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Complexo de Épico*  
(Tom Zé) 
 
Todo jusfilósofo brasileiro  
é um complexado. 
Por que então esta mania danada, 
esta preocupação  
de falar tão sério, 
de parecer tão sério 
de ser tão sério 
de sorrir tão sério 
de se chorar tão sério 
de brincar tão sério 
de amar tão sério? 
 
Ai, meu Deus do céu, 
vai ser sério assim no inferno! 
 
Por que então esta metáfora-coringa 
chamada "válida", 
que não lhe sai da boca, 
como se algum pesadelo 
estivesse ameaçando  
os nossos compassos 
com cadeiras de roda, roda, roda? 
 
E por que então essa vontade 
de parecer herói  
ou professor universitário 
(aquela tal classe 
que ou passa a aprender com os alunos 
-- quer dizer, com a rua -- 
ou não vai sobreviver)? 
 
Porque a cobra 
já começou  
a comer a si mesma pela cauda, 
sendo ao mesmo tempo  
a fome e a comida.  
 
* Música e letra de Tom Zé, constante do álbum Todos os Olhos, 
de 1973. O original �compositor� foi substituído por 
�jusfilósofo�. 
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RESUMO 

 

CHAVES, João Freitas de Castro. O problema do direito novo em Michel Foucault: entre 

a resistência e o Fora. Dissertação de Mestrado. Recife: Programa de Pós-Graduação em 

Direito, Universidade Federal de Pernambuco, 2006. 200 p.  

 

O objeto do trabalho é a proposta de direito novo, formulada pelo pensador francês Michel 

Foucault numa das aulas do curso Em defesa da sociedade, de 1976. Ao considerar obsoleta a 

compreensão atual do direito, o autor sugeriu a busca de uma nova forma de ver a questão, 

rumo a um direito antidisciplinar, mas ao mesmo tempo liberto do princípio da soberania. A 

ausência de maiores esclarecimentos de Foucault sobre sua proposta e seu conseqüente 

abandono promoveram uma divisão na doxografia analisada. Por um lado, defende-se que o 

direito novo é uma idéia pouco útil para a teoria do direito. Por outro, acredita-se que é 

possível conduzi-lo em direção a uma crítica do pensamento jurídico atual. Para tentar 

responder a esse impasse, o trabalho tem como primeiro objetivo interligar o direito novo com 

o restante das menções de Michel Foucault sobre direito, tanto anteriores como posteriores a 

1976. Após, o segundo objetivo é entender quais as características gerais da obra do autor que 

o levaram à proposta de um direito novo, admitindo-se que elas seriam responsáveis pelas 

dificuldades de sua explicação. Quanto ao primeiro objetivo, a leitura dos livros, cursos e 

textos esparsos revela que Foucault nunca teve uma preocupação especial com o direito, nem 

pretendia formular uma visão geral sobre esse domínio. Além disso, a proposta do direito 

novo de 1976 não foi retomada pelo autor, pelo que restou como um ponto abandonado dentro 

de sua obra. Quanto ao segundo objetivo, a pesquisa identificou que o direito novo é fruto da 

tentativa foucaultiana de produzir uma resistência que escape das relações de poder, para com 

isso não cair no �paradoxo da resistência esperada�, e também do seu apelo recorrente à 

dimensão do Fora, segundo a descrição formulada pelo também francês Gilles Deleuze. Como 

é impossível, no modelo filosófico de Foucault, admitir um saber fora do saber, desconectado 

das relações históricas de poder e lastreado numa resistência vinda do Fora, conclui-se que o 

direito novo é uma conjectura inviável, que revela traços relevantes do pensamento do autor, 

mas não pode ser desenvolvida em termos puramente foucaultianos. 

 

Palavras-chave: direito novo; resistência; Fora.      
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ABSTRACT  

 

CHAVES, João Freitas de Castro. The problem of a �new form of right� in Michel 

Foucault: between resistance and the Outside. Master in Law thesis. Recife: Federal 

University of Pernambuco, 2006, 200 p.  

 

The subject of this work is the proposal of a �new form of right�, as indicated by the French 

thinker Michel Foucault in one of the lectures of the course Society must be defended in 1976. 

Considering antiquated the present comprehension of Law, the author suggested the research 

of a new approach for this question, towards an antidisciplinarian Law, but also free from the 

principle of sovereignty. The absence of further enlightenment by Foucault about his proposal 

and its consequent abandon promoted a division. On one hand, some say that this �new form 

of right� is almost useless for the legal theory. On the other hand, some believe that it is 

possible to develop this �new form of right� as a critique to current legal thought. To answer 

this dilemma, this work has as first aim the connection of this �new form of right� with other 

of Michel Foucault�s Law citations, before and after 1976. After that, the second aim is to 

understand which general traces of the author�s work justify the proposal of a �new form of 

right�, supposing that they would be responsible for the difficulties of its explanation. As for 

the first aim, the reading of Foucault�s books, courses and other texts reveal that he never had 

any special attention regarding Law, and did not intend to create a general vision of this 

subject. More than that, the 1976 proposal of a �new form of right� was not revisited by the 

author and became a forgotten point in his work. As for the second aim, the research 

identified that the �new form of right� is a consequence of, on one side, the foucaldian effort 

to produce a resistance capable of escaping from power relations and thus from the �expected 

resistance paradox�, and, on another side, of his strong appeal for the Outside, as described by 

Gilles Deleuze. As it is impossible, in Foucault�s philosophical project, to admit a knowledge 

beyond the knowledge, disconnected from the historical power relations and based on a 

resistance from the Outside, the conclusion is that this �new form of right� is an impossible 

hypothesis. In any case, in spite of revealing significant traces of Foucault�s thought, it cannot 

be developed in pure foucaldian terms.  

 

Keywords: new form of right; resistance; Outside. 
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INTRODUÇÃO � �EU QUERIA (SÓ) PERCEBER O INVISLUMBRÁVEL�: DO DIREITO AO DIREITO 

NOVO  

 

Por diversos momentos, o pensamento jurídico questionou-se sobre a 

possibilidade e a necessidade de fixar conteúdos mais ou menos precisos para o direito, e 

também formas estáveis de controle social. Basta observar o percurso trilhado pelas diversas 

versões do positivismo jurídico para concluir que segurança e certeza, longe de serem 

dispensáveis, são os esteios das práticas denominadas como �direito� na Modernidade, salvo 

pequenas interferências dissonantes. 

A elevação da segurança e da certeza a um patamar diferenciado implica a 

discussão mais intensa sobre a verdade no direito. Seja para admitir uma versão forte de 

ontologia jurídica, seja para operar com as teorias da argumentação, é preciso definir 

previamente algumas premissas sobre a descoberta ou produção de afirmações verídicas. Mais 

que isso, as formas de veiculação do direito destacam-se na observação dos discursos, o que 

pode ser estudado em vertentes. Ao menos em boa parte delas, a teoria do direito almeja a 

compreensão e esclarecimento de processos comunicativos num ambiente especial para o uso 

da razão prática. 

Nesse sentido, qual seria o interesse em trazer Michel Foucault para o debate? Um 

filósofo que não se preocupou em criar um modelo filosófico coeso, optando por transitar por 

saberes específicos; um historiador que subverte a historiografia tradicional e tenta resgatar 

discursos obsoletos para desconstituir a noção de verdade; um pensador, enfim, mais dedicado 

a atacar as formas de assujeitamento e investimento sobre os corpos na sociedade atual do que 

propor mudanças nessas formas. Não obstante tais considerações, Foucault atrai cada vez 

mais a atenção dos juristas. 
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Dois motivos são determinantes. Em primeiro lugar, a nova concepção de poder 

criada pelo autor provoca a reflexão sobre a imagem do poder soberano, centralizado no 

Estado julgador e legislador, que contamina todos os positivismos jurídicos. Um poder que 

está em todo lugar e não tem origem ou legitimação conhecidas perturba a visão tradicional 

do direito, como se revelará no curso Em defesa da sociedade, de 1976.  

O segundo motivo é a incursão de Foucault no estudo das instituições penais, em 

Vigiar e punir. Ao traçar a genealogia da prisão na sociedade disciplinar e tratar de sua 

integração a aparelhos similares (escolas, quartéis, hospitais), o livro oferece bons elementos 

para que os juristas critiquem o direito penal e a pretensa �humanização das penas�, mesmo 

que à revelia das implicações teóricas mais profundas do estudo. Ou seja, Foucault desafia o 

direito e os que pensam o direito. 

Um desses convites foucaultianos teve lugar em 14 de janeiro de 1976, numa das 

aulas do curso Em defesa da sociedade. Ao mesmo tempo em que critica a vinculação 

excessiva do direito ao princípio da soberania, a seu ver superado, o autor propõe que a teoria 

jurídica pense num direito novo. Ele seria independente da soberania, mas também não a 

substituiria pela disciplina.  

Michel Foucault não desenvolveu a fundo essa idéia, nem a retomou nas demais 

aulas do curso. Essa falta de maiores detalhes levou a literatura posterior a debater sobre a real 

intenção do autor em fazer a crítica à teoria do direito pela apresentação de uma alternativa 

um tanto vaga, que indica a direção, mas não os modos de atingir os resultados propostos. É 

interessante notar que os poucos trabalhos dedicados ao tema não conseguem firmar um 

consenso sequer sobre sua viabilidade, e muito menos sobre quais seriam os princípios ou 

traços gerais de um direito novo de matriz foucaultiana. Pelo contrário, o levantamento 

bibliográfico preliminar indicou que, pessimistas ou otimistas, os comentários restringiam-se 
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a cogitações sobre futuros desenvolvimentos e nunca traçavam uma tentativa mais direta de 

compreender o problema. 

