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RESUMO 

 

 

O presente trabalho, pretende apresentar a partir da concepção foucaultiana quem 

seria o sujeito de direito, como ele se constitui, e o que se aplica a ele e como o 

dispositivo se relaciona com o sujeito, enquanto uma expressão de poder. Dessa 

forma é importante lembrar que não se pode falar da constituição de um sujeito sem 

pensar em relações de poder e seus processos de conhecimento, bem como se dá a 

produção e estabelecimento da verdade. Este trabalho também versa sobre a norma 

ou normalização e sua relação com o direito, enquanto expressão de uma regra do 

que seria a normalidade, porém, sem se esquecer que a norma reflete uma 

bipolaridade de ideias que divergem, mas, são elementos importantes incluídos ao 

conceito de norma, realizado a partir da análise de textos de Michel Foucault e seus 

comentadores. 
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Graduation Work (Graduation in Law). Faculdade Cidade Verde - FCV, 2017. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work intends to present from the Foucaultian conception who would be 

the subject of law, how it is constituted, and what applies to him and how the device 

relates to the subject, as an expression of power. In this way it is important to 

remember that one can not speak of the constitution of a subject without thinking 

about power relations and their processes of knowledge, as well as the production 

and establishment of truth. This work also deals with the norm or normalization and 

its relationship with law, as an expression of a rule of what would be normality, but 

without forgetting that the norm reflects a bipolarity of ideas that diverge, but are 

important elements included in the concept of norm, based on the analysis of texts by 

Michel Foucault and his commentators. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Fundamentalmente o presente trabalho visa a compreensão da constituição 

de um sujeito de direito, bem como o que seria a norma e sua relação com o direito. 

Desse modo, a constituição de um indivíduo enquanto sujeito, depende claramente 

dos mecanismos de objetivação e subjetivação e sua relação com as expressões de 

poder, visto que o objeto apresentar-se-á como o próprio indivíduo que pode ser 

dividido segundo uma bipolaridade, a exemplo em um criminoso e um não-criminoso, 

já a subjetivação do indivíduo consiste em seu caráter disciplinar, enquanto um 

indivíduo que é transformado em sujeito, educado e capaz de se reconhecer como um 

sujeito, estando, assim sujeitado ao poder e suas leis. 

No que tange à norma ou normalização e sua relação com o direito, há 

também aqui uma bipolaridade entre o normal e o patológico, que não exclui, mas, 

inclui, dentro do conceito de norma cabe as duas formas, mesmo que sejam 

divergentes. Contudo, pensando na norma como uma expressão de poder, o poder 

disciplinador na norma, com o nascimento das instituições, há aqui uma disciplina, um 

adestramento dos indivíduos, uma forma de normalizar, aquilo que foge à medida da 

média. 

Posto que, o presente trabalho não tem a finalidade de um esgotamento 

temático, mas, sim levantar questões relevantes, se faz pertinente a discussão sobre 

qual seria a relação do sujeito de direito e a norma. 

Dessa forma, primordialmente dever-se-á pensar nas relações de poder para 

a compreensão das hipóteses levantadas, o  sujeito que se reconhece como sujeito e 

obedece às leis impostas pelo soberano, o dispositivo enquanto forma de expressão 

de poder ao qual o indivíduo está sujeitado, às instituições que disciplina e segrega 

os indivíduos, no caso da prisão tem ainda um caráter punitivo, porém, para chegar 

até a prisão é necessário pensar um processo que produz verdade, à cada período 

da história se dá de uma determinada forma.  

Após a compreensão de todos estes elementos é possível pensar o direito, 

como uma forma de expressão de poder saber, pois o poder pressupõe um 

conhecimento específico, dessa forma, o direito pode ser entendido como um 
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dispositivo, criado para um controle dos indivíduos, vez que o dispositivo pode ser 

entendido como uma  essa rede de elementos que se relacionam entre sim, a saber, 

norma, lei, métodos de produção de verdade, disciplina, bem como as instituições que 

têm como objeto o sujeito. 

Para a análise feita neste trabalho, fundamentalmente, buscou-se 

compreender as ideias foucaultianas, para sanar a problemática apresentada, Michel 

Foucault em sua vasta obra, busca elucidar todos os temas apresentados. Contudo, 

também é necessário buscar um embasamento teórico em seus comentadores, de 

modo a auxiliar a compreensão dos pensamentos que Foucault apresenta em seus 

textos. 

Para um melhor entendimento o presente trabalho foi dividido em capítulos, 

buscando primeiro explicar o denominador comum que é o sujeito, visto que o objeto 

de estudo de Michel Foucault é o sujeito. Logo, após apresentar a constituição do 

indivíduo em sujeito, explicar-se-á as formas de expressão de poder que incidem 

sobre o sujeito de direito. Portanto, estabelecida a constituição do indivíduo em sujeito, 

bem como sua relação com o poder que se apresenta de forma repressiva e através 

de um dispositivo que nesse trabalho apresenta-se como um dispositivo de 

sexualidade, que precisa ser confessado, então, quem ouve a confissão tem o poder 

para condenar ou absolver. A confissão nesse sentido é uma forma de produção de 

verdade, que pertence a um processo, que condena ou absolve, se faz necessário 

compreender como se estabelecem as formas de produção de verdade. Após esse 

processo, que condena ou absolve, e o nascimento das instituições é importante 

entender às noções de norma e disciplina que vão ser explicitadas no derradeiro 

capítulo deste trabalho. 
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CAPÍTULO 1- SUJEITO DE DIREITO  E O DISPOSITIVO DE SEXUALIDADE 

 

1.1 A Constituição do Sujeito 

 Michel Foucault em suas obras da Genealogia, Vigiar e Punir, A Vontade de 

Saber e A Ordem do Discurso, bem como nas obras da Ética, O uso dos prazeres 

e o cuidado de si, apresenta uma preocupação com a constituição do indivíduo 

quanto sujeito. É importante lembrar que “usualmente distribui-se as obras do autor 

segundo três diferentes ênfases metodológicas chamadas de Arqueologia, 

Genealogia e Ética” (FONSECA, 2002, p. 40). Deste modo, para EWALD “a 

genealogia coloca especificamente o problema do poder e do corpo (dos Corpos), 

coloca os problemas a partir da tomada de poder sobre os corpos” (2000, p.20). 

Ewald ainda pontua a solene função da genealogia  

A genealogia desfaz todas as máscaras do poder; mostra que o político não 

é senão uma das suas máscaras entre outras. Mostra-lhe o rosto onde quer 

que ele se exerça, mesmo lá onde nos é proibido encontra-lo. a genealogia é 

uma arma contra o poder, contra todos os poderes. (EWALD, 2000, p.27) 

Assim para a compreensão do sujeito, seria necessário atentar-se aos 

seguintes termos “Objetivação” e “Subjetivação” do sujeito, estes termos e seus 

mecanismos são o que nos permitem entender a constituição do indivíduo em 

sujeito. Concluir-se-á que, a objetivação do sujeito pode ser entendida, como um 

objeto que pode ser divido “por exemplo, em louco e são, sadio e doente, criminoso 

e não-criminoso” (FONSECA, 2003, p.21), já na subjetivação “formas pelas quais 

um ser humano é transformado em sujeito, considerado educado para ser capaz 

de se reconhecer sujeito de algo, como sujeito de uma sexualidade” (FONSECA, 

2003, p.22). Nesta perspectiva, o sujeito que pode ser dividido, capaz de se 

reconhecer como sujeito, é aquele que está sujeitado a um poder e suas relações 

jurídicas, portanto sujeito de direito. 

É de suma importância entender que os processos e mecanismos de 

objetivação e subjetivação estarão sempre relacionados à constituição do 

indivíduo. No que tange a este assunto, Hubert Dreyfus e Paul Rabinow¹, realizam 

uma análise através das obras foucaultianas, permitindo uma melhor compreensão 

da objetivação, desse modo,  a partir da leitura de seus textos Fonseca nos traz o 
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seu entendimento “(...) constituição do indivíduo moderno como objeto, um corpo 

dócil e útil” (FONSECA, 2003, p.24) e subjetivação “(...) constituição do indivíduo 

moderno como sujeito, ou seja: indivíduo preso à sua própria identidade pela 

consciência de si” (FONSECA, 2003, p.25). 

Os processos de objetivação, ou seja, o homem como objeto útil e dócil, 

somente foi possível sua compreensão a partir dos mecanismos disciplinares por 

meio de um poder disciplinar que “não é apenas repressivo ou ostensivamente 

opressor. Mais sútil, ele é “positivo”, isto é, “produz” comportamentos, hábitos, 

gestos, numa palavra, adestra as pessoas” (MUCHAIL, 2004, p. 111), já os 

processos de subjetivação “fazem do homem um sujeito, ou seja, aqueles que 

constituem o indivíduo moderno, sendo ele um sujeito preso a uma identidade que 

lhe é atribuída como própria” (FONSECA, 2003, p.25). 

