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RESUMO 
O objetivo deste artigo é contribuir com a temática do poder e do Estado 
na modernidade, mediante apresentação de uma aproximação crítica 
do conceito moderno de Estado com o pensamento do filosofo francês 
Michel Foucault, com ênfase para a questão do poder. Portanto, 
dividimos a exposição em dois momentos, a saber: em primeiro lugar 
faremos uma breve síntese do debate historicamente acumulado sobre 
a questão do Estado moderno, destacando pensadores como 
Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Em segundo lugar, trataremos o 
Estado Moderno no contexto do pensamento foucaultiano, resgatando 
a discussão de como Foucault se posiciona criticamente diante do 
modelo soberania-Estado, com foco na sua perspectiva acerca do poder 
e das relações de poder na contemporaneidade, envolvendo conceitos 
como biopoder, biopolítica e governamentalidade. 
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ABSTRACT 
The objective of this paper is to contribute to those scholars interested 
in the theme of power and the State in modernity, by presenting a 
critical approach to the modern concept of the State with the thought 
of the French philosopher Michel Foucault, with an emphasis on the 
question of power. Therefore, we divided the exposition into two 
moments, namely: firstly, we will make a brief synthesis of the 
historically accumulated debate on the question of the modern State, 
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highlighting thinkers such as Machiavelli, Hobbes, Locke and Rousseau. 
Secondly, we will treat the Modern State in the context of Foucauldian 
thought, rescuing the discussion of how the French thinker critically 
positions himself in the face of the sovereignty-State model, focusing on 
his perspective on power and power relations in contemporary times, 
involving concepts such as biopower, biopolitics and governmentality. 

 
Keywords: State. Power. Foucault. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento do Estado Moderno se deu a partir da crise no feudalismo. É importante 

destacar que na sociedade medieval, eram os senhores feudais que tinham poderes políticos 

nas suas propriedades sem precisarem obedecer a um poder central estabelecido, ou seja, os 

poderes eram descentralizados e profundamente pulverizados. Na modernidade, após as 

revoluções democráticas burguesas, o cenário sociopolítico ocidental sofre profundas 

transformações, sobretudo no que tange as relações de poder estabelecidas entre sociedade e 

Estado. Conforme destacam Singer, Araújo e Belinelli (2021, p. 135): 

 

As revoluções na Inglaterra, em 1642 e 1688, nos Estados Unidos em 1776 e na França 
em 1789 moldaram a existência ocidental, sobretudo ao reinventar a democracia – 
tipo de governo que ficara esquecido na Antiguidade clássica – e transformá-la num 
projeto civilizatório. Até hoje se vive sob o signo do que ingleses, norte-americanos e 
franceses fizeram e pensaram algumas centenas de anos atrás. 

 

Neste contexto, surgem as pré-condições para a emergência da dimensão institucional 

na qual o poder adquire centralidade: o Estado democrático de direito. Iniciamos esta exposição 

com um breve epítome sobre a teoria política do Estado Moderno, com base nos seus principais 

teóricos, elencados no âmbito do debate historicamente acumulado. 

Ainda em um período de transição entre a Idade média e a modernidade, Maquiavel3 

(1469-1527), em sua obra intitulada O Príncipe (2005) – escrita e publicada no início do século 

XVI4 –, apresenta um verdadeiro manual com o propósito de analisar as condições de 

possibilidades concretas para um poder centralizado, absoluto e imutável. Segundo ele, aquele 

 
3 Nicolau Maquiavel foi um pensador florentino (filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico), que se destacou 

como fundador da ciência política moderna, tendo em vista seus esforços em pensar e discutir as relações de poder 
sob a perspectiva do Estado e dos governos. 
4 Cf. RUSSELL, 1968, p. 20-40. 
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que detém este poder centralizado (o príncipe), deve se comportar com estratégia e tática 

políticas perante o clero, o povo, a nobreza e a milícia (tropa), de modo a manter o seu poder. 

