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TEXTOS APRESENTADOS: 

FOUCAULT, Michel, Segurança território e População (resumo do curso) 

FOUCAULT, Michel, Da Governabilidade 

 

TEMAS: Estado Territorial; Estado Populacional;  população; soberania; arte de governo;  ciencia 

política; “governamentabilidade” política; “segurança-população-governo”. 

 

PROBLEMA: A transição de um Estado territorial para um Estado Populacional.  

 

OBJETIVOS: 

1) Demonstar que, a partir do séc XVI,  os tratados sobre o exercpicio do poder sofrem uma 

mudança: a questão do governo do principado pelo príncipe aparece em segundo plano. 

2) Mostrar a passagem, cujo elemnto essencial é o enfoque na questçao da população, de uma “arte 

de governar” para uma ciencia política. 

3) Apontar que a economia política surge quando se nota a questão população/riqueza. 

4) Entender o triângulo soberania-disciplina-população – cujo alvo principal é a população e cujos 

mecanismos principais são os de segurança. 

5) Demontar como a pastoral eclesiático/hebraica permite o desligamento/afrouxamento  do 

governo de seu elemento territorial. 

 

ARGUMENTOS 

1) Desde a antiguidade existiam manuais de conselhos ao príncipe que tratavam sobre a maneira de se 

exercer o poder. A partir do séc XVI,esses tratados passam a se apresentar como “arte de governo”. 

Questões diversas são abordadas: 1) há uma retomada da questão estóica do governo de si mesmo; 2) 

o governo das almas e das condutas  - inspirados na pastoral católica e protestante; 3) governo das 

crianças. A questão do governo do estado pelo princípe aparece apenas depois.  

Numa perspectiva dos aconteciemntos históricos, no séc XVI, isso coincide com o esfacelamentos das 

estruturas feudais  - e a consequente concentração estatal – e com a dissidencia religiosa causada pela 

reforma. Foucault reconstrói Maquiavel e a literatura anti-maquiavélica para tentar comprovar esta 

passagem.  
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O príncepe de maquiavel é transcendente em relação ao principado: ele o recebe por herança, 

acordos ou conquista. O laço que o une ao principado é, portanto, de violência, tradição, ou acordo 

(com outros príncipes). Essa ligação é frágil justamente por sua exterioridade: sempre há outros 

princípes que o ameçam e, interiormante, não há motivos a priore para seues súditos o obedecerem. 

O tema central do livro é a habilidade de governar necessária para preservar essa relação frágil . Seus 

opositores criticam justamente o conceito de “habilidade para governar”. O governo do príncepe é 

apenas uma dentre as três possíveis modalidades de governo (Le Vayer): 1) governo de si mesmo, 

relacionado à moral; 2) a arte de governar uma família, ligada à economia; 3) a ciencia de bem 

governar um estado político. A política não é exatamente economia nem moral.  Le Vayer procura 

acentuar uma continuidade ascendente e descente entre essas modalidades. Aquele que governa o 

Estado deve governar a si mesmo e sua família. Inversamente, se o Estado é bem governado os pais de 

família governam bem as sua famílias, e os súditos a si mesmo. A pedagogia do principe garante a 

continuidade ascendente e a polícia a descendente. 

Em Maquiavel, o território que se quer manter unificado é o essencial do principado ou da soberania. 

La Perrière afirma que “governar é a integral disposição das coisas”. Essas coisas são exatamente os 

homens em todas as suas possíveis relações com as coisas e com a riqueza. As coisas são o 

emaranahdo de homens e suas relações - das quais o território é mera propriedade. O governo deve 

dispor das coisas segundo suas finalidades. Há uma série de objetivos de governo para esse fim. Há 

uam série de táticas – dentre as quais as leis são apenas uma modalidade – para aconcretização 

desses objetivos.  Enquanto a finalidade da soberania se encontrava nela mesma, a finalidade do 

governo está nas coisas que ela dirige.  

As regras de governo devem encontar seu princípio na racionalidade que constitui a realidade das 

coisas. A soberania não é o problemas mais importante. O mercantislismo deus os primeiros passos 

para essa racionalização, mas se viu bloqueado porque seu principal objetivo era dar força ao 

soberano. A estrutura da sobrenia o bloqueava.  

2) O desbloqueio da arte de governar se liga à expansão da população e há um processo sutil, uma 

ciencia do governo, que se liga a isso. Foi a partir da emergência da explosão populacional que ao 

problema do governo pode ser pensado fora da questão da soberania. A estatística populacional 

diferençou o quadro geral da população do quadro específico da família. A família e sua economia de 

gestão não são mais um modelo, mas um elemento no interiror da população. Ela continua, no 

entanto, setor um setor privilegiado, pois é nela que se dá a coleta de daos. De modelo ela se tornou 

um instrumento de governo. Além disso, em segundo lugar, a família passa a figurar como objetivo do 

governo. Melhorar suas condições de vida, evitar epidemias, controlar suas taxas de natalidade e 

mortalidade, etc. são agora metas do governo. Ela deverá ser objeto de observação do governo em 
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seu saber; a constiuição de um saber de governar se liga à observação de todos os processos que 

giram entorno da população (em sentido amplo, isso siginifica economia). Isso seria extamente a 

passagem de uma “arte de governar” para uma ciencia política. A economia política surge quando se 

nota a questão população/riqueza. 

3) A questão sa soberania ainda existe, mas ela se desdobra a partir do interior de uma técnica de 

governo. Tampouco a disciplina é eliminada, ela ainda é necessária para gerir a populaçaõ em 

profundidade.Por governabilidade deve se entender essa forma complexa de poder que tem como 

alvo a população  cuja linha de força se estende em todo o ocidente com a o desenvolvimente e a 

proeminencia de um tipo de saber, o de governar, sobre todos os outros.É preciso entender o 

triângulo soberania-disciplina-população – cujo alvo principal é a população e cujos mecanismos 

principais são os de segurança. Essa tríade existe até hoje. (O nome exato do cursos seria história da 

governabilidade, segundo Foucault) 

4)A economia política surge quando se nota a questão população/riqueza. Os fisiocratas não são 

antipopulacionistas em relação aos mercantilistas. Eles apenas entendem a população não como mera 

soma dos súditos, mas como uma variável que depende de certos fatores. E que essa dependencia 

pode ser analisada racionalmente. O problema político da população surge em correlação com a 

reflexão econômica. 

5) O governo dos homens não se encontra na antiquidade. O poder político não é uma meta para 

consudir os homens, issos caracteriza apenas a pedagogia da época.  Foi no oriente que esse governo 

pastoral ganhou relevancia, principalmente na sociedade hebraica: o poder do pastor de exerce sobre 

uma multidão em movimento – sem território fixo. Ele deve asseguar à multidão sua substancia e 

zelar por sua salvação. O pastorado eclesiático introduz isso no ocidente; o governo das almas passa a 

ser uma questão essencial. A Reforma abre um no leque de modalidade na direção espiritual. 
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