A pouca atenção dada pela doxografia e as dúvidas suscitadas no debate, que 

ainda se encontra num estágio muito incipiente, sugerem a utilidade de novas contribuições. 

Em síntese, uma questão permanece: de que forma esse modelo de direito novo poderia ser 

trabalhado pelo pensamento jurídico? 

Ainda em suspenso, a referida pergunta é o marco inicial das reflexões contidas 

no presente trabalho. E, para esclarecer melhor suas pretensões, diferencio seu objeto e seus 

objetivos. 

O objeto da pesquisa é a proposta de direito novo tal como formulada em 14 de 

janeiro de 1976. Esse foi o primeiro e mais necessário corte, justificado pela impossibilidade 

de discutir todo e qualquer �direito novo� diferente do atual e, ainda, pela inconveniência de 

abordar de uma só vez todas as relações entre Michel Foucault e o direito. Com isso, reduzo 

significativamente as chances de desvios involuntários e generalizações no curso do trabalho. 

A partir desse reconhecimento, passo a considerar um objetivo geral: saber com 

um mínimo de proximidade o que é o direito novo, ou o que Foucault tinha em mente ao fazer 

essa proposta. Além deste objetivo comum, há dois outros específicos que julgo essenciais 

para o desenvolvimento do tema. O primeiro deles é promover o cruzamento do direito novo 

com o restante das menções de Michel Foucault sobre o pensamento jurídico, sejam elas 

anteriores ou posteriores a 1976. Já o segundo objetivo perseguido é captar quais 

características gerais da obra do autor o levaram à proposta de um direito novo, admitindo-se 

que elas seriam responsáveis pelas dificuldades de sua explicação. 

Do exame inicial desses propósitos surge a necessidade de fixar uma hipótese 

simples, mas com grande relevância para o resultado final. Desde o começo da investigação, 

admito que o esclarecimento sobre o direito novo depende de sua vinculação às menções 
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sobre o direito espalhadas por toda a obra de Foucault. Mais que isso, ele é o reflexo de uma 

série de preocupações gerais do autor que foram, ao menos por um momento, canalizadas 

para o campo jurídico. Nessa hipótese, a viabilização da proposta do direito novo dependeria 

da sua integração mais forte ao pensamento foucaultiano, para que se possa falar em uma 

determinação, ainda que mínima, dos seus limites. 

Uma vez fixados o objeto, os objetivos e a hipótese inicial de trabalho, cabe-me 

descrever o percurso a ser trilhado. Primeiramente, faz-se necessário analisar a obra de Michel 

Foucault desde seu início, nos anos 60, até o surgimento da proposta do direito novo, em 14 

de janeiro de 1976. Além de fixar um quadro geral de seu pensamento, que já no início dos 

anos 70 sofria alterações profundas com o privilégio da genealogia em detrimento da 

arqueologia, essa leitura detecta as primeiras contribuições de Foucault sobre o direito. 

Importante para afastar qualquer continuidade entre o direito novo e sugestões passadas, o que 

comprova o ineditismo da idéia. Não há, contudo, a pretensão de transformar essa revisão do 

autor numa exposição definitiva e completa sobre o direito em sua obra até 1976. 

Após isso, as atenções são dirigidas ao curso Em defesa da sociedade, proferido 

no Collège de France entre janeiro e março de 1976. Além de uma recapitulação da temática 

trabalhada por Foucault na ocasião � a formação de um discurso histórico de perspectiva � há 

um aprofundamento nas duas primeiras aulas, de 7 e 14 de janeiro, que formam uma 

introdução de método ao curso. 

A partir desse momento, há um outro corte, e o direito novo é posto em destaque. 

A contextualização da proposta vem acompanhada da revisão doxográfica posterior para 

formar o objeto de um modo mais preciso e mostrar todas as saídas já cogitadas para o 

problema. 

A apresentação do pano de fundo filosófico e a delimitação da proposta, seguida 

de um comentário sobre as contribuições dadas pela doxografia, permitem o prosseguimento 
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da investigação para além de 1976. Pergunta-se então: quais seriam os desdobramentos do 

direito novo no restante da obra de Foucault?   

Muito embora a leitura se estenda até os últimos textos do autor, a análise mais 

detalhada restringe-se aos trabalhos dos anos 70, notadamente os cursos Segurança, território, 

população (1977) e Nascimento da biopolítica (1978). A restrição justifica-se pela ausência 

de qualquer outra menção ao direito após essa época, que é ocupada pelos estudos de Michel 

Foucault sobre a sexualidade.  

Nesse ponto, cabe uma ressalva metodológica. A obra de Michel Foucault é 

tradicionalmente dividida em três fases bem separadas. A primeira delas, denominada de 

arqueologia, vai de História da loucura (1961) até A arqueologia do saber (1969), e 

caracteriza-se pela tentativa de recuperar os discursos verdadeiros e analisar a dinâmica 

interna de suas formações discursivas. É o período de um Foucault mais próximo do 

estruturalismo e da linguagem, de um modo geral.  

Ele encerra-se, segundo a delimitação feita pela doxografia, com a entrada do 

autor no Collège de France e a aula inaugural publicada como A ordem do discurso (1970). 

Nela, Foucault reconhece a limitação de um estudo focado unicamente nos discursos e 

desloca sua preocupação para uma etapa anterior, qual seja a descoberta dos regimes de 

produção da verdade e de sua vinculação a práticas não-discursivas. O rótulo dado a esse 

longo momento, que ocupa toda a obra produzida nos anos 70, é apropriado. Afinal, Foucault 

pretende fazer uma genealogia das relações de poder-saber para entender o surgimento de 

dispositivos como a disciplina ou a sexualidade. 

Do final dos anos 70 até sua morte, Michel Foucault altera drasticamente seus 

propósitos de pesquisa e passa a estudar a tematização do sexo na Antiguidade clássica. Pela 

sua dedicação ao problema da constituição do sujeito, seus últimos trabalhos são identificados 

como uma ética, com destaque para os dois últimos volumes da História da sexualidade, 
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denominados O uso dos prazeres e O cuidado de si (1984). Esse último projeto foi encerrado 

com a morte do autor em 1984. 

Não julgo irrelevante a repartição entre os períodos, mas considero inconveniente 

adotá-la como critério metodológico para a pesquisa. Isso porque, como será esclarecido, a 

discussão foucaultiana sobre o direito entre os anos 60 e 70 não sofreu grande impacto com a 

passagem da arqueologia parta a genealogia, sendo mais coerente para o presente trabalho 

dividir a obra do autor em duas fases: uma anterior e outra posterior a 1976. 

Ainda sobre o percurso traçado, levo adiante a recuperação das imagens do direito 

em Foucault após a proposta do direito novo para, ao final, saber se houve ou não seu 

prolongamento, mesmo que implícito ou pouco evidente. Encerra-se, assim, o 

desenvolvimento do primeiro objetivo. 

Em seqüência, chega-se ao ponto central do trabalho. Passo a discutir quais são as 

origens do direito novo, e quais aspectos do pensamento foucaultiano levaram o autor a 

produzir uma noção tão enigmática. Para o momento, basta dizer que dois pontos foram 

delimitados: a busca de Michel Foucault por uma resistência fora das relações de poder e seu 

constante apelo às experimentações na dimensão do Fora. Em última análise, ambos os 

tópicos fazem parte de um conjunto indissociável, que repercute intensamente nas tentativas 

de formulação do direito novo nos termos sugeridos por Foucault. 

A pesquisa tem por base a leitura direta do autor, cuja obra foi dividida em quatro 

modalidades: livros, cursos proferidos no Collège de France já publicados, textos diversos 

reunidos por François Ewald e Daniel Defert nos dois volumes do Ditos e escritos (2001, 

sendo a 1ª edição francesa de 1994) e, por fim, uma pequena parte de documentos não 

inseridos na referida compilação. Os livros e os cursos transcritos representam o eixo das 

leituras, pois neles se encontram as menções mais específicas ao direito. Os textos esparsos 
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sofrem uma seleção mais rigorosa, sendo escolhidos apenas os que guardam pertinência com 

um dos dois objetivos previamente fixados. 

Essa fixação na obra do autor exige, ao menos no início, um grande número de 

citações diretas. Longe de querer apenas repetir as palavras de Foucault, tento, com isso, 

aproximá-lo do leitor, para facilitar o trabalho crítico e preservar a força dos textos estudados. 

Como boa parte da bibliografia primária é citada no original em francês, opto pela tradução 

livre e direta, salvo quando a remissão à tradução publicada em português for necessária para 

o esclarecimento terminológico. 

Por fim, na divisão dos capítulos e dos tópicos tento seguir os critérios já 

expostos. O primeiro capítulo dedica-se ao estudo do direito em Foucault de 1961 a 1975, 

quando adoto como referências inicial e final os livros História da loucura e Vigiar e punir, 

respectivamente. Em seu terceiro tópico, exploro com mais ênfase a literatura posterior 

dedicada às relações entre Foucault e o direito, tanto no plano geral quanto das aplicações 

específicas. 

Já o segundo capítulo é inteiramente dedicado ao direito novo. Depois de situar o 

curso Em defesa da sociedade no projeto genealógico de Michel Foucault, delineio qual era 

sua imagem sobre o direito no período, para então descrever com detalhes a proposta do 

direito novo. Dou atenção, ainda, às menções ao direito após 1976, e novamente recorro à 

doxografia para apreciar suas considerações sobre o objeto do trabalho. 