Para manter o seu poder, o Príncipe precisa levar em as relações de poder que formam um 

governo como elas realmente são, e não como deveriam ser, isto é, sem idealismos. No seu 

realismo político, Maquiavel assume a natureza humana como sumariamente egoísta, 

predatória e inclinada ao conflito. Neste contexto, em uma de suas mais afamadas reflexões, 

Maquiavel analisa que nasce 

 

[...] uma questão: se é melhor ser amado que temido ou o contrário. A resposta é de 
que seria necessário ser uma coisa e outra; mas, como é difícil reuni-las, em tendo que 
faltar uma das duas é muito mais seguro ser temido do que amado. Isso porque dos 
homens pode-se dizer, geralmente, que são ingratos, volúveis, simuladores, tementes 
do perigo, ambiciosos de ganho; e, enquanto lhes fizeres bem, são todos teus, 
oferecem-te o próprio sangue, os bens, a vida, os filhos, desde que, como se disse 
acima, a necessidade esteja longe de ti; quando esta se avizinha, porém, revoltam-se. 
E o príncipe que confiou inteiramente em suas palavras, encontrando-se destituído de 
outros meios de defesa, está perdido: as amizades que se adquirem por dinheiro, e 
não pela grandeza e nobreza da alma, são compradas, mas com elas não se pode 
contar e, no momento oportuno, não se torna possível utilizá-las. E os homens têm 
menos escrúpulo em ofender a alguém que se faça amar do que a quem se faça temer 
(MAQUIAVEL, 2005, p. 98). 

 

Maquiavel entendia que o príncipe não deveria esperar gratidão dos seus súditos, pois 

isto colocaria em risco a preservação do seu poder. Vemos que o florentino aponta um ideal – 

que deveria ser ao mesmo tempo temido e amado –, mas diante da realidade ingrata e litigiosa 

dos seres humanos, o seu realismo aponta que o príncipe deve preferir ser temido. 

Na esteira do debate inaugurado por Maquiavel, surge mais tarde no contexto da 

primeira revolução inglesa, o pensador Thomas Hobbes5 (1588-1679). Para este, diante desta 

natureza humana predatória e belicosa, o Estado seria responsável por regular as relações 

humanas, tendo em vista que os homens são movidos por desejos egoístas, ou seja, impulsos 

que os levam a buscar o atendimento de seus desejos a todo custo, e até mesmo, não raro, de 

maneira violenta. Na teoria política hobbesiana, todo objeto que desperta o desejo no sujeito 

é denominado como “bom”, ao passo que tudo aquilo que causa aversão é identificado como 

“mal”. Essa problemática será desenvolvida na última seção do seu sistema filosófico, dividido 

 
5 Thomas Hobbes foi um pensador inglês (filósofo, matemático e teórico político), que se destacou com sua obra 

intitulada “Leviatã”, publicada em Paris no ano de 1651. O autor defendia a monarquia absolutista e acreditava 
que era necessário um contrato social para se chegar a uma sociedade civil. 
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em três partes, a saber: i) Corpus: que trata dos corpos em geral; ii) Homo: se debruça em torno 

do corpo humano em estado biológico; iii) Civis: aborda o ser humano em sociedade, isto é, 

como um corpo político. Obviamente, esta última é aquela que garantiu o seu legado para a 

posteridade. 

 Em seu famoso aforismo, “O homem é lobo do homem”, encontrado na obra intitulada 

Leviatã (1999) – que pode ser considerada os anais de fundação do Estado moderno –, Hobbes 

sintetiza o argumento de que se não for por meio de um poder absoluto e centralizado, os 

homens não se respeitam e não sentem prazer em desfrutar da companhia um dos outros, pois 

cada um espera de outrem o que atribui a si próprio. Assim, para ele, relegados ao seu estado 

de natureza, os homens viveriam permanentemente em guerra – vejamos um ponto nevrálgico 

do argumento hobbesiano: 

 

Expus até aqui a natureza do homem (cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a 
submeter-se ao governo), juntamente com o grande poder de seu governante, ao qual 
comparei com o Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos do 
capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe 
chamou Rei dos Soberbos. Não há nada na Terra, disse ele, que se lhe possa comparar. 
Ele é feito de maneira a nunca ter medo. Ele vê todas as coisas abaixo dele, e é o Rei 
de todos os Filhos da Soberba. (HOBBES, 1945, p. 466). 