Tão importante quanto entender os conceitos objetivação e subjetivação do 

indivíduo é entender a diferenciação dos termos “sujeito” e “indivíduo”, assim, para 

Márcio Alves da Fonseca (2003, p.26) 

Pode-se então dizer que o termo “sujeito” serviria para designar o indivíduo 

preso a uma identidade que reconhece como sua, assim constituído a partir 

dos processos de subjetivação. Esses processos, justapostos aos processos 

de objetivação, explicitam por completo a identidade do indivíduo moderno: 

objeto dócil-e-útil e sujeito. 

Entender-se-á, que os processos de objetivação e subjetivação que 

constituem o indivíduo transformando-o em sujeito, só é possível através de um poder 

disciplinador legitimado pelo ordenamento jurídico, que impõe ao indivíduo, objeto 

dócil e útil, uma determinada identidade e faz com que a reconheça como sua. 

(FONSECA, 2003) 

 A constituição do indivíduo em sujeito está diretamente relacionada aos 

processos e mecanismos de objetivação e subjetivação, o direito, portanto, pode ser 

entendido como um meio de objetivação do indivíduo, pois impõe a ele um 

determinado comportamento, atribuindo-lhe a condição de objeto dócil e útil. Assim, 

para Michel Foucault (1988, p. 82) 

Quer se lhe empreste a forma do príncipe que formula o direito, do pai que 

proíbe, do censor que faz calar, do mestre que diz a lei, de qualquer modo se 

esquematiza o poder sob uma forma jurídica e se definem seus eleitos como 

obediência. Em face de um poder, que é lei, o sujeito que é constituído como 

sujeito – que é “sujeitado”- é aquele que obedece. 
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Desse modo, é incontestável que o sujeito, a sujeição do indivíduo, está 

diretamente ligada às relações de poder, entretanto é fundamental o entendimento de 

que o poder está legitimado através do ordenamento jurídico, bem como os modelos 

institucionais que legitimam o Estado. (FONSECA,2003) 

A verificação da legitimidade do poder, realizada pelos modelos jurídicos, 

supõe a comparação de um ordenamento jurídico específico, com as 

manifestações concretas daquilo que se entende por poder no âmbito desse 

próprio ordenamento jurídico. Esse procedimento de analogia e posterior 

qualificação do poder em legítimo ou ilegítimo faz uma abordagem em que o 

poder é visto como fenômeno passível de ser explicado por um processo de 

racionalização global. (FONSECA, 2003, P.27) 

O poder tem dentre suas funções a de controlar o tempo, os corpos, o direito 

a apreensão de coisas e à vida dos indivíduos, assim, o controle do tempo tinha por 

finalidade atender às necessidades da industrialização “controlar o tempo é 

transformar o tempo do trabalho em mercadoria trocada por salário, mas é mais ainda: 

é transformar todo o tempo dos homens em tempo de trabalho.” (MUCHAIL, 2004, 

p.66), tal controle não era privativo às industrias estendendo-se até as instituições 

(hospitais, escolas, etc.), no que tange ao controle de corpos, aqui cada instituição 

aplica o poder disciplinador, dessa forma para Salma Tannus Muchail : 

Lembremos, com Foucault, a título de exemplo, que, nas fábricas do começo 

do século XIX, questões como a imoralidade e a devassidão eram assunto 

de preocupação dos patrões; assim também, nos hospitais, cuja função 

específica é a cura, a proibição de atividades sexuais não se reduz a motivos 

de higiene e saúde; as disciplinas escolares, igualmente, excedem a função 

estrita do ensino. (MUCHAIL, 2004, p. 67) 

Seguindo ainda o pensamento sobre o controle de corpos, é claro diante de 

todos os fatos explicitados até o momento que o maior interesse no controle dos 

corpos dos indivíduos era para que estes estivessem devidamente qualificados e 

disciplinados para o trabalho (MUCHAIL,2004). O Soberano detinha ainda o poder 

sobre a vida e morte dos indivíduos, onde dispunha quando fosse de seu interesse 

como exemplo em guerras, ou em instâncias jurídicas aplicando a pena de morte 

(FOUCAULT, 1988). Contudo, para além da ideia de coerção Estatal que exerce seu 

poder sobre vida e morte dos sujeitos, há um direito social fundamental, qual seja o 

direito à vida “direito matriz de todos os direitos sociais” (EWALD, 2000, p.195) 

É de domínio público que o objeto de estudo de Michel Foucault é o sujeito e 

não o poder, dessa forma Foucault em sua primeira conferência em A Verdade e as 

Formas Jurídicas preceitua: 
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Há dois ou três séculos, a filosofia ocidental postulava, explícita ou 

implicitamente, o sujeito como fundamento, como núcleo central de todo 

conhecimento, como aquilo em que e a partir de que liberdade se revelava e 

a verdade podia explodir. Ora, parece-me que a psicanálise pôs em questão, 

de maneira enfática, essa posição absoluta do sujeito. (FOUCAULT, 2002, 

p.10) 

Uma vez constatado que a ideia de sujeito está ligada a ideia de poder, assim, 

para uma melhor análise do poder ligado ao sujeito, percebemos a construção do 

pensamento foucaultiano que liga as formas de resistência às formas de poder, “não 

se trata de analisar o poder do ponto de vista de sua racionalidade interna, mas de 

pensar nas relações de poder a partir do confronto das estratégias de 

poder/resistência” (FONSECA, 2003, p.28). 

Muito mais do que incidir sobre uma instituição, uma classe ou um grupo, tais 

oposições afetam de forma particular de poder que tem o seu exercício 

voltado para a vida cotidiana dos indivíduos, na medida em que os classifica 

em categorias (FONSECA, 2003, p.28), “os designa por sua individualidade 

própria, lhes fixa a sua identidade, lhes impõe uma lei de verdade que lhes é 

necessário reconhecer e que os outros devem reconhecer neles”. (DREYFUS 

e RABINOW, 1984, apud, FONSECA, 2003, p.28) 

A concepção de poder, não pode simplesmente ser definida como uma 

relação de força, pois as duas ideias opõem-se, “o poder em si não existiria, mas sim 

feixes de relações de poder, de relações de força” (FONSECA, 2003, p.31), assim, à 

primeira vista, tais relações estão conferidas ao aparelho do Estado. O Estado 

institucionaliza os mecanismos de poder para uma dominação global, desta forma “a 

análise dos procedimentos do poder acontece em torno dos seus mecanismos de 

repressão e dominação” (FONSECA, 2003, p.33). 

Foucault assim conceitua o poder, “o poder não é uma instituição e nem uma 

estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a 

uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada”. (FOUCAULT, 

1988, p.89) 

No que tange ao poder, “não há uma relação de poder sem constituição de 

um campo de saber, como também, reciprocamente, todo saber constitui novas 

relações de poder” (FOUCAULT, apud, FONSECA, 2003, p.35), é o que ocorre com 

as instituições a exemplo, à escola e os fundamentos da pedagogia, lembrando que 

para Foucault a concepção de poder, muito mais que teórica se dá de forma empírica, 

portanto, as relações de poder e saber são dependentes entre si (FONSECA, 2003). 

O saber para Michel Foucault é uma estratégia de poder. 
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Com as instituições, que são um meio de exercício de poder e produção de 

saberes, são elementos de um “dispositivo”, surgiu a sociedade disciplinar que 

controlava o tempo, espaço e a conduta do homem, assim: 

A sociedade disciplinar deu lugar ao nascimento de determinados saberes, 

para os quais o “exame” é o modelo prioritário e estabelecimento da verdade, 

pelo “exame” instaura-se, igualmente, um modo de poder em que a sujeição 

não se faz apenas de forma negativa da repressão, mas, sobretudo, ao modo 

mais sútil do adestramento, da produção positiva de comportamentos que 

definem o “indivíduo” ou o que “deve” ele ser segundo o padrão da 

“normalidade”. (MUCHAIL, 2004, p.61 e 62) 

Ou seja, as instituições que exercem o poder e proporcionam os saberes, são 

aquelas que definem um comportamento “padrão de normalidade”, adestra o 

indivíduo, o transformando em sujeito. Quando Muchail fala em “exame”, deve-se 

lembrar que este exame nada mais é que uma forma de confissão, que no período 

compreendido entre os séculos XVI à XIX, era realizado dentro de uma instituição 

religiosa. 

A confissão, na sociedade ocidental é considerada o rito mais importante para 

a produção da verdade, contudo, com o passar dos anos, a obrigação confessional, 

nos foi imposta sobre perspectivas diferentes, como a confissão religiosa, o exame 

médico e o inquérito policial, que não a percebemos mais como uma forma coatora 

de um poder que nos controla, a fazer exatamente o que é de seu interesse, está tão 

incorporado ao nosso íntimo, que acreditamos ser de livre e espontânea vontade que 

a fazemos (FOUCAULT, 1988). 

Foucault ainda reitera em A verdade e as formas jurídicas, a respeito da 

constituição do sujeito, a partir de estratégias de práticas sociais, práticas as quais 

são correlatas às práticas judiciárias. 