O terceiro e último capítulo trata das origens do direito novo dentro da obra de 

Foucault, o que corresponde ao segundo objetivo da pesquisa. Muito embora os temas da 

resistência e do Fora sejam tratados em tópicos distintos, fazem parte de uma só reflexão, pelo 

que é dispensável criar uma parte específica para promover seu cruzamento. 
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 Agora, cabe deixar de lado, apenas por um momento, a sisudez jusfilosófica para 

adentrar ao mundo de Michel Foucault. O que resultará dessa incursão, ainda é uma agradável 

incógnita. 
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CAPÍTULO 1 � O DIREITO NA OBRA DE MICHEL FOUCAULT ENTRE 1961 E 1975: DAS 

IMAGENS À CRÍTICA 

 

1.1. Da História da loucura a Os anormais, o percurso inicial 

 

Para uma compreensão adequada de qualquer ponto da obra de Michel Foucault, é 

necessária uma leitura abrangente de seu pensamento. Isso implica a tomada em conta de 

diversos momentos de sua obra que podem ser isolados para constituir agrupamentos 

próprios, como a tradicional repartição entre o período arqueológico (História da loucura até 

A ordem do discurso, aula inaugural no Collège de France), o genealógico (de A ordem do 

discurso até os últimos cursos dos anos 70) e o do interesse pela ética (os cursos dos anos 80 e 

os dois últimos volumes da História da sexualidade). Com o caso do direito não poderia ser 

diferente. Tendo como ponto de partida metodológico a fixação do pano de fundo teórico que 

permitiu a Foucault o desenvolvimento, ainda que inicial, da noção de direito novo exposta no 

curso Em defesa da sociedade, o objetivo do capítulo é conduzir um olhar pelas menções do 

autor ao tema do direito em sentido amplo. A revisão inicia-se com História da loucura, obra 

inaugural de Foucault datada de 19611, e vai até Vigiar e punir, um marco no trabalho do 

autor e uma referência imediatamente anterior a Em defesa da sociedade.   

A imagem do direito a ser apreendida de História da loucura é relacionada não ao 

momento da reforma psiquiátrica moderna, como à primeira vista seria mais interessante 

concluir. Ela está inclusa numa grande ressalva, a de que a experiência da loucura na Idade 

Clássica contempla tanto o aspecto médico como o correcional. Importava para o filósofo 

                                                
1 Antes de História da loucura, Foucault havia publicado em 1954 um curto ensaio denominado Doença mental 
e personalidade (Maladie mentale et personnalité), reeditado em 1962 como Doença mental e psicologia 
(Maladie Mentale et psychologie). Embora posterior, o livro de 1961 é considerado pelo próprio autor como sua 
primeira obra, já que Doença mental... não contém nenhum traço de originalidade. Cf. FOUCAULT, Michel. 
Interview de Michel Foucault. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 349. Paris: Gallimard, 2001, p. 1484.   
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deixar claro que a loucura nunca foi um fato exclusivo da medicina, e que também haveria 

outros aspectos envolvidos no processo de sua constituição. 

Foucault adentra especificamente no campo jurídico ao falar na experiência da 

loucura do início da denominada Idade Clássica, na qual haveria uma ligação teórica estreita 

do reconhecimento jurídico com o reconhecimento médico, herança dos direitos canônico e 

romano.  

O que ele pretende mostrar é que, num determinado momento histórico, o juiz 

seria obrigado a recorrer a um diagnóstico médico para reconhecer os diversos casos de 

alienação, mesmo quando fosse possível identificar o louco sem maiores problemas (como na 

hipótese de quem não consegue sequer se fazer entender).  

Foucault percebe então que esse recurso do magistrado ao médico para designar a 

loucura não seria apenas um apoio ocasional ou uma ajuda acessória ao saber jurídico. Trata-

se de fato de um deslocamento na esfera decisional, cabendo exclusivamente ao médico 

investigar e descobrir a verdade sobre o indivíduo.2  

Haveria, em suas palavras, �um trabalho mais refinado�, pelo qual deve-se 

determinar quais são �as faculdades atacadas (memória, imaginação ou razão), de qual 

maneira e até que nível�3. Em síntese, conclui que �os poderes de decisão são remetidos ao 

julgamento médico; ele e só ele introduz ao mundo da loucura; ele e só ele permite distinguir 

o normal do insensato, o criminoso do alienado irresponsável� 4.        

No caso francês, as lettres de cachet predominavam, sendo elas pedidos diretos da 

família, dos vizinhos ou de algum membro da comunidade ao Rei para que tomasse 

providências para isolar o louco. Haveria assim uma certa �sensibilidade social� que julgaria a 

loucura e, mesmo sem a instauração de qualquer processo de interdição, tornaria legítimo o 

                                                
2 FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l�âge classique. Paris: Gallimard, 1972, p. 166-168. 
3 Idem, p. 167. 
4 Idem, p. 168. 
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internamento em prol da comunidade.5 É ainda interessante perceber que as lettres de cachet, 

ao menos na descrição foucaultiana, não eram comparáveis a leis ou decretos inclusos num 

certo sistema de infrações pré-definidas, mas sim ordens individualizadas de aprisionamento 

para correção.6  

Já no fim do século XVIII e mesmo antes da Revolução Francesa, Foucault 

vislumbra uma mudança quanto a essa prática de internações arbitrariamente decretadas. O 

desuso das lettres de cachet e a exigência crescente dos procedimentos de interdição prévios 

caracterizariam uma nova fase, na qual haveria controle individual de cada caso mas não a 

prevalência do saber médico como esfera de decisão. Foucault conclui que a mudança 

realmente ocorreu, mas esclarece: 

Não é para remeter-se mais objetivamente à autoridade da medicina; é ao contrário 
para fazer passar o poder de decisão a uma autoridade judiciária que não recorre 
mais ao médico. A interdição, com efeito, não comporta nenhuma experiência 
médica; ela é um assunto a regular-se inteiramente entre as famílias e a autoridade 
judiciária. (...) A tomar as coisas ao nível do resultado, parece haver somente uma 
defasagem entre uma teoria jurídica da loucura, bem elaborada para nela dissernir, 
com ajuda da medicina, os limites e as formas; e uma prática social, quase policial, 
que lhe apreende de uma maneira massiva, utiliza as formas de internamento que já 
foram preparadas para a repressão, e negligencia nas suas sutilezas as distinções que 
são organizadas para e pela arbitragem judiciária.7   

 

Seria portanto conveniente, quanto a esse momento, distinguir dois mundos de 

exclusão da loucura, nitidamente separados entre si. De um lado estaria a experiência do 

louco como sujeito de direito passível de interdição, que será tomado em consideração quanto 

à gestão de suas obrigações e responsabilidades civis; de outro, fica o indíviduo louco como 

�ser social�, passível da apreciação moral sobre suas condutas. O interessante é que Foucault 

vê a partir desse ponto uma situação diferente daquela inicialmente descrita, da prevalência do 

saber médico. Agora ele conclui que é o direito que, refinando ao máximo suas classificações 

                                                
5 Idem, pp. 170-171. 
6 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 2002, pp. 97-98. 
7 FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l�âge classique. Paris: Gallimard, 1972, pp. 171-172. 



 21

minuciosas sobre a loucura, oferecerá os subsídios para a criação posterior da ciência 

psiquiátrica moderna.8 

Ao examinar dois casos � uma decisão judicial e um laudo médico - registrados 

do século XVII, o filósofo observa dois níveis de saber, um relativo ao contexto do direito e 

outro à prática do internamento: 

Num caso, ela [a medicina] coloca em questão as capacidades do sujeito de direito, 
e aí prepara uma psicologia que misturará, numa unidade indecisa, uma análise 
filosófica das faculdades e uma análise jurídica da capacidade de contratar e 
obrigar-se. Ela se reporta às estruturas finas da liberdade civil. No outro, ela 
salienta as condutas do homem social, e prepara assim uma patologia dualista, em 
termos de normal e anormal, de são e de mórbido, que cinde em dois domínios 
irredutíveis a simples fórmula: �bom para internar�. Estrutura espessa da liberdade 
social.9 

 

Foucault pretende, com a descrição da relação de verdade entre as formas médicas 

e jurídicas, induzir um resultado dessa aparente defasagem. Os dois campos do saber não 

permaneceriam separados, mas seriam sim fundidos dentro do contexto iluminista, sendo essa 

fusão a principal característica da proposta reformadora de Pinel. O reconhecimento do louco 

como �ser humano� contemplaria assim sua personalidade jurídica de sujeito de direito e 

também o homem social, sujeito à verificação dualista da normalidade. A combinação, ou 

melhor, apropriação de formações discursivas distintas � sendo a da teoria jurídica claramente 

associada a suas origens medievais do direito canônico e do direito romano � seria um 

hibridismo capaz de garantir a exclusão da desrazão como loucura e, ao mesmo tempo, criar 

um modelo classificatório individualizante, que pudesse especificar exatamente todos os 

traços patológicos do indivíduo louco para, assim, constituí-lo como sujeito normalizado.10 

                                                
8 �O direito refinará indefinidamente sua análise da loucura; e, em um certo sentido, é justo dizer que foi sobre 
uma experiência jurídica da alienação que constituiu-se a ciência médica das doenças mentais�. Idem, p. 172. 
9 Idem, p. 174. 
10 PORTOCARRERO, Vera. Normalização e invenção: um uso do pensamento de Michel Foucault. In: 
CALOMENI, Tereza Cristina B. (org.). Michel Foucault: entre o murmúrio e a palavra. Campos: Faculdade 
de Direito de Campos, 2004, p. 146. 
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É possível, a partir dessa explanação pontual que Foucault faz sobre a relação 

entre o direito e a loucura, chegar a algumas conclusões relevantes sobre sua visão do �campo 

do jurídico�. 