 

Portanto, o Estado surge como um corpo político artificial, que por meio de um contrato 

social, os indivíduos, renunciando as suas paixões – mesmo que parcialmente –, cedem seus 

direitos de governo de si próprios ao poder estatal estabelecido acima de todos. Nesta direção, 

para estabelecer a lei e a ordem contra o estado de natureza, o Estado, em nome do bem 

comum, passa a ter poder sobre a vida dos homens, de maneira centralizada e legitimada na e 

pela sociedade. 

Não obstante, encontramos um outro pensador inglês, que traz uma análise do ser 

humano bem mais condescendente do que aquela encontrada no pensamento hobbesiano. 

Trata-se do filósofo empirista John Locke6 (1632-1704), que pensou sistematicamente o Estado 

sob a inflexão da propriedade privada enquanto fundamento do gozo da liberdade, pelo que é 

considerado o pai do liberalismo. Segundo Locke, mesmo considerados em seu estado de 

 
6 John Locke foi um filósofo inglês e principal representante do empirismo, também foi pioneiro em muitas ideias 

liberais. Se destacou nos estudos de filosofia política deixando diversas contribuições sobre a noção de Estado de 
Direito e foi o primeiro a apresentar a divisão dos 3 poderes. Duas de suas principais obras são: Dois Tratados sobre 
o Governo Civil e Ensaio acerca do Entendimento Humano. 
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natureza, os homens não viveriam necessariamente em guerra. Enquanto para Hobbes o que 

importa é a soberania indivisível capaz de garantir a paz decorrente da lei e da ordem, mesmo 

que isto se estabeleça por meio de poderes ditatoriais, por outro lado, Locke é um adversário 

ferrenho do absolutismo, tendo em vista que defende um corpo político amparado em um 

Estado de direito, sendo a propriedade privada o direito primacial e inviolável deste corpo 

político. Contudo, mesmo acreditando no caráter positivo tanto da liberdade como da 

igualdade existente no estado de natureza, Locke não descartava as possibilidades de invasões 

da propriedade privada, por isso se fazia necessário um contrato social em que os homens 

pudessem passar do estado de natureza para a sociedade civil. Este contrato social daria plenos 

poderes ao Estado para organizar a sociedade civil, se colocando como a fonte legítima do 

poder capaz de mediar conflitos, estabelecer os direitos e deveres dos indivíduos, de modo a 

evitar injustiças e garantir o direito à propriedade. 

No que diz respeito à questão da liberdade, não podemos esquecer de Jean-Jacques 

Rousseau (1721-1778), conhecido como o teórico da Revolução Francesa. No seu Discurso sobre 

a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens (2008), Rousseau toma o seguinte 

ponto de partida na sua argumentação: “os pobres, só tendo a perder a liberdade cometeram 

uma grande loucura ao conceder, voluntariamente, o único bem que lhes restava [...]”. Deste 

modo, Rousseau pretende refutar não somente a tese de Hobbes de que o Estado tem como 

único objetivo pôr fim à guerra e garantir a segurança e a paz, como também a formulação de 

Locke que justifica o Estado como garantia do usufruto da propriedade privada. Para ele, ambos 

acabam por justificar o despotismo e, portanto, deve-se colocar no centro do debate a questão 

política da liberdade. Em 1762, na obra Do Contrato Social (1999), Rousseau defende um 

contrato no qual a vontade geral reine soberana de modo que a liberdade, assumida como o 

valor supremo da condição humana, seja preservada. Portanto, a passagem do despotismo à 

liberdade civil requer a formação de um corpo político que, segundo ele, deve representar uma 

coletividade pública, como na antiga pólis grega, que passa a ser chamado de Estado em sua 

representação passiva; e Soberano quando em sua expressão ativa. Os indivíduos que pactuam 

este contrato recebem os nomes de cidadãos enquanto “participantes” da autoridade 

soberana, e povo quando representados como uma massa a partir de uma designação genérica 

e coletiva.  
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Estamos diante dos fundamentos do modelo soberania-Estado, que na modernidade, 

sobretudo a partir do Iluminismo, formula a questão do poder sob a perspectiva de um Estado 

de direito que seja capaz de conduzir racionalmente a sociedade, de modo a garantir o exercício 

coletivo da liberdade, motivo pelo qual surge a questão: como equacionar racionalmente o 

valor supremo da liberdade diante da necessidade do Estado para garantir a lei e a ordem? Essa 

problemática deu a tônica da própria Revolução Francesa, conforme ficou registrado na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão: “Os homens nascem livres e 

permanecem livres e iguais em direitos”.  