As práticas judiciárias – a maneira pela qual, entre os homens, se arbitram os 

danos e as responsabilidades, o modo pelo qual, na história do Ocidente, se 

concebeu e se definiu a maneira como se impôs a determinados indivíduos a 

reparação de algumas de suas ações e a punição de outras, todas essas 

regras ou, se quiserem, todas essas práticas regulares, é claro, mas, também 

modificadas através da história. (FOUCAULT, 2002, p. 11) 

Desse modo, a partir das relações de poder para a produção da verdade, qual 

pode ser realizada por meio de confissão, inquérito ou exame, as práticas judiciárias 

produzem novos tipos de saberes e subjetividades, para a constituição histórica do 
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sujeito de direito. Assim, se faz pertinente a discussão do poder e suas formas de 

expressão. 

 

1.2 - O Poder, A Repressão e O Dispositivo 

A  priori, “em face de um poder que é lei, o sujeito que é constituído como 

sujeito, que é “sujeitado” é aquele que obedece” (FOUCAULT, 1988, p.82), o 

sujeito, a partir da constituição do indivíduo está diretamente ligado ao poder e 

repressão, podendo ser expressado por meio de um dispositivo. No contexto ao 

qual Foucault escreve, compreendido desde o século XVII ao século XX, há um 

dispositivo de sexualidade, uma forma de exercício de poder submetendo a 

sexualidade à lei de maneira coercitiva, através de mecanismos de repressão. 

Nessa atualidade aparece o indivíduo moderno, produto de uma tecnologia, 

constituído enquanto objeto de saber e resultado das relações de poder, 

marcado pela docilidade e utilidade que justificam o processo de tal 

constituição. É sobre tal produção do nosso presente e para o nosso presente 

que se voltam os olhares mais atentos do pensador das relações de forças, 

do dispositivos e estratégias. (FONSECA, 2003, p.74) 

Desde o século XVII, um discurso  coloca o sexo como pecado devendo ser 

mantido em segredo e somente mencionado em confissões, o sexo também deve 

ser mantido apenas dentro do quarto dos pais, servindo apenas para a procriação. 

De acordo com Michel Foucault (1988, p.09, 10): 

Um rápido crepúsculo se teria seguido à luz meridiana, até as noites monótonas da 

burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se 

para dentro da casa. A família conjugal confisca. E absorve-a inteiramente na 

seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal legítimo e 

procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, 

guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No espaço social, 

como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas, 

utilitário e fecundo: o quarto dos pais. 

A sexualidade foi reprimida, a ponto de não poder dela falar, foi reduzida ao 

silêncio, o discurso somente era permitido através da confissão, que a um primeiro 

momento era realizado em um ambiente religioso, mas ao longo do tempo, com o 

nascimento da clínica aparece a figura do médico que realiza o exame, com o 

surgimento da prisão há o inquérito. Para a confissão religiosa, tem-se um rito, 

formalidades que devem ser seguidas, inclusive a forma de expressão, o vocabulário 

utilizado deve ser cauteloso, para a produção da verdade sobre o sexo a ser 
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confessado, tudo deve ser falado na confissão, qualquer ato ou pensamento, para que 

o sacerdote seja capaz de aplicar a penitência e absolver o indivíduo (Foucault, 1988). 

Assim, para, Michel Foucault (1988, p.24) 

A interdição de certas palavras, a decência das expressões, todas as 

censuras do vocabulário poderiam muito bem ser apenas dispositivos 

secundários com relação a essa grande sujeição: maneiras de torná-la 

moralmente aceitável e tecnicamente útil. 

Portanto, à essa época o discurso produzido sobre o sexo era aquele 

exclusivo ao da moral. Porém, já no século XVIII, há uma incitação política do discurso 

do sexo, criando-se dispositivos para dele falar, interrogar, formular e registrar 

(FOUCAULTt, 1988), pensando no contexto histórico à época em que Foucault 

escreve, Iluminismo, Revolução Francesa e Revolução Industrial, um momento de 

tensão, produção e força de trabalho, em meio à crise econômica e política vivida, 

com a queda do poder monárquico, dá lugar ao poder disciplinar, nesse sentido era 

necessário a regulação do sexo, o proletariado deveria apenas gastar energia 

enquanto força de trabalho, o sexo aqui era permitido apenas para procriação, ou seja, 

em um primeiro momento podemos entender o dispositivo da sexualidade voltado ao 

proletariado, o não desperdício de energia e a garantia de reprodução (FOUCAULT, 

1988). 

Segundo Michel Foucault (1988, p.37) 

Pois essa colocação do sexo em discurso, não estaria ordenada no sentido 

de afastar da realidade as formas de sexualidade insubmissas à economia 

estrita de reprodução (...)? Através de tais discursos multiplicaram-se as 

condenações judiciárias das perversões menores, anexou-se a irregularidade 

sexual à doença mental da infância à velhice...  

Assim, surgiram quatro conjuntos estratégicos de saber poder, quais sejam, a 

histerização do corpo da mulher (mulher histérica), pedagogização do sexo da criança 

(criança precoce), socialização das condutas de procriação casal malthusiano), 

psiquiatrização do prazer perverso (adulto perverso), à essa época, três códigos 

regulavam as práticas sexuais, o direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil, 

portanto, o ato de confissão, que a um primeiro momento era fundamentalmente uma 

prática religiosa, com o surgimento da clínica e da intervenção jurídica, deu lugar, ao 

exame médico e ao inquérito, uma vez que, os tribunais tinham o dever de julgar e 

condenar práticas que iam contra a natureza, ou seja, práticas que iam contra a 

monogamia heterossexual. (FOUCAULT, 1988) 
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Seguindo esse raciocínio, segundo Michel Foucault (1988, p.41) 

Crianças demasiado espertas, meninas precoces, colegiais ambíguos, 

serviçais e educadores duvidosos, maridos cruéis ou maníacos, 

colecionadores solitários, transeuntes com estranhos impulsos: eles povoam 

os conselhos de disciplina, as casas de correção as colônias penitenciárias, 

os tribunais e asilos, levam aos médicos suas infâmias e aos juízes suas 

doenças. (...) No decorrer do século eles carregaram sucessivamente o 

estigma da “loucura moral” (...).” 

Para que os tribunais pudessem de fato condenar tais indivíduos, pressupõe-

se a produção da verdade na confissão na fase do inquérito, por intermédio de 

interrogatórios, aqui a palavra confissão ganha uma nova função, uma função jurídica, 

a saber: “Confessa-se – ou se é forçado a confessar. Quando a confissão não é 

espontânea ou imposta por algum imperativo interior, é extorquida; desencavam-na 

na alma ou arrancam-na do corpo” (FOUCAULT, 1988, p. 59). 

Assim, para Michel Foucault em a História da Sexualidade (1988, p.60): 

A confissão libera, o poder reduz ao silêncio; a verdade não pertence à ordem 

do poder mas tem um parentesco originário com a liberdade: eis aí alguns 

temas tradicionais da filosofia que uma “história política da verdade” deveria 

resolver, mostrando que nem a verdade é livre por natureza nem  erro é servo: 

que sua produção é inteiramente infiltrada pelas relações de poder. A 

confissão é um bom exemplo. 

É incontestável, que para haver a confissão se faz necessária duas pessoas, 

onde uma é aquela que confessa e a outra é aquela que detém o poder de julgar, 

sentenciar, dar penitencia e absolver, portanto, a verdade confessada aqui era aquela 

que interessava o interlocutor. Assim, como mais uma forma de reprimir o sexo, os 

discursos adquiriram um embasamento científico, ao qual as doenças físicas do 

sujeito, teriam como causa fundamental o sexo, bem como as doenças passadas ou 

criadas em gerações futuras, essa ideia justificaria a intervenção do Estado na 

sexualidade do indivíduo (FOUCAULT, 1988). 

Ainda pensando num dispositivo de sexualidade para as classes operárias, 

pensando no pressuposto do trabalho, criaram-se discursos e formas de verdade para 

poder falar sobre o sexo, fazendo da família a base para o dispositivo, nesse momento 

aparece o dispositivo de aliança, é esse dispositivo que permite que a sexualidade 

seja produzida, assim, para Michel Foucault (1988, p.101) 

A “sexualidade” estava brotando, nascendo de uma técnica de poder que, 

originariamente, estivera centrada na aliança. Desde então não parou de 

funcionar em atinência a um sistema de aliança e apoiando-se nele. A célula 
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familiar, assim como foi valorizada durante o século XVIII, permitiu que, em 

suas duas dimensões principais – o eixo marido-mulher e o eixo pais-filhos -  

se desenvolvessem os principais elementos do dispositivo de sexualidade. 

  

Analisando por esta perspectiva, podemos claramente concluir que devido a 

sexualidade ter seu fulcro na família, haveria relações incestuosas, porém, as práticas 

de incestos iam na contramão e ignoravam as leis e as formas jurídicas da aliança. 

Pensando em um meio que reprimem as práticas incestuosas, tanto jurídico quanto 

religioso, entretanto, estimulava-se a prática do incesto na família burguesa, para 

manter a riqueza e o poder na família, o mesmo não ocorria às classes operárias, 

onde na verdade induzia-se a fazer exatamente o oposto, proibindo o incesto.  

Deixando de lado a ideia de que um dispositivo de sexualidade fora criado às 

classes mais pobres, e que a repressão se fazia necessária, para garantir a força de 

trabalho e a reprodução, portanto, a hipótese de repressão não está ligada à utilização 

da força de trabalho, então não intensificada às classes mais pobres e sim às mais 

ricas. (FOUCAULT,1988). 