Por um lado, não há uma reflexão específica sobre o direito, mas apenas a menção 

a uma suposta �teoria jurídica� cuja longa experiência classificatória seria reciclada e 

reaproveitada pela ciência psiquiátrica positivista do século XIX. Muito embora essa ausência 

do direito em Foucault seja verificável num sentido mais amplo, o exemplo fornecido pela 

História da loucura torna ainda mais evidente o problema. Em nenhum momento o autor traz 

maiores elementos sobre qual seria essa herança jurídica do sujeito de direito, uma construção 

decadente que entraria na Modernidade numa certa simbiose com o discurso médico. Percebe-

se que Foucault imagina um certo modelo de direito, mas não reserva um momento para dele 

tratar especificamente. Além disso, é importante notar que o projeto arqueológico, que se 

dedicou mais ao estudo das formações discursivas e das condições de possibilidade para o 

surgimento dos discursos, não cuidou das alterações sofridas pela teoria do direito, tal como o 

fez em As palavras e as coisas quanto, por exemplo, à economia como ciência humana. 

Por outro lado, é contraditória a relação da teoria jurídica imaginada por Foucault 

com o binômio normal-anormal. Certamente influenciado pela leitura de Georges 

Canguilhem, Foucault baseia-se num conceito de norma como medida excludente, que não 

obedece a um padrão deontológico metafísico mas sim a uma partição imanente, sem 

qualquer natureza prescritiva. Há, assim, uma oposição latente entre direito e norma.11 Ocorre 

que esse problema não é explicitado pelo próprio Foucault, que omite a relação entre norma 

                                                
11 FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e o direito. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 29. Há em 
Foucault uma apropriação velada da idéia de norma consagrada pelo filósofo e médico Georges Canguilhem. 
Para ele, não há uma repartição essencial entre o normal e o patológico, pois o patológico e o anormal só existem 
a partir do normal. Em suma, a norma é um critério variável de exclusão de algumas formas de vida individuais, 
em privilégio de outras. A normalização, portanto, não seria uma regra abstrata como indica a teoria do direito, 
mas sim a imposição social de padrões e médias a todos. Cf. CANGUILHEM, Georges. O normal e o 
patológico. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, pp. 113-114 e 164. Para perceber outras 
influências de Canguilhem no pensamento de Foucault, cf. FOUCAULT. Michel. Introduction par Michel 
Foucault. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 219. Paris: Gallimard, 2001, pp. 434-439.   
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jurídica e norma social, bem como a razão pela qual o sujeito de direito seria parte de um 

processo normalizador. Seria um tanto inócuo buscar explicações ou mesmo injunções para 

essa ausência; é suficiente, para o momento, admitir que não há uma definição clara do que 

seja o direito para Foucault, ao menos nessa obra profundamente ligada ao momento 

arqueológico do autor. 

Em A verdade e as formas jurídicas, uma série de conferências proferidas por 

Michel Foucault em maio de 1973 do Brasil, vemos um novo tipo de imagem do direito, em 

consonância com as mudanças de interesse de Foucault. Como já mencionado, é sensível a 

alteração de objeto entre os estudos da década de 60 � a dita fase arqueológica, onde tem 

lugar uma preocupação mais acentuada com o funcionamento e surgimento histórico das 

formações discursivas �  e aqueles desenvolvidos na chamada fase genealógica, posterior a A 

Ordem do Discurso. 

Após os cursos Teorias e instituições penais (1971-1972) e A sociedade punitiva 

(1972-1973), Foucault trabalha em A verdade e as formas jurídicas com uma releitura do 

Édipo grego, muito marcada pela publicação do Anti-Édipo de Gilles Deleuze e Félix 

Guattari. 

Três pontos de partida podem ser considerados para as conferências. Num 

primeiro momento, Foucault reitera a conclusão nietzscheana de que o sujeito de 

conhecimento tem uma história, não sendo uma entidade atemporal, e por isso mesmo a 

verdade também tem uma história de formação12. Em segundo lugar, faz questão de 

considerar o discurso como um espaço estratégico, sendo os fatos discursivos componentes 

desse jogo. Como terceiro ponto, o autor esclarece que, em face dessa proposta de revisão 

                                                
12 A influência de Nietszche é expressa por Foucault em A verdade e as formas jurídicas, havendo mais que uma 
mera semelhança entre ambas as noções de verdade. O desejo de uma genealogia da verdade fora dos padrões 
kantianos do conhecimento é um traço forte, que perpassa as cinco conferências. Tal pressuposto foi assim 
sintetizado: �Atrás do conhecimento há uma vontade, sem dúvida obscura, não de trazer o objeto para si, de se 
assemelhar a ele, mas ao contrário, uma vontade obscura de se afastar dele e de destrui-lo, maldade radical do 
conhecimento.� FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 2002, p. 21. 
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sobre a origem do sujeito de conhecimento e sua relação com a formação do regime de 

verdade no qual se inclui, é urgente a busca por uma nova teoria do sujeito. Nesse contexto, a 

proposta de Foucault é clara: estudar �as formas jurídicas e, por conseguinte, sua evolução no 

campo do direito penal como lugar de origem de um determinado número de formas de 

verdade�13. 

Para tanto, Foucault promove uma verdadeira torção na leitura de Édipo Rei. Na 

esteira das críticas de Deleuze e Guattari, ele não vê exatamente o conflito incestuoso, mas 

sim a descrição de �um certo número de procedimentos de verdade, medidas de caráter 

profético e religioso e outras, ao contrário, de caráter nitidamente judiciário�14. Ou seja, 

Foucault quer mostrar que a tragédia de Sófocles é na verdade uma trama policial, na qual um 

personagem pretende recompor uma verdade histórica, apoderando-se do direito de produzir a 

verdade por meio da valorização dos testemunhos e não da profecia do oráculo. Essa variação 

original, que é posteriormente observada em outras tragédias15, seria o início da prova como 

forma jurídica de produção da verdade, o primeiro nascimento do inquérito judicial. Em 

síntese: 

Houve na Grécia, portanto, 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 
empíricos � puderam se desenvolver e caracterizar o pensamento grego.16 

 

Segundo Foucault, a forma do inquérito surgiu na Grécia antiga mas ali não 

alcançou toda a sua potencialidade. Ela vai permanecer adormecida até que seja restaurada 

com força na Idade Média, como a base do novo conhecimento europeu. Isso porque no 

direito germânico não existia essa forma de produção da verdade, sendo o discurso jurídico 

mais uma continuação simbólica das lutas reais entre os indivíduos ou, em suas palavras, a 
                                                
13 Idem, p. 12. 
14 Idem, p. 130. 
15 FOUCAULT, Michel. Coraje y verdad. In: ABRAHAM, Thomas (org.). El último Foucault. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2003, pp. 292-298. 
16 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 2002, p. 55. 
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�forma ritual da guerra�17. O direito feudal forjado a partir dos séculos XII e XIII pela mescla 

do direito germânico com o direito romano � o �velho direito de estado� sempre resgatado em 

momentos de estatização - não previa a realização de inquérito, havendo de fato o que ele 

chamou de jogo de estrutura binária: a decisão jurídica era o resultado da vitória ou na derrota 

em contendas privadas, como os duelos judiciários. Na Idade Média descrita por Foucault, �o 

juiz não testemunha sobre a verdade, mas sobre a regularidade do procedimento� 18, além do 

que não há uma instância judiciária autônoma.  

O que lhe chama a atenção é a mudança que vai do fim da Alta Idade Média até o 

Renascimento. Se antes a resolução de conflitos passava por composições privadas, apenas 

observadas de longe por um proto-juiz quanto à regularidade dos procedimentos do duelo, a 

partir de um certo momento a função judiciária vai gradativamente sendo acoplada ao 

crescente poder estatal, do que é exemplo a criação do cargo de procurador do Rei, inexistente 

no direito romano19.  

Ainda em Foucault, vemos a consequência da publicização das formas jurídicas: a 

substituição da antiga noção de dano pela de infração, quando qualquer lesão passa a ser vista 

como ofensiva ao soberano e a uma certa ordem jurídica. Quanto a esse ponto nada diverge da 

interpretação usual de que apenas em um certo momento da história européia o direito foi 

associado ao poder político, sendo anteriormente ligado à realidade social20.  

Certamente é mais original a conclusão seguinte à da publicização e do 

surgimento das infrações. Com efeito, não há apenas um deslizamento de um regime de 

descentralização política para outro de maior controle: de fato, é a própria visão do direito 

como espaço de guerra que desaparece gradualmente. O que surge no lugar deixado vazio é 

                                                
17 É possível perceber grandes relações entre essa visão bélica do direito com a tematização que Foucault fará da 
guerra no curso Em defesa da sociedade. Idem, p. 57. 
18 Idem, p. 62. 
19 Idem, pp. 65-66. 
20 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. Florianópolis: Boiteux, 2004, pp. 30-32. 
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uma outra formação que, ainda segundo Foucault, opera numa base realmente distinta da 

anterior, como uma nova episteme jurídica21. 

Esse novo modelo resgata o antigo procedimento do inquérito em lugar da prova 

privada, procedimento que teve seu nascimento, segundo Foucault, na Grécia mas nunca 

deixou de ser uma figura presente � ainda que extremamente minoritária � nas estruturas 

jurídicas da Alta Idade Média. Essas origens medievais seriam divididas em dois ramos: 

�origem administrativa ligada ao surgimento do Estado na época carolíngia; origem religiosa, 

eclesiástica, mais constantemente presente durante a Idade Média�22. 