Contudo, indagamos: é possível pensar a vida política e as relações de poder por meio 

de um caminho teórico-metodológico que não passa por este modelo soberania-Estado? No 

sentido de demonstrar introdutoriamente esta perspectiva é que passamos ao próximo tópico 

da nossa exposição. 

 

2 O PODER EM FOUCAULT E O PARADIGMA SOBERANIA-ESTADO 

 

Paul-Michel Foucault (1926-1984), foi um filosofo francês muito influente no 

pensamento de intelectuais contemporâneos, autor de uma vasta obra voltada para a questão 

do poder e suas relações com a produção do saber, envolvendo diversas problemáticas 

correlatas, desde a doença mental, os sistemas de encarceramento, a escola e a sexualidade. O 

seu interesse com relação ao Estado foi assim resumido pelo próprio: 

 

É verdade que o Estado me interessa, mas só me interessa diferencialmente. Eu não 
acredito que o conjunto dos poderes, que são exercidos no interior de uma sociedade 
– e que garantem nessa sociedade a hegemonia de uma classe, de uma elite ou de 
uma casta – se resuma completamente ao sistema do Estado. O Estado, com seus 
grandes aparelhos judiciários, militares e outros, representa apenas a garantia, a 
armação de toda uma rede de poderes que passa por outros canais, diferentes dessas 
vias principais. Meu problema é efetuar uma análise diferencial dos diferentes níveis 
de poder dentro da sociedade. (FOUCAULT apud REVEL, 2011, p. 56-57). 

 

Para Foucault, o poder não é um objeto natural ou uma coisa, mas trata-se de uma 

prática social constituída historicamente de modo socialmente determinado e culturalmente 

condicionado, e o mais importante: o poder é algo vivo e que se realiza nas relações 

estabelecidas entre os indivíduos concretos, processo que está em constante transformação. 
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Neste sentido, o poder é um instrumento dos desejos e das disputas, que envolvem 

contradições imanentes a uma rede social de múltiplas correlações de forças estabelecidas 

primariamente na sociedade, para posteriormente chegar ao lugar formal onde o poder adquire 

centralidade política e institucional: o Estado. Segundo Machado (2019), para ele, não existe 

uma teoria geral do poder derivada unicamente do Estado. Em suas análises ele não entende o 

poder como uma realidade que possui uma natureza ou uma essência ontológica engessada. 

Foucault não está preocupado em formular um determinado conceito de poder, mas em 

entender as formas de poder praticadas pelos indivíduos em sociedade; o que ele denominará 

como uma analítica do poder. Sob a perspectiva foucaultiana, o poder se expande e circula por 

toda a sociedade, assim como o sangue circula pelo corpo humano, produzindo determinações 

concretas para e na realidade objetiva dos indivíduos (Machado, 2019). Foucault diz que não 

entende o poder  

 

[...] como um sistema geral de dominação exercida por um elemento ou grupo sobre 
outros e cujos efeitos, por derivações sucessivas, atravessem o corpo social inteiro. A 
análise em termos de poder não deve postular, como dados iniciais, a soberania do 
Estado, a forma da lei ou a unidade global de uma dominação; estas são apenas, e 
antes de mais nada, suas formas terminais. Parece-me que se deve compreender o 
poder, primeiro, como a multiplicidade das correlações de forças imanentes ao 
domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de 
lutas e afrontamentos incessantes, as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais 
correlações de forças encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas, ou 
ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias 
em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos 
aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais. (FOUCAULT, 2018, p. 
100-101, grifo nosso). 

 

A razão histórica do Estado aparece arraigada a diversos poderes que já existiam, ou 

seja, “[...] poderes densos, intrincados, conflituosos, ligados à dominação direta ou indireta 

sobre a terra, à posse das armas, à servidão, aos laços de suserania e vassalagem [...]” 