Para Michel Foucault (1988, p.114) 

A burguesia começou considerando que o seu próprio sexo era coisa 

importante, frágil, tesouro, segredo de conhecimento indispensável. A 

personagem investida em primeiro lugar pelo dispositivo de sexualidade, uma 

das primeiras a ser “sexualizada” foi, não devemos esquecer, a mulher 

“ociosa” 

É preciso, porém, ir mais além, à ideia de repressão do sexo do proletariado, 

o dispositivo aplicado primeiramente à burguesia e depois às classes mais pobres, 

poderia ter outra finalidade a não ser aquela de uma classe sujeita a outra, mas, uma 

forma de autoafirmação da burguesia. É exatamente o caso que levou o proletariado 

à resistência, pois foi lhe imposto como sujeição, ao passo que a burguesia o fez para 

afirmar sua dominação. É notório que isso resultou em repressão, conferindo-lhe a 

interdição para todos os indivíduos de todas as classes (FOUCAULT, 1988). 

Desse modo, uma classe exercendo poder sobre a outra, para uma sujeição, 

para afirmar sua dominação, através de mecanismos de repressão. Assim a burguesia 

cria o dispositivo de sexualidade para sua autoafirmação e sujeição da classe 

operária, como meio de controle de força de trabalho e controle de natalidade, para 
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tanto utiliza-se das instituições, da lei e da religião do proletário, obrigando-o a 

confessar e a produzir verdades. 

Visto que, o presente trabalho não tem intenção de um esgotamento temático 

da questão, mas, apenas levantar questões relevantes, faz-se necessário uma breve 

análise acerca do dispositivo. O dispositivo tem espaço de suma importância quando 

se trata de estratégias de dominação e quando “ao investigar os processos de sujeição 

a partir da materialidade dos corpos que se dobram ou que resistem às tentativas de 

dominação” (SILVA, 2014, p.145). Com base nesse ponto, fica claro a relação de 

poder e resistência, acerca desse assunto Priscila da Silva (2014, p.151) ressalta: 

Por um lado, ocorre que pensar a resistência como uma fundação ou 

condição pré-existente capaz de escapar ou elidir o poder que incide sobre 

ela remete à concepção jurídica do poder, na qual este aparece como 

imposição ou constrangimento externo ao seu campo de aplicação. Nessa 

acepção, aquele que resiste estaria, de fato, reagindo, assumindo posição 

passiva cujos atos desembocariam no âmbito do ressentimento ao reforçar e 

reassegurar a condição de impotência daquele que ousa se manifestar. 

Foucault ao falar de um dispositivo em A Vontade de Saber, lembrando que a 

ideia de dispositivo está totalmente atrelada às ideias de poder saber, pois um 

pressupõe o outro, retoma a discussão em Microfísica do Poder, conceituando assim 

o dispositivo: 

Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto 

decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O 

dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos. 

(FOUCAULT, in Microfísica do Poder, p.138) 

Além disso, vale considerar: 

O dispositivo refere-se ao modo como variados elementos se vinculam e se 

relacionam para atingir um determinado fim, produzir algo que dê conta de 

um problema, de um anseio ou surpresa. Porém, uma vez estabelecido, o 

dispositivo não é estático, duro, mas dinâmico porque engloba dois 

processos: a sobredeterminação funcional e o preenchimento estratégico. 

(SILVA, 2014. p. 146). 

Contudo, Agamben além de nos trazer o seu entendimento acerca da ideia 

foucaultiana do dispositivo, ele vai além e cria a sua própria definição de dispositivo, 

começando por uma divisão de dois grupos um dos seres viventes e outro dos 

dispositivos, e uma terceira divisão que estaria entre as duas onde encontra-se o 
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sujeito “chamo de sujeito o que resulta da relação e, por assim dizer, do corpo-a-corpo 

entre os viventes e o dispositivo” (AGAMBEN, 2005. p. 13). Desta forma 

Chamarei literalmente 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. (AGAMBEN, 2005. p.13) 

O filósofo italiano, ao criar sua própria definição de dispositivo, mostra que 

este conceito não é limitado apenas às instituições, a confissão, as leis, que tem uma 

relação óbvia com o poder, vai além do perceptível, como a literatura, filosofia, 

telefones celulares e até mesmo a linguagem. Por esta perspectiva, um indivíduo pode 

ser investido de abundantes processos de subjetivação, através dos “novos” 

dispositivos que são ilimitados, Agamben acredita que “hoje não haveria um só 

instante na vida dos indivíduos que não seja modelado, contaminado ou controlado 

por algum dispositivo” (AGAMBEN, 2005, p.13). 

Tão importante quanto construir um conceito de dispositivo é entender o 

objetivo de Foucault ao tratar sobre o assunto, desse modo, “a relação entre os 

indivíduos como seres viventes e o elemento histórico, entendendo com este termo o 

conjunto das instituições, dos processos de subjetivação e das regras em que se 

concretizam as relações de poder” (AGAMBEN, 2005. p.11), assim como, o objetivo 

não encontrar uma solução ou evidenciar um conflito, mas sim, compreender o 

funcionamento do dispositivo nas relações de poder. (AGAMBEN, 2005).  

Com base em todo o exposto, podemos claramente perceber que a 

problemática do poder, a partir do século XIX, na sociedade disciplinar, na tomada do 

poder sobre os corpos refletindo no direito de vida e morte, aponta para “o 

aparecimento de outra grande tecnologia, política, que denomina biopoder, 

característico da política contemporânea que, por causa disso, pode ser caracteriza 

como biopolítica – isto é, uma política cujo campo de incidência é a vida humana” 

(GIACÓIA JUNIOR, 2017, p. 5), nesse sentido surgem novas formas de sujeição dos 

corpos e controle das populações, como exemplo podemos citar a norma. 

(FOUCAULT, 1988) 

Contudo, juntamente com o dispositivo e principalmente com o dispositivo que 

pressupõe uma produção de verdade em forma de confissão, a sociedade disciplinar, 

o biopoder e as instituições, mais especificamente a prisão, surgiu uma preocupação 
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com os métodos de produção e estabelecimento da verdade como uma produção de 

saber. 

 

1.3 – Técnica de Domínio e Produção de saberes 

Michel Foucault nos propõe em A Verdade e as Formas Jurídicas, duas 

hipóteses de formas de verdade, quais sejam a verdade interna “que se corrige a partir 

dos seus próprios princípios de regulação: é a história da verdade tal como se faz na 

ou a partir da história das ciências” (FOUCAULT, 2002, p.11)  e a verdade externa 

“existem, na sociedade, ou pelo menos, em nossas sociedades, vários outros lugares 

onde a verdade se forma, onde um certo número de regras de jogo são definidas” 

(FOUCAULT, 2002, p.11).  

 Assim, para Muchail: 

É que a verdade não é entendida enquanto identidade de uma essência uma 

e sempre a mesma, mas enquanto produzida no decurso da história, 

constituindo-se a formação de saberes reconhecidos como verdadeiros, 

portanto historicamente múltiplos e diversificados; numa palavra, trata-se de 

verdades em seus diferentes modos de produção em diferentes sociedades. 

(MUCHAIL, 2004, p.74) 

Tendo em vista a compreensão de determinadas práticas sociais (lugar do 

poder), bem como a produção de saberes (verdade), é necessário que se faça uma 

verificação através da história, para uma melhor explicação também de práticas 

discursivas e não-discursivas de produção de verdade e as práticas jurídicas ou 

judiciárias. Assim, Foucault faz uma evolução histórica partindo da Grécia Antiga, 

passando pela Idade Média, até a nossa contemporaneidade, analisando 

fundamentalmente “três práticas sociais de caráter jurídico: a prova, o inquérito, o 

exame.” (MUCHAIL, 2004, p.75) 

Em se tratando de produção de verdade, Foucault traz em sua Segunda 

Conferência de A Verdade e as Formas Jurídicas, qual realiza uma retrospectiva da 

produção de verdades, utiliza-se da história de Édipo de forma exemplificativa, onde 

fazendo uma outra leitura à já conhecida, mostra que muito mais que um desejo do 

nosso inconsciente, “Édipo é um instrumento de poder, é uma certa maneira de poder 

médico e psicanalítico se exercer sobre o desejo e o inconsciente” (FOUCAULT, 2002, 
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p.30). Desse modo, dever-se-á entender aqui as relações de poder e um poder 

político. (FOUCAULT, 2002) 

É importante ressaltar que em um primeiro momento na Grécia antiga, o único 

modo de produção de verdade era através das provas, o inquérito e a testemunha 

surgiu na história de Édipo, portanto, percebe-se aqui uma questão fundamental 

quando se fala em verdade, pois anteriormente a Édipo, em Ilíada, têm-se a primeira 

forma de produção de verdade através do que era chamado de jogo de provas, onde 

cada parte de uma determinada lide, lançaria um desafio e  caberia a outra parte, 

aceitar, recusar ou renunciar, a exemplo podemos citar os duelos e juramentos. 