 Em suma, Foucault não via no ressurgimento medieval do inquérito uma 

dimensão criativa ou mesmo evolutiva. Para ele, houve apenas a emergência de um novo 

regime de produção da verdade, mais adequada ao modelo político que começava a 

desenvolver-se e viria desembocar na modernidade. Essa visão histórica de ruptura com a 

continuidade, marca de toda a sua obra, é também relativa a essa incursão sobre a verdade: 

Não creio, no entanto, que o procedimento do inquérito seja simplesmente o 
resultado de uma espécie de progresso da racionalidade. Não foi racionalizando os 
procedimentos judiciários que se chegou ao procedimento do inquérito. Foi toda 
uma transformação política, uma nova estrutura política que tornou não só possível, 
mas necessária a utilização desse procedimento no domínio judiciário. O inquérito 
na Europa Medieval é sobretudo um processo de governo, uma técnica de 
administração, uma modalidade de gestão; em outras palavras, o inquérito é uma 
determinada maneira do poder se exercer.23 

 

Assim, ao estudar o inquérito, Foucault faz uma genealogia de uma forma 

jurídica, justamente daquela que constitui o nosso presente em termos de produção da 

verdade, mas de fato não discute dentro do campo do direito.  Sua análise ou diagnóstico vê o 

passado do inquérito sem qualquer preocupação com a história geralmente apontada dentro do 

direito para a relação prova-verdade, pois o principal objetivo é mostrar como a verdade é 

                                                
21 �O que foi inventado nessa reelaboração do direito é algo que, no fundo, concerne não tanto aos conteúdos, 
mas às formas e condições de possibilidade do saber. O que se inventou no Direito dessa época foi uma 
determinada maneira de saber, uma condição de possibilidade de saber, cujo destino vai ser capital no mundo 
ocidental.�. FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 2002, pp. 62-63.  
22 Idem, p. 71. 
23 Idem, pp. 72-73. 
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produzida historicamente numa batalha perpétua, e não descoberta pelo sujeito. Novamente, 

cria-se em Foucault um direito que é a capa ou fantasia de um novo arranjo entre as práticas 

de saber e as relações de poder, um espaço de legitimação de algo externo que não é a ele 

redutível. É equivocado, portanto, acreditar que as conferências de A verdade e as formas 

jurídicas significam uma reflexão foucaultiana sobre o direito. Muito pelo contrário, o autor 

pretende brincar com a variabilidade histórica da formas do direito entre prova e inquérito 

para mostrar a contingência dos regimes de verdade e dos estratos do saber, sempre sujeitos 

ao arranjo das relações de poder que, numa intersecção dos pensamentos de Foucault e 

Nietzsche, podem ser consideradas como constituintes dos sujeitos e objetos dentro do 

discurso � seja ele jurídico ou não.  

Em A verdade e as formas jurídicas Foucault também antecipa alguns temas, 

como o surgimento das instituições disciplinares e a substituição do inquérito pelo exame, que 

serão fortemente debatidos em Vigiar e punir24. Além desse aspecto interno à obra, existe a 

transposição para a observação do direito de uma visão nietzscheana de verdade, uma busca 

pela história violenta e oculta do verdadeiro. A genealogia do direito moderno permitiria, 

assim, voltar ao lugar e ao tempo das lutas que lhe deram origem, para mostrar como se 

constituiu a verdade e os sujeitos que a compõem.25 Com base nessa conclusão, desenvolve-se 

a idéia de uma oposição velada de Foucault ao que se chamou de �kantismo normativo da 

cultura jurídica�26 em prol de um modelo de justiça como ritualização da guerra. 

                                                
24 Sobre a relação do exame com o a disciplina e, posteriormente, com o biopoder, cf. MAIA, Antonio 
Cavalcanti. A genealogia de Foucault e as formas fundamentais de poder/saber: o inquérito e o exame. In: 
BRANCO, Guilherme Castelo; NEVES, Luiz (orgs.). Michel Foucault: da Arqueologia do Saber à Estética 
da Existência. Rio de Janeiro: NAU, 1998, pp. 128-135. 
25 FOUCAULT, Michel. Nietzsche, la généalogie, l�histoire. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 84. Paris: 
Gallimard, 2001, p. 1008. D�ALESSANDRO, Lucio. La verité et les formes juridiques. In: D�ALESSANDRO, 
Lucio; MARINO, Adolfo (orgs.). Michel Foucault: trajectoires au coeur du présent. Paris: L�Harmattan, 
1998, p. 137. 
26 D�ALESSANDRO, Lucio. La verité et les formes juridiques. In: D�ALESSANDRO, Lucio; MARINO, 
Adolfo (orgs.). Michel Foucault: trajectoires au coeur du présent. Paris: L�Harmattan, 1998, p. 138. Para o 
mesmo autor, o problema de Foucault não é ver a verdade dentro do direito, mas tentar perceber como o direito 
se impõe na sociedade como uma verdade pacificadora. No mesmo sentido da oposição entre Foucault e Kant 
quanto o tema da norma, Macherey sustenta uma referência spinoziana em Foucault: seu pensamento rejeitaria a 
transcendência e reconheceria uma relação de imanência entre norma e ação sem exterioridade ou cesura. Cf. 
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Entre os dois trabalhos, chama a atenção o curso posteriormente chamado de Os 

anormais, proferido no Collège de France entre 08 de janeiro e 19 de março de 1975. Nele, 

Foucault aproveita diversas conclusões de pesquisas anteriores, as quais resultaram nos cursos 

proferidos entre 1971 e 1974 e até o momento não publicados.  

Em síntese, o autor apresenta uma genealogia do anormal como personagem de 

múltiplos saberes, e mostra como a divisão entre normalidade e anormalidade é constitutiva 

do nosso presente. Foucault trabalha mais atentamente com a questão das perícias 

psiquiátricas, ou médico-legais (expertises) em casos concretos, o que vai desde a Idade 

Clássica até a psiquiatria do século XX.  

Como pano de fundo está a idéia recorrente da qualificação de um certo regime de 

verdade com enunciações e discursos autorizados, dotados de seriedade. Se por um lado o 

pensamento jurídico da Idade Média tinha lastro numa complexa teoria de valoração 

escalonada de provas (plena, semi-plena, indiciária etc)27, Foucault vai associar o surgimento 

da sociedade disciplinar ou normalizada a outro regime, que tem como forma privilegiada a 

perícia. 

 Através delas vai se constituir um procedimento discursivo que Foucault chama 

de duplicação do delito. A conclusão psiquiátrica, em geral com elementos tipicamente 

grotescos e de ridicularização dos periciados, cria com base na pessoa real autora das 

condutas um personagem, o delinqüente. Ou seja, na mesma condenação coexistem o autor do 

delito, sob o qual é imposto o problema jurídico da responsabilidade, e o delinquente, um 

personagem psiquiátrico formado por definições generalistas e classificado em outro 

diapasão. Afinal, é esse último o objeto dos juízos de periculosidade, adaptabilidade e 

                                                                                                                                                   
MACHEREY, Pierre. Pour une histoire naturelle des normes. In: AAVV. Michel Foucault Philosophe � 
Rencontre Internationale. Paris: Seuil, 1989, pp. 212-217. 
27 FOUCAULT, Michel. Les anormaux � Cours au Collège de France, 1974-1975. Paris: Seuil, Gallimard, 
1999, pp. 10-11. 



 29

sociabilidade, dentre outros possíveis. 28 O surgimento desse segundo campo representou, sem 

dúvidas, a emergência do novo poder normalizador.  

Novamente é colocada a divisão radical e originária entre os saberes jurídico e 

médico, que se entrelaçam para a constituição de novos planos de verdade. Se em História da 

loucura há a imagem de uma psiquiatria que se superpõe sobre o direito, em Os anormais 

Foucault prefere refinar sua análise. Agora ele fala no aparecimento da perícia médico-legal 

como um tertius entre os dois saberes, que se aproveita das experiências de ambos. Essa nova 

forma resolveu parcialmente o conflito já mencionado entre os saberes, não por unificar o 

sujeito de direito com o objeto do poder psiquiátrico, mas por criar um personagem para que 

ele possa ser apreendido e permita o investimento no indivíduo. 

Segundo as palavras do autor: 

A perícia médica viola a lei desde o começo; a perícia psiquiátrica em matéria penal 
ridiculariza o saber médico e psiquiátrico desde a primeira palavra. Ela não é 
homogênea nem ao direito nem à medicina. (...) É de outro lugar que vem a perícia 
médico-legal. Ela não deriva do direito, ela não deriva da medicina. Qualquer estudo 
histórico da derivação da perícia penal não remeterá nem à evolução do direito , nem 
à evolução da medicina, e nem mesmo à sua evolução parelha. É algo que vem se 
inserir entre eles, assegurar sua junção, mas que vem de fora, com outros termos, 
outras normas, outras regras de formação. No fundo, na perícia médico-legal, a 
justiça e a psiquiatria são ambas adulteradas.29 

 

É o saber fruto dessa nova forma discursiva, surgida de modo contingente no seio 

da emergência do poder de normalização, que vai esquadrinhar o tecido social para dividir os 

indivíduos nos diversos aparelhos que, de fato, nada mais são que várias facetas ou 

compartimentos de um mesmo conjunto. São eles o hospital, a prisão, a fábrica, a escola. 

Foucault é muito atento para essa mudança que vai permitir, com base no reaproveitamento 

do modelo decorrente do combate à peste, a execução de um controle gigantesco sobre os 

grupos de indivíduos, a nascente população. 

                                                
28 Idem, pp. 15-24. 
29 Idem, p. 38. 
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Teríamos então, como evidência dessa mudança de perspectiva, o 

reposicionamento de noções reconhecidas por Foucault como tipicamente jurídicas, quando o 

autor reforça sua visão do direito como saber passado e medieval.  