(FOUCAULT, 2018, p. 95). Nesta direção, destacamos quatro proposições que esquadrinham a 

perspectiva foucaultiana do poder. Primeiramente, “[...] o poder não é algo que se adquira, 

arrebate ou compartilhe, algo que se guarde ou deixe escapar; o poder se exerce a partir de 

inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis” (2018, p. 102). De partida, fica claro 

a ênfase no caráter dinâmico e multidirecional do poder, ou seja, poder é sempre relação de 

poder. 
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Em segundo lugar, “[...] as relações de poder não se encontram em posição de 

exterioridade com respeito a outros tipos de relações (processos econômicos, relações de 

conhecimento, relações sexuais), mas lhes são imanentes; são os efeitos imediatos das 

partilhas, desigualdade e desequilíbrios que se produzem nas mesmas e, reciprocamente, são 

as condições internas dessas diferenciações; as relações de poder não estão em posição de 

superestrutura, com um simples papel de proibição ou de recondução; possuem, lá onde 

atuam, um papel diretamente produtor” (FOUCAULT, 2018, p. 102). Neste ponto, dois 

elementos são fundamentais e intermutáveis: se de um lado o poder é ao mesmo tempo 

condição e efeito dos processos imanentes à formação das diversas relações que constituem a 

sociedade, por outro lado, o poder é a relação produtora de toda estrutura que sustenta os 

processos econômicos, políticos, da produção do saber, da formação da sexualidade etc. 

Podemos dizer que o poder não somente deforma ou destrói, mas sobretudo forma e produz 

os sujeitos em suas condutas, comportamentos e práticas discursivas, de modo determinante 

para as relações sociais que constituem a vida em sociedade, isto é, vida política.  

No terceiro ponto apresentado em sua História da Sexualidade (2018, p. 102-103), 

Foucault argumenta que 

 

[...] o poder vem de baixo; isto é, não há, no princípio das relações de poder, e como 
matriz geral, uma oposição binária e global entre os dominadores e os dominados, 
dualidade que repercuta de alto a baixo e sobre grupos cada vez mais restritos até as 
profundezas do corpo social. Deve-se, ao contrário, supor que as correlações de força 
múltiplas que se formam e atuam nos aparelhos de produção, nas famílias, nos grupos 
restritos e nas instituições servem de suporte a amplos efeitos de clivagem que 
atravessam o conjunto do corpo social. 

 

Não é o Estado que do alto estabelece o poder sobre a sociedade, mas, ao contrário, é 

“de baixo”, isto é, a partir da sociedade, das pessoas concretas enquanto sujeitos sociais e 

políticos na família, na escola, na empresa, no partido, no sindicato, nos hospitais, na igreja etc., 

que o poder se produz, circula e só mais tarde adquire centralidade soberana no Estado. 

Portanto, Foucault não condena o paradigma soberania-Estado, mas apenas demonstra como 

este é limitado e insuficiente para dar conta dessa perspectiva na qual o poder é apreendido 

como algo vivo, dinâmico e imanente à formação social dos sujeitos em sociedade, e como esta 

produz e legitima as normas e instituições que adquirem existência formal no Estado.  
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O quarto ponto destacado por Foucault na sua crítica do paradigma soberania-Estado, 

isto é, o caráter supraindividual no que tange à sua racionalidade: 

 

[...] as relações de poder são, ao mesmo tempo, intencionais e não subjetivas. Se, de 
fato, são inteligíveis, não é porque sejam efeito, em termos de causalidade, de uma 
outra instância que as explique, mas porque atravessadas de fora a fora por um 
cálculo: não há poder que se exerça sem uma série de miras e objetivos. Mas isso não 
quer dizer que resulte da escolha ou da decisão de um sujeito, individualmente; não 
busquemos a equipe que preside sua racionalidade; nem a casta que governa, nem os 
grupos que controlam os aparelhos do Estado, nem aqueles que tomam as decisões 
econômicas mais importantes, gerem o conjunto da rede de poderes que funciona em 
uma sociedade (e a faz funcionar); a racionalidade do poder é a das táticas muitas 
vezes bem explicitas no nível limitado em que se inscrevem [...] encadeando-se entre 
si, invocando-se e se propagando. (FOUCAULT, 2018, p. 103). 

