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Texto: “Em Defesa da Sociedade” de Michel Foucault  

 

Resumo: Para tentar delinear uma forma de análise concreta das relações de poder, Foucault, 

em primeiro lugar, busca explicitar os princípios gerais que nortearam suas pesquisas 

genealógicas nos últimos anos. Nessas pesquisas, Foucault buscou interrogar as relações de 

poder, não ao modo totalizante da teoria da soberania, que ficaria presa à questão da 

legitimidade ou ilegitimidade do poder régio e ao aspecto meramente negativo das relações 

de poder, mas a partir de algumas “prescrições de método” que agora, de modo 

retrospectivo, ele procura explicitar.  

 

Problema: Como realizar a análise concreta das relações de poder (p.320)? 

 

Objetivo: Reformular o método de análise das relações de poder. O objetivo agora seria 

problematizar “aquilo que está em jogo nas genealogias”; perguntar não mais o “como” do 

poder, mas: “O que é poder?” (p.19) – Analítica do poder (HS1 p. 92). 

 

Teses: 

1) Não é mais possível permanecer preso ao modelo genealógico de pesquisa. 

a) A filosofia possui um vínculo necessário com o presente. O modelo genealógico de 

pesquisas adequou-se aos últimos anos (1966-1976), sendo extremamente eficaz em sua 

crítica, no entanto, é preciso superá-lo.  

“A eficácia das críticas dispersas”, que caracterizou os últimos anos, colocou em cheque o 

conhecimento científico tradicional, bem como o modo como as teorias totalizantes da 

sociedade (ex: marxismo, psicanálise, etc.) pretendem dar conta das relações de poder. Essas 

críticas dispersas seriam caracterizadas por “estabelecer sua validade sem necessitar da 

chancela de um regime de verdade comum” (p.11), prescindindo de sistematicidade tanto no 

âmbito teórico quanto no prático. Sua eficácia explicita o “efeito inibidor das teorias 

totalizantes” que, apesar de continuarem fornecendo ferramentas, só chegaram a ser 

eficazes à custa da suspensão de sua unidade sistemática.   
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A “insurreição dos saberes sujeitados” pode ser caracterizada de duas maneiras: emergência 

de 1) “conteúdos históricos sepultados/erudição” (p.11) e 2) “saberes desqualificados/das 

pessoas” (p.12). Os dois tipos de saber carregam consigo o “saber histórico das lutas”, “a 

memória dos combates”, até então mantida sob tutela (p.13). Encobertos pelas ciências e 

teorias totalizantes da sociedade. O acoplamento entre esses fatores possibilitou o 

delineamento de “pesquisas genealógicas múltiplas”. 

A genealogia: “Trata-se de uma insurreição contra os efeitos centralizadores de poder que são 

vinculados à instituição e ao funcionamento do discurso científico organizado no interior de 

uma sociedade como a nossa” (p.14). Se volta contra “a ambição de poder que a pretensão 

de ser ciência carrega consigo”. Nesse sentido, traz implícito o esquema de poder luta-

repressão que Foucault foi levado a reconsiderar (p.25). A genealogia seria um 

“desassujeitamento de saberes” (p.15). “Reativação de saberes locais contra a hierarquia das 

ciências” (p.16). Uma “teoria tão bonita”precisa ser abandonada em virtude de possíveis 

“mudanças de conjuntura” - talvez essa desassujeitação dos saberes não seja mais eficaz - e 

do “risco deles serem recodificados e recolonizados” (p.17). O objetivo agora seria 

problematizar “aquilo que está em jogo nas genealogias”, perguntar: “O que é poder?”(p.19). 

 

2) É preciso delinear uma concepção não restritiva de “poder”. 

a) A análise das manifestações de poder na “sociedade da normalização”não pode ser 

satisfatoriamente realizada a partir de uma teoria totalizante e de modo unilateral.  