A primeira a ser observada é a do monstro. Essa hipótese de um caso-limite de 

inadequação às formas estabelecidas é trabalhada por Foucault como sendo um conceito 

biológico e também jurídico. Haveria uma parcela de indivíduos sobre os quais não se poderia 

fazer qualquer juízo, ou seja, peças não-redutíveis ao modelo de sujeito de direito. O exemplo 

típico da provocação do monstro ao direito seria, para o autor, o �enigma jurídico� do 

nascituro. Desde o direito romano haveria o questionamento sobre como tratar e até mesmo 

como excluir do conjunto da personalidade os indivíduos nascidos sob formas abjetas, 

irreconhecíveis ou animalescas.30 Afinal, o monstro viola as leis da natureza e por extensão 

ameaça as leis da sociedade, sendo sempre presente a tensão entre transgressão natural e 

aceitação jurídica. 

A partir da emergência das políticas de normalização social, a experiência do 

passado com os monstros jurídicos será reaproveitada. Ainda segundo Foucault, o século XIX 

será marcado por uma espécie de dissipação da figura do monstro, que não mais se reduz a 

indivíduos mas começa a permear toda a sociedade. Se antes o monstro era um violador da 

lei, um fato restrito e inapreensível pelo controle social, vai surgir uma nova modalidade, 

muito mais ampla que a primeira. É a chamada criminalidade monstruosa, que está 

disseminada em todo o corpo social e pode ser identificada em qualquer indivíduo, por mais 

insignificante que pareça. Ou seja, o medo social do monstro passa de seres específicos para 

uma coletividade sem rosto, criando-se assim uma eterna vigilância das �monstruosidades de 

conduta�31. O que antes estava restrito às figuras populares de monstros, como o eterno ogro 

                                                
30 Idem, pp. 58-60. Como exemplo da formulação sobre o nascituro no direito civil brasileiro, cf. PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. 1. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, pp.141-148.  
31 FOUCAULT, Michel. Les anormaux � Cours au Collège de France, 1974-1975. Paris: Seuil, Gallimard, 
1999, p. 68-69. 
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do imaginário, passa para toda a sociedade, que a qualquer momento pode ser defrontada com 

condutas monstruosas de indivíduos que não mais são excluídos, mas incluídos. A esses 

homens e mulheres �a corrigir� caberia a incidência mais aguda dos processos de 

normalização. 

Outra noção reconhecida por Foucault como jurídica é a da bruxa. Essa imagem, 

até hoje forte no imaginário popular, seria a da mulher que faz um pacto com o Diabo, que 

negocia e trata com ele de assuntos ocultos. O autor vê nessa definição medieval de bruxa um 

sujeito de direito típico, pois se trabalha o tempo inteiro ao nível do consentimento e dos 

contratos, ainda que sob um viés metafísico.32  

Em situação análoga à argumentação sobre a dissipação da imagem do monstro, 

Foucault afirma que a figura da bruxa perdeu o caráter de sujeito por meio de uma nova 

gestão corporal do que sempre foi o principal sinal exterior de sua maldade: a convulsão 

decorrente de possessão demoníaca.  

Na Idade Média a convulsão era vista como uma exteriorização física da 

possessão, um fenômeno exclusivamente ligado à bruxaria. Segundo Foucault, a normalização 

tomou o corpo dos �possuídos� como um objeto de investimento de poder, algo a ser 

docilizado. Para tanto, a convulsão foi retirada do domínio do poder religioso e passada ao 

saber médico, que se encarregou, a partir do século XVIII, de lhe oferecer suas atenções. A 

bruxaria passou a ser nesse momento apenas uma das várias dimensões possíveis da �carne 

convulsiva�, que não seria sempre originada pela relação consensual com o Diabo.33  

Caracteriza-se assim a visão clara de Michel Foucault sobre os acontecimentos da 

Idade Clássica por ele relatados. Em primeiro lugar, a passagem das grandes figuras de 

exclusão e medo para outros personagens, menos poderosos e mais disseminados � os 

adolescentes masturbadores, as mulheres e seus crimes monstruosos, os indivíduos 

                                                
32 Idem, p. 196. 
33 Idem, p. 199-209. 
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incorrigíveis � foi concomitante ao aumento dos procedimentos de vigilância em diversas 

esferas. A atenção obsessiva com a masturbação infantil serviu para que, num certo momento, 

os pais chegassem a dormir amarrados com as mãos dos filhos, o que evitaria o estímulo aos 

órgãos genitais. Posteriormente a situação inverte-se: pais e filhos devem ser segregados em 

quartos, para coibir o incesto. Com muita ironia, Foucault observa que os pais, estimulados a 

vigiar sem trégua os filhos, tiveram sua recompensa ao serem também eles vigiados dentro de 

sua própria casa, tornando-se igualmente objetos do saber médico. O fato é que, a partir de 

suas leituras, o autor diagnostica a construção, já no século XVIII e especialmente no século 

XIX, de uma família que é um espaço diagramado para a vigilância contínua, reduzida ao 

núcleo central formado por pai, mãe e filhos com uma alta tensão afetiva e sexual. Essa 

construção é chamada por ele com muita propriedade de �família medicalizada� 34. Do mesmo 

modo, a reconstrução das técnicas de confissão no Ocidente e sua generalização a todos os 

aspectos da vida e não apenas aos comandos religiosos denota o surgimento de outro tipo de 

sociedade.35 

Em segundo lugar, é revivida pelo autor, com cada vez mais clareza, a mudança 

da forma privilegiada de distinção das condutas. Ele sente que a visão soberana do rei fora do 

direito, num paralelo com a figura do monstro jurídico, foi afetada pela criação dos �pequenos 

monstros� da psiquiatria contemporânea à Revolução Francesa. Do mesmo modo, questiona 

de que modo houve a passagem da divisão entre atos lícitos e ilícitos, baseados na afronta à 

lei soberana e na idéia de violação, para a divisão entre atos normais e anormais, pela qual os 

indivíduos são classificados dentro de um padrão psiquiatrizado e referenciados a um padrão 

ao qual devem se amoldar.36 Isso fica bem evidente se observado como, em aulas posteriores 

                                                
34 Idem, pp. 231-235. 
35 Idem, pp. 165-170. No mesmo momento, Foucault mostra como a criação da pastoral no seio da Igreja como 
técnica de governo serviu para a passagem da confissão simples, em que são relatados fatos, para a direção da 
consciência, quando então as instituições puderam moldar as almas individuais. Idem, p. 170. 
36 Idem, p. 80. 
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a esse comentário, Foucault afirma a impossibilidade de o direito criminal lidar com a 

irracionalidade e as condutas instintivas, sem a categoria do interesse37.  

De fato, ele chega a apresentar justificativas importantes para a perda de 

importância do controle jurídico em prol do poder médico-psiquiátrico. A primeira é a 

necessidade de diminuição do custo de exercício do poder por meio da redução das 

possibilidades de resistência.38 Afinal, para controlar um grande contingente de indivíduos 

seria mais relevante e ágil uma rede anônima e extremamente difusa de vigilância, exercida 

em boa parte por aparelhos aparentemente autônomos com a colaboração ativa dos próprios 

vigiados (vide o caso dos pais e filhos) ou alto grau de produção econômica (como exemplo, a 

fábrica moderna), do que um único aparelho representado por poucas figuras e que, em última 

instância, só seria verdadeiramente incisivo para igualmente poucos condenados, cujo suplício 

público só provocava o aumento da insatisfação popular com o distante poder monárquico.  

A segunda conclusão é, na verdade, uma decorrência da primeira. A nova 

configuração econômica da Europa exigia uma nova tecnologia de poder, adequada ao 

aumento populacional, à densificação das principais cidades e à necessidade de inclusão dos 

indivíduos num sistema de produção intensiva. Essa dimensão econômica é chamada por 

Foucault para compor a transição por ele diagnosticada, do que é exemplo o seguinte trecho 

da aula de 29 de janeiro de 1975: 

Assim, majoração dos efeitos de poder e abaixamento do custo do poder: o século 
XVIII trouxe uma série de mecanismos graças aos quais o poder iria ser exercido 
com despesas � despesas financeiras, econômicas � menores que na monarquia 
absoluta. Vai-se assim diminuir seu custo, no sentido de abaixar as possibilidades 
de resistência de descontentamento, de revolta que o poder monárquico poderia 
suscitar. E, enfim, diminui-se a amplitude, o nível, a superfície coberta por todas 
as condutas de desobediência e de ilegalismo que o poder monárquico e feudal era 
obrigado a tolerar. Depois dessa majoração dos efeitos de poder, desse 
abaixamento do custo econômico e político do poder, há a integração ao processo 
de produção; em lugar de ter um poder que procede essencialmente pela extração 
de produtos, o século XVIII inventou mecanismos de poder que podem se tramar 
diretamente nos processos de produção, os acompanhar ao longo de seu 

                                                
37 Idem, pp. 113 e 128. 
38 Idem, p. 81. 
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desenvolvimento e se efetuar como um tipo de controle e majoração permanente 
dessa produção. 39 

 

Imediatamente após essa consideração econômica, Foucault identifica o que foi a 

Revolução Francesa para essa nova configuração do poder: 

Digamos, em resumo, o seguinte: que a revolução burguesa não foi simplesmente 
a conquista, por uma classe social nova, dos aparelhos de Estado constituídos, 
pouco a pouco, pela monarquia absoluta. Ela não foi também simplesmente a 
organização de um conjunto institucional. A revolução burguesa do século XVIII e 
do começo do século XIX foi a invenção de uma nova tecnologia do poder, das 
quais as disciplinas constituem as peças essenciais. 40 

 

Em síntese, Os anormais consolida o papel da norma no pensamento de Michel 

Foucault, partindo do seu surgimento na Idade Clássica � como bem descrito em História da 

loucura � e chegando até a emergência da sociedade disciplinar. Nesse momento, norma e 

normalização assumem o papel de estruturas decisivas no novo diagrama, confundindo-se 

inteiramente com a disciplina ou mesmo, num uso metafórico, sendo a metafísica do poder 

disciplinar.41  

 

1.2. A consolidação da imagem do jurídico em Vigiar e punir  

 

Vigiar e punir, publicado em 1975, retoma com mais ênfase as mesmas questões e 

pode ser considerado um marco na produção bibliográfica de Michel Foucault. Certamente 

não foi o primeiro sucesso de público, já experimentado em As palavras e as coisas, mas o 

autor consegue atingir uma dimensão social muito maior ao abordar especificamente o que 

chamou de surgimento da prisão e da sociedade disciplinar. 