 

Por ser algo vivo e dinâmico, o poder não somente é sempre relação de poder, mas 

também e sobretudo nunca pode ser reduzido unilateralmente a um grupo ou uma classe, por 

mais que esta apareça como classe dominante do ponto de vista econômico, social e/ou 

político. Não se trata de negar a dominação, mas de desvendar a sua complexidade no que 

tange ao poder, sem reduzi-la ao seu caráter econômico ou social, tendo em vista que o poder 

circula e se estabelece nas e por todas as esferas de uma sociedade, de modo imanente as suas 

correlações de força. A dominação é real, porém, isto não significa um fluxo unilateral de poder 

exercido por uma classe sobre outra, nem muito menos que um grupo ou classe detenha o 

poder em absoluto. No pensamento foucaultiano o Estado moderno se conforma por meio de 

um conjunto de instituições que buscam a centralização do poder que, na verdade, são poderes. 

E para isto, emprega mecanismos disciplinares, por meio de dispositivos não estatais, que vão 

desde a família e a escola, até a igreja e a empresa. 

Os mecanismos disciplinares são técnicas de poder que atuam sobre os corpos dos 

indivíduos, modelam seus gestos e comportamentos, de modo a conduzir suas condutas e, 

assim, produzir corpos dóceis e submissos. A dominação encontra na vigilância uma das 

principais ferramentas de controle do poder, e que se estabelece não somente de modo 

relacional, mas também de maneira mútua entre os indivíduos, constituindo assim as chamadas 

correlações de forças que são capazes de produzir e legitimar as instituições que dão forma 

política ao Estado. Assim, o poder se consolida como uma rede tecida pelas relações sociais 

estabelecidas entre os indivíduos concretos, desde o cotidiano da vida privada até a esfera da 

vida pública – o que Foucault denominou como microfísica do poder. 
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Revel (2011) explica que Foucault faz uma tentativa de identificar o Estado com sua crise 

política na história do Ocidente. Para isso ele faz sua investigação através de uma genealogia, 

isto é,  

 

[...] uma investigação histórica que se opõe ao “desdobramento meta-histórico das 
significações ideais e das indefinidas teologias”, o qual se opõe à unicidade da 
narrativa histórica e à busca da origem, e que procura, inversamente, a “singularidade 
dos acontecimentos à parte de qualquer finalidade monótona”. A genealogia trabalha, 
portanto, a partir da diversidade e da dispersão, do acaso dos princípios e dos 
acidentes: de forma alguma ela deseja voltar no tempo para restabelecer a 
continuidade da história, mas procura, em contraposição, restituir os acontecimentos 
em sua singularidade. (REVEL, 2011, p. 69). 

 

Sob esta perspectiva genealógica, Foucault identifica que na formulação encontrada em 

O Príncipe, Maquiavel abandona sucessivamente o poder representado na figura do príncipe, 

escolhido por Deus, e passa a se sinalizar uma verdadeira política de Estado. A análise de 

Foucault se concentra nessas transformações sofridas pelo poder na modernidade, de modo a 

destacar como passamos de uma centralidade estatal formada no “Estado territorial” – que se 

define “numa relação com espaço e com as fronteiras” (REVEL, 2011, p. 57), a exemplo do 

feudalismo –, para um “Estado de população”, que não abandona o aspecto territorial, mas 

agora passa a incluir “o estabelecimento de um controle capilar e difuso com o objetivo de 

governar os indivíduos tanto individualmente quanto coletivamente” (REVEL, 2011, p. 57). 

Podemos dividir a questão em dois momentos: em um primeiro momento da trajetória 

foucaultiana, o Estado se apresenta com um ideal que não se difere muito do modelo 

panóptico7, que resulta de uma estrutura administrativa muito poderosa de vigilância dos 

indivíduos. Em um segundo momento, já na modernidade consolidada, o Estado se volta as 

necessidades econômicas procurando possuir uma força de trabalho dócil e adestrada, que por 

 
7 O Panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição o princípio é conhecido: na periferia uma 

construção em anel; no centro, uma torre esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do 
anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção; elas têm 
duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite que 
a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um 
louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, 
recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia. Tantas jaulas, 
tantos pequenos teatros, em que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. 
O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. 
Em suma, o princípio da masmorra é invertido; ou antes de suas três funções – trancar, privar de luz e esconder – 
só se conserva a primeira e suprime-se as outras duas. A plena luz e o olhar de um vigia captam melhor a sombra, 
que finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha. (FOUCAULT, 1977, p. 177). 
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meio de microdispositivos de poderes, acompanhem a produção industrial. É neste ponto que 

Foucault irá contribuir para a crítica das relações de poder na sociedade capitalista, inclusive 

sob a perspectiva da luta de classes. Nesta direção, Foucault irá desenvolver a concepção de 

biopoder. 