Com base à história de Édipo, é que se registra primordialmente as práticas 

judiciárias da Grécia antiga. Porém, a história de Sófocles, vai além, para a produção 

da verdade, o Rei que detinha o poder, necessitou juntar metades de histórias, 

nascendo aqui o inquérito juntamente à figura da testemunha, que com seu olhar, 

pode dizer a verdade. (FOUCAULT, 2002) 

Quando se fala em inquérito, é de suma importância lembrar que foi a partir 

dele que as formas racionais de prova e de demonstração para a produção da verdade 

foram possíveis, assim: 

Foi a prática do inquérito que constituiu modelo para formações culturais 

então emergentes na Grécia antiga, tais como: “sistemas racionais” (como a 

filosofia), a “arte de persuadir” (como a retórica), conhecimentos empíricos, 

baseados que são em testemunhos (como dos historiadores, dos botânicos, 

dos geógrafos etc). (FOUCAULT, apud MUCHAIL, 2004, p.76) 

Os frutos de um processo onde o povo apropria-se do direito de julgar e dizer 

a verdade, bem como opor-se à verdade que tem o poder o qual “coloca em questão 

a própria soberania do soberano” (FOUCAULT, 2002, p.31).  Revela uma conquista 

de direitos do povo grego, “esta grande conquista da democracia grega, este direito 

de testemunhar, de opor a verdade ao poder se constituiu em um longo processo 

nascido e instaurado de forma definitiva em Atenas o longo do séc.V” (FOUCAULT, 

2002, p.54). 

Desse modo, para Foucault, na Grécia Antiga: 

Uma espécie de grande revolução que, através de uma série de lutas e 

contestações políticas, resultou na elaboração de uma determinada forma de 

descoberta judiciária, jurídica, da verdade. Esta constitui a matriz, o modelo 

a partir do qual uma série de outros saberes – filosóficos, retóricos e 
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empíricos – puderam desenvolver e caracterizar o pensamento grego. 

(FOUCAULT, 2002, p.55) 

O fato é que, na Europa, o direito grego e germânico, se assemelhavam a 

priori pela falta do inquérito e pelo uso do jogo da prova, não havia uma figura pública 

para a solução do litigio, não havia quem os representassem ou quem os acusassem, 

no âmbito do processo penal, necessitava que a vítima sofresse um dano ou a 

iminência de um dano, dessa forma a vítima ou a sua família então, apresentava o 

causador do dano, “o que caracterizava uma ação penal era sempre uma espécie de 

duelo, de oposição entre indivíduos, entre famílias ou grupos” (FOUCAULT, 2002, 

p.56) 

Pensando em um direito, cujo a ação penal ocorria por meio de duelos, os 

crimes de vingança eram comuns e a família da vítima matava o assassino, fazendo 

com que o direito fosse uma forma legal de guerra, dessa forma, o direito germânico, 

não buscava provar a verdade e sim  “a força, o peso, a importância de quem dizia” 

(FOUCAULT, 2002, p.59), assim, uma das formas para provar a inocência de alguém 

bastava que doze pessoas que possuíssem um grau de parentesco com o acusado 

declarasse inocência do mesmo. 

Nesse período, não se buscava a verdade, e sim quem é o mais forte, ou seja, 

haverá aqui somente a figura de um vencedor e o outro como perdedor, assim para 

Foucault: 

Em nenhum momento aparece algo como a sentença tal como acontecerá a 

partir do fim do século XII e início do século XIII. A sentença consiste na 

enunciação, por um terceiro, do seguinte: certa pessoa tendo dito a verdade 

tem razão, uma outra tendo dito a mentira não tem razão. A sentença, 

portanto, não existe; a separação da verdade e do erro entre os indivíduos 

não desempenha nenhum papel; existe simplesmente vitória ou fracasso. 

(FOUCAULT, 2002, p.61) 

Nos processos para medir forças, surgiu a figura do juiz um terceiro, que não 

estava ali para julgar ou condenar, apenas para observar a regularidade da disputa “o 

juiz não testemunha sobre a verdade, mas sobre a regularidade do procedimento” 

(FOUCAULT, 2002, p.62). 

As duas espécies de produção de verdade estarão presentes na Idade Média, 

porém na primeira metade compreendida entre os séculos V a XII, predomina o 

modelo de prova, onde não se primava pela verdade e sim por quem teria mais força, 

quem teria maior poder bélico “a verdade se confundia com a vitória do mais forte, o 
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direito constituindo-se não numa correlação entre justiça e paz, mas num 

prolongamento ritualizado da guerra” (MUCHAIL, 2004, p.76) 

Conforme verificado, durante o período da Idade Média, no sistema feudal, 

onde prevalecia o mais forte, com maior poder bélico, e as formas de circulação de 

bens se dava por meio de “mecanismos de herança, ou de transmissão testamentária 

e, sobretudo, pela contestação belicosa, militar, extrajudiciária ou judiciária” 

(FOUCAULT, 2002, p.63). Trata-se inegavelmente de uma forma de captação de 

riquezas, pois, o mais poderoso privava os menos poderosos ao acesso às armas, o 

que resultava em levar essas questões ao soberano, que era a representação do 

poder judiciário, porém não havia poder judiciário autônomo, mas sim um poder 

político. (FOUACULT, 2002) 

No que tange a este assunto, o sistema de provas, começa a desaparecer, 

renascendo aqui a prática do inquérito. Assim para MUCHAIL: 

A resolução das questões do litigio não se dá diretamente entre os oponentes, 

mas se impõe de fora e do alto por um poder simultaneamente judiciário e 

político; aparece um personagem novo, o procurador do rei, representante do 

soberano, responsável por dublar a vítima, uma vez que o próprio rei é lesado 

porque são descumpridas suas leis; surge a noção de crime como infração, 

porque um dano não configura mais questão apenas entre indivíduos, grupos 

ou família, mas também uma ofensa de um indivíduo ao Estado. (MUCHAIL, 

2004, p.77) 

Partindo da premissa de que a prática do inquérito, era um instrumento 

político, exercido pelo soberano ou o seu procurador, é por meio dele que se 

estabelecia se haveria crime, quem o haveria cometido e qual seria o crime. Assim, “o 

inquérito deriva de um certo tipo de relações de poder, de uma maneira de exercer o 

poder” (FOUCAULT, 2002, p.73). Portanto, uma vez que o inquérito é uma modalidade 

de produção de verdade, uma forma de exercício de poder, e uma forma de saber que 

constitui uma relação com o sujeito “nós lhe pedimos dizer a verdade; e lhe pedimos 

para nos dizer nossa verdade” (FOUCAULT, 1988, p.67 e 68). 

Para François Ewald: 

Não há portanto verdade(s) independente(s) das relações de poder que a(s) 

sustentam e que ao mesmo tempo ela(s) reconduz(em) e reforça(m), que não 

há verdade sem política da verdade, que toda a afirmação de verdade é 

indissoluvelmente peça, arma ou instrumento no interior de relações de 

poder. (EWALD, 2000, p.21) 
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Ou seja, a verdade, como uma forma de expressão de poder saber, é 

produzida de acordo com a época e o soberano do período histórico ao qual está 

inserida, podendo ser extraída do sujeito por intermédio de provas, inquérito ou 

exame. Os jogos de prova não têm mais lugar em nosso ordenamento jurídico, o 

contrário acontece com o inquérito que permanece até a atualidade. 

Foucault assim leciona em Microfísica do Poder: 

O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder 

(não é − não obstante um mito, de que seria necessário esclarecer a história 

e as funções − a recompensa dos espíritos livres, o filho das longas solidões, 

o privilégio daqueles que souberam se libertar). A verdade é deste mundo; 

ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos 

regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua 

"política geral" de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz 

funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem 

distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona 

uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a 

obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 

funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, p.10) 

O Inquérito era inicialmente um instrumento político e administrativo, também 

foi utilizado pela igreja durante o período da inquisição, assim desde a Idade Média 

começou a ser utilizado para a produção de verdade no âmbito das práticas judiciárias. 

É preciso evidenciar, contudo que, no século XIX foram criadas “a partir de problemas 

jurídicos, judiciários, penais, formas de análise bem curiosas que chamaria de exame 

(examen) e não mais de inquérito.” (FOUCAULT, 2002, p.12) 

Tendo em vista o período compreendido pelo século XIX, no que diz respeito 

as práticas judiciárias, surgem novas “novas formas de estabelecimento da verdade, 

ou melhor de saberes considerados verdadeiros, novas formas de exercício de poder. 

É nesse quadro que se instaura a “sociedade disciplinar”, que ainda é a nossa”. 

(MUCHAIL, 2004, p.79) 

Nesse período, houve uma reelaboração do sistema penal, traçando novos 

parâmetros quando se trata do aprisionamento do sujeito, pois visa-se nesse 

momento, “as leis tendem agora a ajustar-se menos à utilidade social que ao 

indivíduo”; “menos castigo, que o ajustamento do indivíduo à sociedade” e “a punição 

propriamente dita depende da existência de lei explicita e concerne à ocorrência 

efetiva de uma infração” (MUCHAIL, 2004, p.80), portanto, somente o inquérito tal qual 



 
 

26 
 

conhecemos, não basta para sanar essa nova problemática, sendo necessário um 

novo procedimento, chamado de exame. 