O choque de imagens logo no início da obra demonstra seu objetivo. A questão 

inicial proposta por Foucault é simples: o que relaciona o desaparecimento do suplício público 

                                                
39 Idem, pp. 80-81. 
40 Idem, p. 81. 
41 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Trad. de Antonio Fernando Cascais. 2ª ed. Lisboa: Vega, 
2000, p. 108. 
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como forma privilegiada de punição, tal como ocorreu com Damiens em 1757, com o 

conseqüente surgimento de uma plêiade de instituições baseadas em um padrão disciplinar, do 

que é exemplo o regulamento de reformatório datado de 1838?  

No centro desse problema, explica Foucault, não está a aparente reforma 

humanizadora das penas proposta pelos penalistas nem a exigência de intensificação da 

produção econômica. A questão reside justamente na consolidação, num determinado período 

histórico, de um novo arranjo de forças denominado disciplina, que difundiu seus efeitos por 

todos os domínios da sociedade. Em suas palavras, �a reforma penal deve ser lida como uma 

estratégia para a rearrumação do poder de punir, segundo as modalidades que o tornem mais 

regular, eficaz, constante e melhor detalhado em seus efeitos�42. 

A relevância de Vigiar e punir é notável, sendo possível a partir dele pensar uma 

forma nova de cartografia do poder, como salienta Deleuze.43 Para o momento, é dispensável 

a análise detalhada do projeto genealógico que está contido nessa fase da produção intelectual 

de Foucault, bem como a menção às possíveis explorações teóricas sobre o tema, o que 

certamente já conta com elaborações suficientes e mais atentas. Para o cumprimento do 

objetivo de traçar um panorama prévio à noção de direito novo, é mais útil perceber como o 

direito é representado em Vigiar e punir, como Foucault o pensa e como o situa perante a 

nova sociedade disciplinar. 

 Nas primeiras imagens, trazidas de História da loucura e A verdade e as formas 

jurídicas, as discussões eram razoavelmente separadas de qualquer ligação com a teoria do 

direito, tratando de problemas muito próprios, como a gestão política da loucura e a formação 

dos regimes discursivos de verdade. Agora, vemos um autor que, certamente influenciado por 

sua militância no GIP (Grupo de Informação sobre as Prisões)44, tem o propósito de ir de 

                                                
42 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975, p. 96. 
43 DELEUZE, Gilles. Foucault. Paris: Minuit, 1986, p. 51. 
44 Foucault dedicou várias entrevistas e textos esparsos à sua militância no GIP, grupo fundado por ele em 
parceria com outros intelectuais com o objetivo de por à lume a situação carcerária na França. Sobre o tema, cf. 
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encontro à crença de que as prisões surgiram como uma atenuação ou humanização da 

severidade dos antigos suplícios em praça pública. 

 No decorrer da obra, Michel Foucault alerta para o perigo de, ao se estudar os 

desdobramentos da reforma penal humanista dos séculos XVIII e XIX, cair dentro do próprio 

objeto de estudo, trabalhando suas variações internas e apenas reforçando o discurso 

reformista.45 Da mesma forma, um comentário de Vigiar e punir sempre traz consigo um forte 

risco de confusão do livro com o tema do qual ele trata. Para evitar tal embaraço dentro de 

uma revisão, Vigiar e punir deve ser tomado como objeto próprio, no qual serão recortadas 

especificamente algumas menções de Foucault sobre o problema do direito para, ao final, 

construir-se um panorama mais claro que dê suporte às reflexões posteriores. 

Logo no início da obra, quando Foucault fala na substituição do suplício por 

outras formas de punição, percebe-se uma atenção especial à noção de crime. Ele salienta � e 

isso é um ponto fundamental na sua leitura da pena � que o aparato judiciário não julga as 

condutas individualizadas dos criminosos, as quais chama de �objetos jurídicos definidos pelo 

Código�46. Na verdade, são as inadaptações dos sujeitos ao meio que são postas à lume, suas 

paixões e anormalidades. Foucault escapa antecipadamente de uma possível crítica da teoria 

do direito, que reconheceria esse fato mas sustentaria que o �julgamento social� é um efeito 

colateral da punição do crime, uma avaliação existente mas sempre secundária e auxiliar. 

Contra isso, afirma: 

Dir-se-á: não são eles [as paixões, os instintos, as anomalias, as fraquezas, as 
inadaptações, os efeitos do meio ou da hereditariedade] que são julgados; se os 
invocam, é para explicar os fatos, e para determinar a que ponto estava implicada a 
vontade do sujeito. Resposta insuficiente. Pois são elas, essas sombras por trás dos 
elementos da causa, que são julgadas e punidas. Julgadas obliquamente como 
�circunstâncias atenuantes� que fazem entrar no veredito não somente os elementos 
�circunstanciais� do ato, mas toda uma outra coisa que não é juridicamente 
codificável: o conhecimento do criminoso, a apreciação que se tem dele, o que se 

                                                                                                                                                   
FOUCAULT, Michel. Manifeste du GIP. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 86. Paris: Gallimard, 2001, pp. 
1042-1043; FOUCAULT, Michel. Enquête sur les prisons: brisons les barreaux du silence. In: ______. Dits et 
Écrits, v. 1, n. 88. Paris: Gallimard, 2001, pp. 1044-1049.  
45 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975, p. 31. 
46 Idem, p. 25. 
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pode saber entre ele, seu passado e seu crime, o que se pode esperar dele no 
futuro.47 

 

Surge aí uma imagem fortemente depreciativa do direito. Afinal, Foucault não 

nega sua existência como componente do processo punitivo, algo como uma forma de 

exercício da disciplina, mas atenta para o fato de que sua prática serve para operacionalizar, 

num certo esquema de justificação, a incidência de um julgamento não normativo, mas sim 

normalizador. Nesse sentido, diversas observações se instalam dentro da �armadura do 

julgamento penal�, produzindo uma verdade que �faz da afirmação de culpabilidade um 

estranho complexo científico-jurídico�. Em síntese: �o juiz de hoje � magistrado ou jurado � 

faz outra coisa e não �julgar�� 48.  

Uma segunda imagem subversiva do discurso jurídico surge quando Foucault 

descreve a agitação popular provocada pelos suplícios públicos. Nos dias de execução grande 

parte do povo fazia questão de acompanhar atentamente todas as etapas, em especial uma: as 

últimas palavras dos condenados, aquelas ditas pouco antes da execução, e nas quais 

geralmente confessava-se o crime. Isso é importante para a compreensão do sistema, pois a 

justiça tinha a necessidade de fazer com que os condenados, em suas últimas palavras, 

reconhecessem seus erros para o povo. Pretendia-se sempre que a vítima autenticasse seu 

próprio suplício, como se dele fosse extraído algo a ser captado por todos. 

Ocorre que a confissão da prática de crimes, ao menos na compreensão que 

Foucault revela no decorrer de Vigiar e punir, é uma via de mão dupla: se por um lado 

legitima a justiça por mostrar que se estava destruindo o crime em sua dimensão física durante 

o suplício, também se glorificava o criminoso, que tinha na sua execução um palco e cujas 

histórias circulavam depois com uma aura fabulosa.49 Ou seja, na genealogia da relação entre 

                                                
47 Idem, p. 25.  
48 Idem, pp. 27-28. 
49 Idem, pp. 79-82.  



 38

direito e crime existe um misto de repressão e incitação, mas salientando-se que essa última 

não é exatamente a mesma noção que Foucault usa ao falar sobre o poder. 

 Isso pode não parecer coerente de acordo com um padrão judiciário de repressão 

integral ao crime, mas uma noção própria de Vigiar e punir esclarece a questão. Trata-se do 

que Foucault chamou de gestão dos ilegalismos, caracterizada como um jogo paralelo mas 

nunca oposto à legalidade.50 

Enquanto para o discurso jurídico existe sempre um mesmo grupo de condutas 

denomináveis, na versão do criticado direito da soberania, como infrações (desrespeito à lei 

soberana, afronta ao corpo do rei), a versão foucaultiana contempla uma realidade repleta de 

condutas que, mesmo fora da legalidade, são toleradas e, de certo modo, exigidas pelo Estado. 

Existem portanto certos ilegalismos consentidos e necessários para dar ao povo (Foucault fala 

no contexto do século XVIII) uma margem de manifestação, até porque qualquer tentativa de 

arrocho era seguida de violenta agitação popular. Cada ilegalismo era uma válvula de escape 

do povo, um bolsão interno de criminalidade que passava longe das preocupações políticas da 

época. 