O biopoder se expressa de duas maneiras distintas, mas interligadas, processo que se 

refere à evolução de uma política disciplinar do corpo (voltada para o indivíduo) para uma 

biopolítica da espécie humana reconhecida de maneira massificada. O disciplinamento dos 

corpos busca maior produtividade a partir da reprodução de controles por meio de instituições 

como escolas, hospitais, prisões etc. Contudo, para consolidar o biopoder, surge a biopolítica, 

que corresponde aos saberes, normas jurídicas e políticas estabelecidas a partir do final do 

século XVII, com o objetivo de exercer o controle de fenômenos sociais a partir da submissão 

dos indivíduos enquanto população. Significa “[...] estabelecer mecanismos reguladores que, 

nessa população global com seu campo aleatório, vão poder fixar um equilíbrio, manter uma 

média, estabelecer uma espécie de homeostase, assegurar compensações” (FOUCAULT, 2005, 

p. 293). 

Voltada para a população enquanto corpo social, a biopolítica consiste na intervenção 

sobre as massas a partir da utilização de diversos saberes a respeito de processos biológicos. 

Mecanismos como natalidade, mortalidade, longevidade, entre outros, alicerçados na biologia 

e ciência econômica possibilitam uma política que almeja melhoria da população sob uma 

perspectiva de obter maior produtividade, no sentido de que se apodera dos indivíduos por 

meio do controle dos seus corpos (FOUCAULT, 2005, p. 190-191), conforme vemos na sociedade 

moderna enquanto modo de produção regido pela lógica da acumulação capitalista. Portanto, 

esta lógica produtivista voltada para o lucro, surge a necessidade da biopolítica enquanto uma 

forma de poder exercida sobre a vida da população enquanto um corpo social. Este processo 

enquanto tecnologia de poder se mostra se expressa como uma governamentalidade alicerçada 

no individualismo e na economicização da vida social, a exemplo do que vivenciamos na 

conjuntura hodierna do neoliberalismo. 

Foucault se opõe ao Príncipe, visto que, para ele, Maquiavel apresenta uma concepção 

anacrônica orientada pela conservação, manutenção e proteção do poder, uma vez que no 

principado por ser exterior, o soberano é “constantemente ameaçado externamente por 

inimigos que querem tomá-lo, e internamente, por aqueles súditos que não aceitam sua 
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soberania” (CANDIOTTO, 2010, p. 36). Para Foucault (2008), a figura do bom rei do período 

medieval é substituída por uma figura que almeja a ascensão de um governo para gerir a 

população. 

A diretriz de gerir a população reproduz problemas oriundos da soberania e intensifica 

o uso de disciplinas, de modo que Foucault (2008, p.143) identifica uma sólida associação 

estabelecida entre soberania, disciplina e economia política, desde o século XVIII até a 

atualidade. Por sua vez, com relação ao Estado e as táticas gerais de controle técnico e racional 

da população, este processo adquire um caráter político enquanto tecnologia de poder, pois 

cada vez mais o Estado se organiza para exercer a governamentalidade orientada por 

racionalidade – na atualidade, leia-se, a racionalidade neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2016).  

