relações de 

poder que fundamentam e de certa forma legitimam a sua aplicação. 

Em suas reflexões acerca do pensamento crítico, Foucault elabora questionamentos que 

envolvem a forma de como é exercido o governo, cabendo ao crítico analisar as formas de não 

ser governando, ou ao menos, a forma de não ser governado de determinada maneira. 

Transpondo esse raciocínio para a órbita do direito, entende-se que no tocante à 

incidência das normas jurídicas, cabe ao jurista investigar e avaliar as formas de como vêm 

sendo aplicadas, no sentido de se questionar se o direito vem sendo aplicado de maneira correta 

e se vem cumprindo com a sua finalidade, e caso não venha, se questionar o porquê, onde está 

a falha, o que é preciso fazer para enquadrá-lo na sua missão teleológica. 

Nesse sentido entendendo o direito como um dispositivo que tem a capacidade de se 

manifestar de formar disciplinar, a exemplo das prisões, é imperioso destacar que cabe ao jurista 

                                                           
10 ESPAÇO Michel Foucault – www.filoesco.unb.br/foucault. O que é a Crítica?. disponível em: http://michel-

foucault.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/critica.pdf, Tradução: Tradução de Gabriela Lafetá Borges e 

revisão de Wanderson Flor do Nascimento. Acessado em: 21/04/20. 
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se imiscuir na forma de como se processa o exercício do poder disciplinar pelo direito, 

sobretudo, no tocante aos efeitos que emergem de tal processo. Como analisado anteriormente 

os efeitos da disciplina podem aniquilar a capacidade de autodeterminação do indivíduo que é 

alvo dos seus efeitos, nos permitindo dizer que o direito enquanto instrumento de controle social 

pode produzir tais efeitos, assumindo uma faceta opressiva e/ou manipuladora. 

Diante disso, com vistas a evitar esse lado opressivo/manipulador disciplinar do direito, 

o crítico tem o dever de se colocar contra a essa espécie de sujeição, na medida em que deve se 

opor ao exercício arbitrário, autoritário e abusivo do poder disciplinar. Noutras palavras, o 

pensamento crítico evidencia uma espécie de insurgência contra os efeitos que resultam do 

processo disciplinar, buscando evitar a docilidade absoluta que aniquila a capacidade de 

autodeterminação. No que se refere a isso cabe apontar: 

[…] eu diria que a crítica é o movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de 
interrogar a verdade sobre seus efeitos de poder e o poder sobre seus discursos de 
verdade; pois bem, a crítica será a arte da inservidão voluntária, aquela da 
indocilidade refletida. A crítica teria essencialmente por função o desassujeitamento 
no jogo do que se poderia chamar, em uma palavra, a política da verdade.11 

(FOUCAULT,1978, P.5). 

Em suma, a arte do pensamento crítico vem a ser uma fortíssima ferramenta para que o 

jurista entenda os efeitos que derivam do exercício do poder disciplinar, sendo uma forma de 

se evitar a docilidade absoluta do sujeito, que por sua vez pode retirar por completo a capacidade 

deste se autodeterminar e de viver de acordo com as suas acepções. 

Ademais, no que se refere ao pensamento crítico é importante assinalar que o exercício 

de tal pensamento, tendo como objeto as relações de poder, deve ser feito de maneira minuciosa, 

sem haver o afastamento dos mecanismos de dominação que o poder se utiliza para impor seus 

regramentos, no sentido de que para se pensar criticamente deve haver um prévio conhecimento 

de como as relações de poder se constroem. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por derradeiro, diante das indagações expostas, foi possível identificar no decorrer da 

pesquisa que a complexidade das relações humanas sempre se apresenta inserida numa estrutura 

de poder. Nesse sentido, a ideia de circulação e ramificação das relações de poder em todas as 

                                                           
11 ESPAÇO Michel Foucault – www.filoesco.unb.br/foucault. O que é a Crítica?. disponível em: http://michel-

foucault.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/critica.pdf, Tradução: Tradução de Gabriela Lafetá Borges e 

revisão de Wanderson Flor do Nascimento. Acessado em: 21/04/20. 
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camadas da sociedade permite aferir que a relação assimétrica de mando e obediência sempre 

vai estar presente. 

Ademais, tendo em vista toda a trajetória dos escritos de Foucault baseada em investigar 

as relações de poder, importante se faz apontar que o mesmo não procurou desenvolver uma 

teoria própria do poder, no sentido de que se limita a apresentar métodos de investigação das 

relações de poder no que se refere ao seu exercício, através dos mecanismos “estratégias” que 

permitem aferir a incidência dos efeitos do poder. 

Portanto, imperioso se faz ressaltar que o principal efeito do exercício do poder 

disciplinar, sobretudo com a sua conexão com o direito, é a aniquilação da capacidade de 

autodeterminação dos indivíduos que sofrem a incidência dos métodos disciplinares. 

Nesse sentido, no tocante à dominação que o poder disciplinar opera cabe fazer uma 

analogia com a tese dos pensadores contratualistas, na qual se defende a ideia do homem que 

viveu em um estado de natureza e que posteriormente passa a viver num estado civilizado. 

Dentro dessa perspectiva nos atrevemos a dizer que a sociedade disciplinar e todas as suas 

características surge com o Estado dito moderno, na medida em que este enquanto ente 

soberano necessita ter o monopólio da ordem jurídica para exercer a sua soberania. 

No que tange a ideia de dominação, podemos nos remeter ao estado de natureza 

defendido por Hobbes, no qual se afere que o homem possui uma natureza conflituosa e o 

resultado desta, é a instabilidade de existência do homem, no sentido de que o conflito é meio 

de sobrevivência e a dominação sobre o outro é a manutenção da sobrevivência. 

Nesse sentido, a transição do estado de natureza para o estado civil está ligada a ideia 

de autopreservação, transferindo por assim dizer a um ente (Estado) a organização da vida em 

sociedade. 

Podemos assim concluir, que a existência do Estado em termos políticos e jurídicos se 

justifica pela necessidade de um ente soberano que regule a vivência em comunidade, e essa 

vivência é resultado de um presumido pacto social. 

Nesse viés, os indivíduos se deixam capturar pelos dispositivos do poder estatal em 

busca de proteção e garantia de direitos, na medida em que, sem o véu jurídico de uma norma, 

e mais, sem o reconhecimento por parte do Estado de que um certo indivíduo é integrante de 

sua proteção, não há que se falar em garantia de direitos, mesmo que o indivíduo se deixe 

capturar pelos dispositivos do poder estatal. 

 Além disso, entendendo o direito como um dos dispositivos que tem a capacidade de 

capturar e ao mesmo tempo excluir, é importante refletir qual é o papel do jurista na sociedade 
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moderna, tendo em vista que este não pode se restringir a aplicar cegamente o que está 

positivado, papel este que acreditar-se-á estar relacionado com a necessidade do pensamento 

crítico. 
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