A Teoria da Soberania não dá conta de descrever o funcionamento do “poder disciplinar”, 

uma das grandes invenções da sociedade burguesa no séc. XVII e XVIII. “É preciso 

desvencilhar-se do modelo Leviatã de poder, desse modelo de um homem artificial, a um só 

tempo autômato, fabricado e unitário igualmente, que envolveria todos os indivíduos reais, 

cujo o corpo seriam todos os cidadãos, mas cuja a alma seria a soberania (p.40)”. Apesar de 

não realizar essa descrição de forma adequada ela continua presente nas sociedade 

ocidentais porque ao mesmo tempo em que forneceu elementos para a crítica da monarquia 

e do desenvolvimento da sociedade disciplinar, ela permitiu apagar aquilo que havia de 

dominação nos próprios procedimentos disciplinares através da legitimação na soberania. 
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O Poder Disciplinar: “Este novo mecanismo de poder apoia−se mais nos corpos e seus atos do 

que na terra e seus produtos. É um mecanismo que permite extrair dos corpos tempo e 

trabalho mais do que bens e riqueza. É um tipo de poder que se exerce continuamente 

através da vigilância e não descontinuamente por meio de sistemas de taxas e obrigações 

distribuídas no tempo; que supõe mais um sistema minucioso de coerções materiais do que a 

existência física de um soberano. Finalmente, ele se apoia no princípio, que representa uma 

nova economia do poder, segundo o qual se deve propiciar simultaneamente o crescimento 

das forças dominadas e o aumento da força e da eficácia de quem as domina (p.42)”. 

Sociedade da Normalização: “Um direito da soberania e uma mecânica da disciplina: é entre 

esses dois limites, creio eu, que se pratica o exercício do poder (p.45)”. “O processo que 

possibilitou fundamentalmente o discurso das ciências humanas foi a justaposição, o 

confronto de duas linhas, de dois mecanismos, de dois tipos de discurso absolutamente 

heterogêneos: de um lado, a organização do direito em torno da soberania, e do outro, o 

mecanismo das coerções exercidas pelas disciplinas. Que em nossos dias o poder se exerça 

simultaneamente através deste direito e destas técnicas; que estas técnicas e estes discursos 

criados pelas disciplinas invadam o direito; que os procedimentos de normalização colonizem 

cada vez mais os da lei; tudo isso pode explicar o funcionamento global daquilo que gostaria de 

chamar sociedade de normalização(p.46)”. 

Precauções metodológicas para uma “analítica” das relações de poder: 

• No âmbito da dominação e não da soberania: “Não se trata de analisar as formas 

regulamentadas e legítimas de poder em seu centro”. 

• No âmbito dos operadores materiais: Não procurar descobrir quem detém o poder. Não 

perguntar “por que certas pessoas querem dominar?” mas “como as coisas acontecem no 

momento, na altura, no nível do procedimento de sujeição?”. “Ao invés de perguntar como 

o soberano aparece no alto, buscar entender como se constituíram materialmente os 

súditos em suas relações recíprocas(p.33)”.  

• A partir das formas de assujeitamento: “Não tomar o poder como um fenômeno de 

dominação maciço e homogêneo. Dominação de um individuo sobre outro, de uma classe 

sobre a outra”. O poder não é algo que se partilhe. “O poder não está localizado, ele 

circula. O poder funciona” (p.34 e 35). Ele não é meramente repressivo. O individuo não é 

fonte de poder mas sim um de seus primeiros efeitos. “O poder transita pelo individuo 
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que ele constitui”.  

• No âmbito das conexões e utilizações dos sistemas locais: “É preciso fazer uma análise 

ascendente do poder. A partir de seus mecanismos infinitesimais, os quais tem sua própria 

história, seu próprio trajeto, sua própria técnica e tática(p.36)”. 

• A partir dos dispositivos de saber: “O poder, quando se exerce em seus mecanismos finos, 

não pode fazê-lo sem a formação, a organização e sem pôr em circulação um saber, ou 

melhor, aparelhos de saber que não são acompanhamentos ou edifícios ideológicos 

(p.40)”. 

Assim: 

“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 de correlações de força imanentes ao domínio em que se exercem e 

constitutivas de sua organização” (HS1 p.102).  

“Devemos ser nominalistas: o poder é o nome dado a uma situação estratégica complexa 

numa sociedade determinada” (HS1 p.103) 
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