Não obstante, temos um giro significativo na relação de Foucault com o modelo 

soberania-Estado. Conforme ressalta Thomas Lemke (2006, p. 9), o “Estado, que até então havia 

representado um ponto de referência negativo em sua teoria, passou a ser o objeto central da 

análise”. À vista disto, a governamentalidade liberal e neoliberal se destacam como 

problematizações foucaultianas apresentadas nos cursos de 1978 e 1979, no sentido de 

compreender a questão do Estado na contemporaneidade como a ação de governos sobre a 

vida biológica dos indivíduos enquanto população, leia-se, a biopolítica. Foucault modifica seu 

foco de análise, inaugurando a fase do seu pensamento que ficou conhecido como “período 

ético” (anos 1980), na qual ele busca analisar historicamente a governamentalidade enquanto 

um 

 

[...] conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os 
cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito 
complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de 
saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de 
segurança. [...] Enfim, por “governamentalidade”, creio que se deveria entender o 
processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade 
Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado administrativo, viu-se pouco a 
pouco “governamentalizado” (FOUCAULT, 2008b, p.143-144). 

 

Ao tratar da biopolítica, Foucault (2008a) alarga a sua compreensão acerca da relação 

entre saber e poder, processo que o leva ao problema da “arte de governar”, esboço daquilo 

que mais tarde se manifestará na questão de como os sujeitos podem ser governados sob uma 

determinada racionalidade a partir do Estado, regido pela lógica capitalista. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A analítica do poder e seu método genealógico constituem uma crítica social que politiza 

a questão do Estado, a partir das relações de poder estabelecidas situadas nos indivíduos 

concretos. Para além dos rótulos de estruturalista ou pós-estruturalista recusados pelo próprio 

Foucault, podemos dizer que a genealogia do poder se apresenta como uma alternativa crítica 

válida e bem fundamentada para analisar a política contemporânea, de modo a repensar o 

papel do Estado a partir das correlações de forças situadas na sociedade. Desde a família e a 

escola, até a empresa e o partido político, sob uma perspectiva de controle dos indivíduos 

enquanto corpo social.  

Para Foucault, o Estado não pode ser reduzido a um esquema rígido e verticalizado de 

poder, mas deve ser compreendido sob uma perspectiva de controle imanente aos próprios 

indivíduos, estabelecida na e pelas relações de poder encontradas na realidade concreta de 

como estes indivíduos governam a si e uns aos outros de modo a legitimar determinadas formas 

de governamentalidade. Este processo produz dispositivos e práticas discursivas capazes de 

modelar as subjetividades e conduzir as condutas que irão, estas sim, produzir as instituições 

legitimadoras do Estado, regido sob uma determinada racionalidade biopolítica. 

Foucault analisa o poder como uma prática social que está presente em cada indivíduo 

por dentro e por fora, cercando-o e preenchendo-o. Ou seja, o poder não se trata de uma coisa 

estanque que desce do Estado para a sociedade, mas, se constitui por meio de múltiplas 

correlações de forças que modelam e produzem as instituições que adquirem centralidade no 

Estado. Isso significa que cada indivíduo participa, ao mesmo tempo que é controlado e 

modelado, do e pelo poder que se estende por toda rede social que conforma a urdidura da 

própria luta de classes. 

 

REFERÊNCIAS 

CANDIOTTO, Cesar. A governamentalidade política no pensamento de Foucault. Filosofia 
Unisinos, 11 (1), p. 33-43, jan/abr 2010. 

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade 
neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

252 

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Collége de France (1975/76). Tradução Maria 
Ermanita Galvão. Martins Fontes. São Paulo, 2005. 

______. História da Sexualidade 1: A vontade de saber. RJ/São Paulo, Paz e Terra, 2018. 

______. Nascimento da Biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008a. 

______. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008b. 

______. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1977. 

MACHADO, Roberto. Introdução: por uma genealogia do poder. In: FOUCAULT, Michel. 
Microfísica do poder. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019, p. 7-34. 

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Edição Ridendo Castigat Mores. Versão em PDF, 2005. 

HOBBES, Thomas. Leviatã. - Editora Livraria Quaresma. Rio de Janeiro/RJ, 1945. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 
os homens. Rio de Janeiro: L&PM, 2008. 

______. O Contrato Social. - São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

REVEL, Judith. Dicionário Foucault. Tradução de Anderson Alexandre da Silva – Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2011. 

RUSSEL, Bertrand. História da Filosofia Ocidental. São Paulo: Editora Nacional, 1968. 

SINGER, A; ARAUJO, C; BELINELLI, L. Estado e democracia: uma introdução ao estudo da 
política. Editora Schwarcz: Rio de Janeiro/RJ, 2021. 

  