Em suma, nas sociedades modernas encontra-se por um lado, um saber do 

direito articulado na esfera do inquérito e, por outro, mecanismos ramificados 

de controles disciplinares, imbricando-se concomitante e 

complementarmente. (MUCHAIL, 2004, p.81) 

O fato é que a sociedade disciplinar tem a função de controlar o tempo e 

espaço dos indivíduos, observando suas condutas para um novo tipo de produção de 

verdade. Com base neste ponto, o exame como meio de produção de verdade na 

sociedade disciplinar, não preza, ao modelo de inquérito pelo testemunho e 

reconstituição dos fatos, “mas pela objetivação do indivíduo e na ordem do que é certo 

ou errado, permitido ou interditado, correto ou incorreto, em suma, “normal” ou não”. 

(MUCHAIL, 2004, p.81)  

Percebe-se aqui uma questão importante, nesse momento, com toda a 

preocupação com o sujeito, aparece as instituições como uma forma de reclusão para 

sua correção, seu adestramento, a saber entende-se por instituições disciplinares, 

prisão, escola, asilo, fábrica, casas de correção, bem como hospitais psiquiátricos. As 

formas de saberes das referidas instituições não estão atreladas à lei, mas, sim à 

norma. (MUCHAIL, 2004) 
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Capítulo 2 – A Norma Jurídica 

 

2.1 – A Norma 

A análise das relações de poder é a premissa, para compreendermos a 

norma, nesse sentido, é importante ressaltar que a relação de poder vem 

acompanhada da produção do saber e da verdade. Foucault apoia seu trabalho no 

nascimento das ciências humanas juntamente com as relações de poder, para poder 

explicar como em uma sociedade se extorque, difunde e domina-se a verdade, 

importante ainda destacar, que a ideia de poder está diretamente ligada a uma 

questão política, ele só existe porque há uma resistência, enquanto a verdade a uma 

questão filosófica (EWALD, 2000) 

Para Foucault o poder não é algo estrito a uma pessoa, o poder é uma 

situação estratégica, em uma determinada sociedade, portanto, para explica-lo criou 

os conceitos de estratégia, dispositivo, tecnologia e de economia, tais conceitos, 

remetem a ideia de dominação, intervenção e controle, que implicam na formação da 

subjetividade moderna à noção de normalização. Nesse sentido, devemos entender 

que embora, a norma ou a normalização não tenha um conceito específico, ela tem 

um objeto ao qual aplica-se, a vida.  

Quando pensamos em norma imaginamos ser algo equiparado ao direito, 

porém a ideia foucaultiana, nos mostra que tal pensamento é errôneo, quando na 

verdade devemos pensar “o direito como algo encarnado no sujeito, uma propriedade 

natural do sujeito associada à razão, à liberdade e à história. Já a norma é o direito 

sem sujeito”. (ADORNO, et al. FONSECA, 2002, p.14) 

Pensando que a problemática da norma, está fortemente atrelada às 

intervenções de poder e sua implicação na formação da subjetividade moderna, dessa 

forma, a ideia de norma disciplinadora e normalização devem ser analisadas como 

mecanismos de regulação ligados ao biopoder.  

As análises dos lugares institucionais, lugares em que os agenciamentos de 

poder se efetuam, permitiriam a Foucault desenvolver os conceitos de “poder 

normalizador” (disciplinas e biopoder) e de “dispositivos”, sendo este último 

mais abrangente do que a noção de épitémè. (FONSECA, 2002, p.42) 
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A era do biopoder, revela a importância da atuação da norma em um sistema 

jurídico, pois para Foucault “a lei não pode deixar de ser armada e sua arma por 

excelência é a morte; aos que a transgridem, ela responde, pelo menos como último 

recurso, com esta ameaça absoluta” (FOUCAULT, 1988, p.134). Contudo, o biopoder, 

por se encarregar da vida humana, utiliza-se de mecanismos reguladores e corretivos, 

este tipo de poder “opera distribuições em torno da norma” (FOUCAULT, 1988, p.134). 

Dessa forma, o biopoder e a norma, tomam importância relevante nesse novo cenário. 

Para Oswaldo Giacoia Junior: 

A moderna sociedade capitalista deixa progressivamente de se regrar por 

uma ordenação estritamente legal, para se transformar numa sociedade de 

vigilância e regulamentação, em que a norma ultrapassa em importância 

conferida à estrita legalidade  jurídica clássica. Surge assim, a partir do século 

XIX, um tipo de configuração de poder – complementação entre disciplina  e 

regulamento -, cuja tarefa se especificará, cada vez mais, em termos de 

ajustamento à norma, pelo agenciamento de ‘mecanismos contínuos, 

reguladores  e corretivos’.. (JUNIOR, 2004, p.11) 

Ainda nesse contexto, já é evidente que no que tange a norma ou 

normalização, está relacionado as formas de intervenção de poder e produção de 

saberes, as diferentes produções de saberes traçam a diferença normativa a ser 

analisada pela divisão entre o normal e o anormal ou entre o normal e o patológico. 

Quando se fala em normal e o anormal, observamos um ser e um não-ser, uma razão 

e uma desrazão, loucura e moral. 

Assim para Fonseca: 

No plano das práticas sociais, a loucura é internada. Não vai sozinha para 

esses locais fechados que constituem os hospitais Gerais, na França, as 

Workhouses, na Inglaterra, as Casas de Correção, na Alemanha. Com ela 

são internados desempregados, pobres, libertinos, jovens que perturbam 

suas famílias, adultos dissipadores, vagabundos, condenados do direito 

comum, mendigos, formando uma população heterogênea, aparentemente 

sem uma unidade que a justifique. (FONSECA, 2002, p.47) 

O fato é que essa desrazão caracteriza-se por algo que vai contra a 

consciência moral, ou seja, ignora os valores da família, religião e da sociedade. O 

problema é que não se pode deixar de evidenciar que as instituições supracitadas 

eram espaços de correção e não de tratamento terapêutico, logo um espaço de 

segregação. Vale lembrar que nestes espaços de internação o trabalho interno era 

visto como uma forma de “cura” moral e punição, “sua atuação vale como ascese, 

uma vez que é capaz de reconduzir aquele que se desviara, fazendo-o aderir 
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novamente ao “grande pacto ético da existência humana” firmado em torno do 

trabalho” (FONSECA, 2002, p.108), portanto, após receber sua punição e 

aperfeiçoamento espiritual o sujeito passa a ser um sujeito moral. 

Mesmo evidenciando o binômio normal e patológico, pode-se notar que a 

norma não tem o mesmo significado que regra, a norma refere-se a média entre o 

normal e o patológico. (EWALD, 2000) 

É necessário aqui, quando se pensa em norma e exercício de poder, traçar 

uma convergência na análise do nascimento da prisão e a sociedade disciplinar, como 

mecanismos de um poder normalizador. 

 

 

2.2 – Sociedade Disciplinar e Nascimento da Prisão 

Na sociedade moderna, a figura do sujeito é constituída de uma objetivação 

(objeto dócil e útil), que a partir de uma produção baseada às relações de poder, 

dispositivos e estratégias, resulta em uma subjetivação do sujeito moderno, como um 

produto da disciplina. 

Dessa forma, um modo de disciplinar seria a partir das instituições, como a 

prisão, que era uma forma de privação de liberdade no âmbito do direito penal, o 

sistema penitenciário para Foucault era “suplemento disciplinar em relação ao jurídico” 

(FOUCAULT, apud, FONSECA, 2003, p.77), a esse suplemento penitenciário 

Foucault sugeriu haver três esquemas na atividade reformatória, quais sejam “político-

moral do isolamento individual e da hierarquia; o modelo econômico da força aplicada 

a um trabalho obrigatório; o modelo técnico-médico da cura e normalização” 

(FOUCAULT, apud, FONSECA, 2003, p.77), ou seja, todos esses mecanismos como 

forma de disciplina aplicado ao infrator. 

Posto que a prisão é uma expressão do poder, que tem por finalidade, a 

privação de liberdade e a punição, uma análise do processo é de suma importância, 

como principalmente se dava a produção da verdade para a aplicação de uma 

determinada pena, assim: 

Com exceção da Inglaterra, na maior parte dos países europeus, os 

processos criminais eram desconhecidos por completo dos acusados. Os 
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juízes os manipulavam como instrumentos de interrogatórios, sem, 

entretanto, perguntarem pela validade da verdade que tinham a pretensão de 

encerrar. O estabelecimento da verdade nos processos criminais não 

supunha o confronto das acusações com os depoimentos dos acusados, mas 

era um direito absoluto e um poder exclusivo do soberano e seus juízes. 

(FONSECA, 2003, p.42) 

Fica claro que aqui o meio de produção da verdade se dá pelo inquérito, 

porém a verdade é produzida de acordo com a vontade do soberano, que detém o 

poder. A prisão que em um primeiro momento possui um caráter punitivo, contudo no 

fim do século XVIII e no século XIX, após uma reforma do sistema penal, passa a ter 

também um caráter disciplinar, que já era aplicado em outras instituições, desse 

modo, como uma forma de economia do poder, “as disciplinas respondem, em tal 

conjuntura, pelo papel de fixar população em crescimento, aumentar a rentabilidade 

dos aparelhos de produção e ajustar a correlação entre os dois processos” 

(FONSECA, 2003, p.49) 

Assim, Foucault traz em Microfísica do Poder 

Em nossas sociedades, a "economia política" da verdade tem cinco 

características historicamente importantes: a "verdade" é centrada na forma 

do discurso científico e nas instituições que o produzem; está submetida a 

uma constante incitação econômica e política (necessidade de verdade tanto 

para a produção econômica, quanto para o poder político); é objeto, de várias 

formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo (circula nos 

aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão no corpo social é 

relativamente grande, não obstante algumas limitações rigorosas); é 

produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de 

alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos (universidade, exército, 

escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate político e de 

confronto social (as lutas "ideológicas"). (FOUCAULT, p.11) 

A sociedade disciplinar nascida no fim do século XVIII, tem como objetivo 

principal o controle do tempo, a vigilância das condutas e comportamentos da 

sociedade moderna, à época do estabelecimento da sociedade disciplinar a forma de 

produção da verdade se dava agora a partir do exame, que produzia novos tipos de 

saberes, para a expressão do poder, dessa forma, para Muchail: 

Pelo exame instaura-se, igualmente, um modo de poder em que a sujeição 

não se faz apenas na forma negativa da repressão, mas, sobretudo, ao modo 

mais sutil do adestramento, da produção positiva de comportamentos que 

definem o “indivíduo” ao que “deve” ele ser segundo o padrão da 

“normalidade”. (MUCHAIL, 2004, p.62) 

No que diz respeito à vigilância, assim é o entendimento de Fonseca: 
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As técnicas de vigilância são desenvolvidas com intensidades cada vez mais 

significativas no decorrer dos séculos XVIII e XIX, à medida que sistemas 

complexos de disposições espaciais são utilizados para possibilitar uma 

observação completa da enorme variedade de ações e atitudes humanas. O 

importante desses sistemas é que nenhuma dessas atitudes permaneça em 

segredo, ou seja, permaneça oculta aos “olhos” da vigilância. (FONSECA, 

2003, p.54) 

As instituições à época das sociedades disciplinares, não tem mais por 

finalidade apenas a exclusão, mas, sim uma inclusão pelo sequestro, assim para 

Foucault: 

O hospital psiquiátrico não exclui os indivíduos; liga-os a um aparelho de 

correção, a um aparelho de normalização dos indivíduos. O mesmo acontece 

com a casa de correção ou com a prisão. Mesmo se os efeitos dessas 

instituições são a exclusão do indivíduo, elas têm como finalidade primeira 

fixar os indivíduos em um aparelho de normalização dos homens. 

(FOUCAULT, 2002, p.114) 

Foucault, na sua última conferência em A Verdade e As Formas Jurídicas, 

para explicar as instituições disciplinares na sociedade disciplinadora, cria um novo 

termo, qual seja o “panoptismo”: 

É uma forma de poder que se exerce sobre os indivíduos em forma de 

vigilância individual e contínua, em forma de controle de punição e 

recompensa e em forma de correção, isto é, de formação e transformação 

dos indivíduos em função de certas normas. (FOUCAULT, 2002, p.103) 

Esse panoptismo é uma característica da sociedade moderna, porém desde 

a sociedade feudal existiu formas de controle social, punição e recompensa. O que é 

importante destacar aqui é que a sociedade disciplinar tem como problemática 

fundamental a vigilância, portanto, a construção das instituições observava a melhor 

forma de abarcar o maior número de pessoas para a vigilância, diferentemente da 

sociedade grega onde a preocupação era o espetáculo. (FOUCAULT, 2002) 

Contudo, para Muchail, o panopticon, essa nova de poder, a vigilância, do 

ponto de vista econômico seria mais vantajoso que o espetáculo, assim: 

Economicamente, o controle contínuo é de uma eficácia pouco dispendiosa, 

efetivando-se por meio da organização de uma cadeia de olhares vigilantes 

que, finalmente, cada indivíduo “acabará por interiorizar a ponto de observar 

a si mesmo”, exercendo a vigilância “sobre e contra si mesmo”; portanto, mais 

que uma técnica particular, é uma “fórmula maravilhosa: um poder contínuo 

e de custo afinal de contas irrisório” (MUCHAIL, 2004, p.66) 

É importante lembrar que as funções desse tipo de sociedade, está 

relacionado ao controle, nesse caso o controle do tempo e dos corpos, a vigilância é 

uma forma de controlar o tempo e transformá-lo em mercadoria em troca de um 
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salário, ou seja, transforma o tempo em trabalho, isto acontece dentro das instituições 

não apenas nas fábricas. Vale ainda salientar, que às instituições disciplinares 

também realizam a tomada dos corpos, apesar de cada instituição ter sua função 

própria, todas têm uma em comum, qual seja a disciplinarização do indivíduo através 

da tomada dos corpos, “assim, a disciplina corporal é minuciosa, desenvolvendo-se 

de formas diversificadas, mas de algum modo semelhantes e intercruzadas tanto na 

pedagogia escolar como na organização militar, no espaço hospitalar como nas 

prisões”. (MUCHAIL, 2004, p. 67 e 68) 

É interessante, aliás, como o poder na sociedade moderna assume caráter 

polivalente, quais sejam econômicos, político, judiciário e epistemológicos do poder 

disciplinar, contudo, todos estão interligados, dessa forma o poder produz saberes 

que todas essas expressões a exemplo: 

Um exemplo de saber extraído dos indivíduos ocorre em instituições como 

fábricas, onde o saber do operário a respeito de seu próprio trabalho, nascido 

de sua prática, e constantemente submetido à vigilância e ao registro, fornece 

elementos para gerar saber acerca da produção. Por sua vez, saberes sobre 

o indivíduo nascem das observações, das classificações, das anotações a 

respeito do doente, do criminoso, da criança etc. (MUCHAIL, 2004, p.69) 

Pensando no caráter judiciário do poder, mais especificamente nas prisões à 

época do Panoptcon, “o que é mais fascinante nas prisões é que nelas o poder não 

se esconde, não se mascara cinicamente, se mostra como tirania levadas aos ínfimos 

detalhes, e ao mesmo tempo é puro, é inteiramente ‘justificado’” (FOUCAULT, apud, 

MUCHAIL, 2004, p.70), o fato é que todas as outras instituições se assemelham a 

prisão, porém, não há tal percepção pois existe a prisão, só ela é prisão, “e o discurso 

que ela então emite seria: ‘A melhor prova de que vocês não estão na prisão é que eu 

existo como instituição particular, separada das outras’”, porém a prisão em seu 

caráter ambíguo também diz “ eu faço unicamente aquilo que lhes fazem diariamente 

na fábrica, na escola, etc.”. (FOUCAULT, apud, MUCHAIL, 2004, p.71) 

Ou seja, as instituições assim como a prisão, se assemelham, por exercer um 

poder de controle do tempo e dos corpos, bem como a disciplinarização dos 

indivíduos, porém, dentro da prisão o excesso de poder não precisa de um pano, para 

mascará-lo, portanto, o indivíduo dentro de uma instituição que também é prisão, não 

a percebe como tal, pois existe uma prisão. 
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Retomando a ideia de vigilância na sociedade disciplinar, no que diz respeito 

aos mecanismos de disciplina têm-se a sanção normalizadora: 

Podendo ser entendida como um conjunto de procedimentos punitivos 

relacionados a uma infinidade de pequenas atitudes e comportamentos, que 

escapam ao controle dos grandes sistemas de punição, a sanção 

normalizadora está essencialmente ligada a uma forma de vigilância que 

permite conhecer os menores atos, as menores condutas e os 

comportamentos mais sutis que ocorrem em qualquer lugar de aplicação da 

tecnologia disciplinar. (FONSECA, 2003, p.58) 

A sanção normalizadora pode ser aplicada às lacunas da lei, aos 

comportamentos que escapam ao direito penal, pequenos atos e comportamentos, 

qual não observam as regras, e são capturados pelos olhares criteriosos da vigilância. 

O objetivo das sanções normalizadoras são, disciplinar, corrigir um desvio de conduta, 

normalizar o indivíduo, ou seja, colocá-lo dentro dos padrões da normalidade. Desse 

modo, se faz pertinente a discussão da norma ou normalização, dentro da sociedade 

disciplinar. 

 

 

2.3 – Disciplina e Produção do Sujeito 

A vigilância, a sanção normalizadora e o exame, podem ser entendidos como 

instrumentos da norma, a fim de sanar problemas de poder, operando-se à um 

princípio de produção de uma individualização. Como já foi verificado a norma não 

tem sujeito, portanto, a norma parte do grupo objetivando o indivíduo. 

Trata-se inegavelmente, de uma relação entre norma e disciplina. Na norma, 

bem como na disciplina há a importância da arquitetura como expressão do poder “a 

arquitetura é o instrumento, a técnica, o dispositivo graças ao qual, na ausência de 

um soberano, correlativa da individualização dos sujeitos, haverá a possibilidade de 

uma objetividade do juízo de si sobre si próprio”. (EWALD, 2000, p.84) 

Mas o que seria a norma? Para Ewald: 

Um princípio de comparação, de comparabilidade, uma medida comum, que 

se institui na pura referência de um grupo a si próprio, a partir do momento 

em que só se relaciona consigo mesmo, sem exterioridade, sem 

verticalidade. (EWALD, 2000, p. 86) 
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Podemos, porém, encontrar um outro entendimento no que tange sobre a 

norma, desta forma para Fonseca: 

A noção de norma, não remete à ideia de uma regra que restringe, não remete 

às noções de repressão ou exclusão. Normalizar não significa, portanto, 

impor limites a determinadas condutas. A noção de norma que se esboça 

remete ao contrário, à ideia de estados ou situações a partir dos quais, uma 

tecnologia positiva do poder é possível, de tal forma que, normalizar, 

significaria agenciar a produção de condutas esperadas. (FONSECA, 2002, 

p.87) 

Contudo, quando se pensa em norma é importante relembrar a sua 

bipolaridade, qual seja o normal e o anormal. O normal e o anormal são ideias que se 

opõe, porém, apesar de se opor, não podem ser analisadas fora da norma, a norma 

abrange as duas ideias. Portanto, a norma bem como a disciplina, não prezam pela 

segregação, assim dentro da instituição, como exemplo a prisão, que ao mesmo 

tempo que é um espaço disciplinar, fabrica indivíduos normais, ou seja, sob esse 

ponto de vista, as instituições se tornam iguais, pois a sociedade passa a ser 

normativa. (EWALD, 2000) 

A norma, enquanto forma de individualizar o indivíduo, remete a ideia de que 

podemos ser diferentes da média e mesmo assim estar dentro da norma. Dentro na 

norma não há exclusão, mas sim a inclusão, todos nós estamos sujeitos à norma. 

Dessa forma: 

A objetivação normativa do homem vem em socorro dos direitos do homem: 

os homens são todos iguais, manifestam todos as mesmas qualidades, com 

poucas diferenças, acidentais, necessariamente acidentais uma vez que 

nunca reenviam à consistência de uma essência. (EWALD, 2000, p.112) 

É devido a percepção de igualdade entre os homens, que a norma especifica 

as relações de igualdade, em relação a uma média um equilíbrio, porém não fixa uma 

medida, assim: 

A norma é esta medida comum, graças à qual, nas sociedades de 

solidariedade, cada indivíduo pode pensar o seu valor, a sua identidade e o 

seu lugar respectivo na sociedade. A norma resolve de maneira quase 

experimental, o problema do juízo de si sobre si próprio que Aristóteles tinha 

posto: confere-lhe a objetividade dos processos estáticos que permitem a sua 

definição. (EWALD, 2000, p.152) 

É importante ainda, ressaltar que norma e disciplina não são sinônimos, ou 

seja, “as disciplinas visam os corpos, com uma função de adestramento; a norma é 

uma medida, uma maneira de produzir medida comum”. (EWALD, 2000, p.88)  
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Nesse sentido, em que a norma é uma medida comum entre os indivíduos, 

surge o homem médio, que remete à noção de média, dessa forma: 

Reunindo-se os indivíduos de uma mesma idade e de um mesmo sexo e 

tomando-se a média das suas constantes particulares, obtém-se constantes 

que atribuo a um ser fictício que chamo o homem médio do povo em questão. 

Se tivéssemos, por exemplo, a compleição média de todos os franceses de 

vinte e cinco anos de idade, e se tomássemos a média, o valor que 

obteríamos seria a compleição do homem médio de vinte e cinco anos. 

(QUETELET, apud EWALD, 2000, p.93) 

O critério do homem médio, é assim, uma expressão da norma, do normal. 

Pode também ser analisado como uma nova forma de individualização dos indivíduos, 

entretanto, sem partir de si próprios, mas sim de um grupo ao qual pertence. O homem 

médio, logo, permite uma referenciação de um grupo, de uma coletividade. 

Tão importante quanto compreender a norma, é compreender a normalização 

que pode ser entendida como: 

Normalizar é, pois, produzir normas, instrumentos de medida e de 

comparação, regras de juízo: ”Uma norma pode ser definida como um critério, 

uma medida ou um exemplo de procedimento, de processo, de dimensão, de 

extensão, de quantidade, de qualidade ou de tempo, estabelecida por uma 

autoridade, pelo costume ou pelo consenso, como base de referência ou de 

comparação.” (EWALD, 2000, p.99) 

Em A vontade de Saber, Foucault traça um perfil de norma e sociedade 

normalizadora, nesse sentido, quando se pensa no direito de vida e morte que o 

Soberano tem sobre as classes mais baixas, percebemos no biopoder, que à lei 

enquanto fundamentalmente usar a morte como sua principal arma, necessita de 

mecanismos, reguladores e corretivos para proteção da vida. Assim a sociedade 

normalizadora, “é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida.” 

(FOUCAULT, 1988, p.135) 

É preciso, porém, ir além, pensar da oposição entre normalização e o direito. 

A relação entre normalização e direito, não se dá de forma conflituosa, mas, sim em 

uma ideia que complementa a outra. Então, para Fonseca: 

No plano das práticas efetivas dos homens que vivem nas sociedades 

modernas, não há como separar normalização e direito, como se fosse 

possível estabelecer para esse último algo como um âmbito totalmente 

independente, distinto, isentos dos mecanismos de normalização, algo como 

um âmbito de “pureza”, ainda que esse âmbito estivesse referido apenas a 

um domínio estritamente teórico, pois em Foucault, não há um domínio de 

saber isento de relações de poder. (FONSECA, 2002, p. 154) 
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O fato é que, o direito normalizador é caracterizado pelos mecanismos de 

normalização, a saber a disciplina, ou seja, para a compreensão da normalização é 

preciso antes, compreender o poder de disciplina exercido nas sociedades atuais, 

através de meios de controle, como o dispositivo. 

 “Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico  de uma tecnologia do 

poder centrado sobre a vida. Por relação às sociedades que tínhamos 

conhecido até o século XVIII, ingressamos numa fase de regressão do 

jurídico; as Constituições  escritas no mundo inteiro, depois da Revolução 

francesa, os códigos redigidos e reformulados, toda uma atividade legislativa  

permanente e ruidosa não nos devem iludir: são formas que tornam aceitável 

Um poder essencialmente  normalizador.”(PORTOCARRERO, apud, 

JUNIOR, 2004, p.11)    

A normalização ou um poder normalizador, fundado na norma, não é uma 

forma excludente de poder, dessa forma, uma vez que encontramos essa espécie de 

poder nas sociedades modernas, à época do biopoder. Pode-se concluir que a 

normalização está ligada à disciplina, entendida como uma forma de expressão de 

poder, dentro das instituições.  

O poder disciplinador também não exclui, mas, inclui, utilizando o mecanismo 

da vigilância que também é uma expressão de poder, a partir das menores condutas 

que fogem à regra, submetem o indivíduo a um tipo de disciplina, ou adestramento, 

no fim, a disciplina acaba por fabricar indivíduos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Posto todo o trabalho é possível concluir que, o sujeito se constitui a partir do 

indivíduo pelos mecanismos de objetivação, o qual o homem é o objeto dócil e útil, e 

subjetivação, quando o indivíduo é preso à uma identidade que lhe foi conferida como 

própria. Esse sujeito, que está sujeitado a um poder, que pode se manifestar através 

de várias expressões, como o dispositivo, a instituição, a lei ou a norma. 

Quando se pensa em dispositivo como forma de expressão de poder, 

podemos entende-lo, como uma rede de mecanismos que controla o sujeito, daí o 

presente trabalho vem propor, por meio de dois filósofos o conceito de dispositivo, 

contudo, visto que o foco do trabalho é o pensamento foucaultiano, portanto, em um 

primeiro momento percebemos um dispositivo de sexualidade conferida à época do 

sistema feudal, sujeitava-se os indivíduos a uma confissão como forma de produção 

de verdade, além de uma forma de controlar o sexo, para procriação e assegurar a 

força de trabalho. 

Em se tratando de produção de verdade, há, portanto, fundamentalmente três 

expressões como meio de produzi-la, a saber, o inquérito, a prova e o exame. Porém, 

a produção e estabelecimento da verdade está diretamente ligada ao poder, portanto, 

produzida por meio de coerção regulamentada pelo poder. Nesse momento, nota-se 

que ao produzir a verdade dentro de um processo, há uma sanção aplicada a quem 

diz a mentira, tal sanção pode ser um recolhimento à uma instituição (prisão), nesse 

caso, a instituição tem a função de disciplinar, pois, o indivíduo escapou à norma. 

Na sociedade disciplinar, impera-se o sistema de vigilância, nada escapa aos 

olhos, nem mesmo o menor desvio de conduta. Assim, para estabelecer qual é a linha 

que separa o normal do anormal, criou-se a norma ou a normalização. 

Desse modo, a intenção deste trabalho, foi demonstrar, da forma mais clara 

possível, como estamos sujeitos à um poder que nos controla e objetifica, a partir de 

um dispositivo, que é a expressão de um poder, como o próprio direito. 
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