Vale salientar que esses ilegalismos são coerentes com a idéia de resistência 

posterior a Vigiar e punir, consolidada por Foucault em A Vontade de saber. O ilegalismo é 

sempre um grupo de práticas de afrontamento que surge onde quer que haja exercício de 

poder, como seu espelhamento. Algo muito próximo à imagem de um pistão de motor, em 

que cada explosão corresponde a um imediato retorno violento que desencadeia sempre um 

novo ciclo dinâmico.51  

                                                
50 Cf. FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e o direito. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 132. O 
termo ilegalismo (illégalisme) é um neologismo criado por Foucault para demarcar uma diferença dessa forma 
de oposição à lei com a ilegalidade tradicional (illégalité). A tradução brasileira de Vigiar e punir, no entanto, 
preferiu abarcar �illégalisme� e �illégalité� por uma só palavra, �ilegalidade�.  Já a leitura do autor indica que 
ele quis dar um estatuto diferenciado ao �illégalisme�, como sendo algo que afronta o legal mas é ao mesmo 
tempo previsto e requisitado por ele. Com base nisso, repito a tradução dada literal por Fonseca. Para a outra 
forma, Cf. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 21º ed. Trad. de Raquel Ramalhete. São Paulo: Vozes, 1987, 
pp. 70-77.    
51 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Trad. de Antonio Fernando Cascais. 2ª ed. Lisboa: Vega, 
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Os ilegalismos necessários poderiam ser agrupados em dois blocos coexistentes 

num certo período. Os primeiros seriam relativos a bens, em geral praticados pelas camadas 

empobrecidas, e consistiam basicamente em furtos, saques e na ocupação irregular das 

propriedades rurais. Já os chamados ilegalismos de direitos, segundo Foucault, seriam aqueles 

que se referem ao descumprimento do direito oficial quanto a questões tributárias e 

administrativas. Seriam os casos do contrabando, da resistência contra fiscais e cobradores de 

impostos e ainda das fraudes, ou seja, condutas prioritariamente ligadas à burguesia 

comercial.52 

Haveria o risco de cair no próprio objeto � o discurso jurídico-penal � caso a 

aberta tolerância a esses ilegalismos fosse considerada apenas como uma desídia estatal 

perante o crime. Felizmente Foucault escapa dessa resposta, e deixa bem claro que a relação 

do Estado com as práticas de ilegalismos populares dispersos ou organizados não se dá de 

modo esparso, mas por meio de uma regularidade tanto na repressão como na tolerância. 

Ocorre que o mesmo século XVIII trouxe, além da implantação de modelos disciplinares 

fortemente espacializados, uma nova dinâmica para os ilegalismos. As novas formas de 

acumulação do capital provocam um choque pela inadaptação do quadro social anterior e uma 

conseqüente necessidade: o desenvolvimento de um outro regime de ilegalismos necessários.  

Essa urgência por um novo modo de gerir a dinâmica social da riqueza foi 

encampada pelo aparelho jurídico. A descrição histórica realizada por Foucault, que é 

suficiente para o esclarecimento de seu pensamento sobre o direito mas certamente careceria 

de maior suporte histórico53, aponta para dois sentidos diferentes. Enquanto os ilegalismos de 

bens serão fortemente reprimidos e codificados, o que atinge sensivelmente a camada mais 

baixa da sociedade francesa, os ilegalismos de direitos, praticados pela burguesia, crescem e 

                                                                                                                                                   
2000, p. 47. 
52 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975, p. 99. 
53 MERQUIOR, José Guilherme. Michel Foucault ou o niilismo de cátedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1985, pp. 155-162. 
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constituem um campo de certo modo imune ao poder estatal, algo �natural�. Em suma, 

permanecem a tolerância e a cumplicidade com o necessário ilegalismo de direitos, que 

permite o fluxo econômico e o exercício dos grupos dominantes sem as amarras da lei; por 

outro lado, uma forte centralização do poder político no pós-Revolução Francesa e o aumento 

da  atividade dos aparelhos de repressão penal contra os miseráveis criam um novo arranjo de 

forças. Seria �a aparição da polícia, da hierarquia administrativa, da pirâmide burocrática do 

Estado napoleônico�54.  

Isso leva a concluir que Foucault atinge seu objetivo de denúncia do discurso 

penal reformista de humanização das penas. Afinal, em suas palavras, �a economia dos 

ilegalismos foi reestruturada com o desenvolvimento da sociedade capitalista�55. Também é 

interessante notar que essa gestão não se restringe às condutas, pois na verdade são os grupos 

marginais que passam a ser controlados, o que faz do aparelho judiciário um verdadeiro 

observatório das realidades e das multiplicidades humanas e, como diz Foucault, um espaço 

de observação, de registro e de adestramento56. Nas entrevistas imediatamente posteriores ao 

lançamento de Vigiar e punir, o autor desdobra, ainda que como sugestão, esse tema da 

necessidade de grupos marginais e criminalizados para o funcionamento da máquina social. 

Fabricar os marginais é justamente o papel da prisão: 

A prisão, é então um instrumento de recrutamento para o exército dos delinquentes. 
É para isso que ela serve. É dito há dois séculos: �A prisão fracassou, já que ela 
fabrica delinquentes�. Eu diria, ao contrário: �Ela atingiu o objetivo, pois é isso que 
nós demandamos dela�.57 

 

Já ao responder como definir o que seja essa gestão dos ilegalismos, que presume 

um �conceito inabitual de lei�, Foucault é mais evidente: 

                                                
54 FOUCAULT, Michel. Des supplices aux cellules. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 151. Paris: Gallimard, 
2001, p. 1584. 
55 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975, p. 103. 
56 Idem, p. 204. 
57 FOUCAULT, Michel. Des supplices aux cellules. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 151. Paris: Gallimard, 
2001, p. 1585. 
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Só uma ficção pode fazer crer que as leis são feitas para serem respeitadas, e a 
polícia e os tribunais destinados a lhe fazer respeitar. Só uma ficção teórica pode 
fazer crer que nós aderimos de uma vez por todas às leis da sociedade a qual nós 
pertencemos. Todo mundo sabe que as leis são feitas por uns e impostas aos 
outros. (...) Por fim, eu diria sem problemas que a lei não é feita para impedir tal 
ou qual tipo de comportamento, mas para diferenciar as maneiras de burlar a lei 
ela-mesma.58 
 

Acredito, todavia, que a principal contribuição crítica de Vigiar e punir para a 

teoria do direito não é exatamente essa quebra de ingenuidade, que não é nova e remonta a 

toda uma tradição de bases marxistas que sempre viu no espaço jurídico uma estrutura 

regulatória condicionada à esfera da produção econômica. 

 O sucesso de Michel Foucault em reposisionar o debate sobre o direito exsurge 

de uma pergunta específica que se poderia apresentar. Afinal, se a lei é uma fantasia de 

autoridade soberana e, na sociedade que adveio ao Iluminismo, os controles da disciplina são 

generalizados e tomam todo o espaço social, seria possível imaginar que o direito na 

modernidade seja veiculado por mecanismos disciplinares? 

A resposta a essa questão termina por revelar uma consideração teórica relevante 

se queremos delinear uma imagem do direito em Vigiar e punir. Isso porque Foucault não vê 

uma sucessividade entre direito e disciplina, que em nenhum momento são relacionados por 

qualquer vínculo. O paralelismo é ativado: o autor salienta em Vigiar e punir que o contrato é 

a forma ideal do direito, enquanto o panóptico é o meio técnico da coerção; o poder 

panóptico, por seu turno, não está submetido ao poder jurídico-político, sendo-lhe 

absolutamente independente;  as disciplinas constituem o subsolo das liberdades jurídicas, um 

lado obscuro que tem desenvolvimento próprio; e, por fim, que �o Iluminismo que descobriu 

as liberdades também inventou as disciplinas�59. 

                                                
58 Idem, pp. 1586-1587. Como exemplo dos dias de hoje (a entrevista, concedida em 1975, ainda é atual), 
Foucault aponta as leis sobre drogas: em certos momentos o tráfico é reprimido, mas boa parte dele funciona sem 
ser incomodada. Cf. FOUCAULT, Michel. Sur la sellette. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 152. Paris: 
Gallimard, 2001, p. 1591. 
59 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975, p. 258. 
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Ao mesmo tempo em que essa tensão entre liberdades jurídicas e disciplinas é 

clarificada, numa possível tentativa de fuga à transposição do debate da teoria do direito para 

o contexto disciplinar, Foucault desce mais fundo em sua análise. Como já exposto, haveria 

na sua obra, até o momento estudado, uma evidente cesura entre um campo jurídico, 

permeado por formas de reforço do princípio do direito da soberania, e outro disciplinar, que 

não é redutível a aparelhos ou instituições por constituir-se numa tecnologia difusa. A 

separação, nada evidente, traz outro ponto de interrogação: se direito e disciplina são 

realidades diferentes, o que os une enquanto esferas discursivas? 

Foucault chega a cogitar a existência de uma relação de subordinação do 

disciplinar perante o jurídico, sendo a disciplina um infradireito que prolonga a ação estatal 

até o nível das singularidades não atingidas diretamente pelo discurso da soberania. Ele 

próprio, no entanto, rechaça essa dimensão aparente e investe em outra radicalmente 

contrária, a de que a disciplina é um contradireito, um �avesso� em relação de profunda 

antinomia: 

Por mais regular e institucional que seja, a disciplina, em seu mecanismo, é um 
contradireito. E se o juridicismo universal da sociedade moderna parece fixar 
limites ao exercício dos poderes, seu panoptismo disseminado faz funcionar, ao 
avesso do direito, uma máquina ao mesmo tempo imensa e minúscula que sustenta, 
reforça, multiplica a dissimetria dos poderes e torna vãos os limites que lhe 
traçaram.60 

 

Haveria portanto a convivência entre um direito e seu contrário imediato, a 

disciplina. Enquanto o primeiro apresenta uma versão de poder central, irradiante e soberano, 

que age mediante a generalização de comandos por meio do domínio da lei, a segunda 

funciona como tecnologia dispersa e descentrada que oferece caminhos contrários, como a 

individualização permanente, a criação de aparatos de vigilância e a circulação de um poder 

não-econômico e não-soberano. Foucault afasta com isso a possibilidade de um continuum 

que se poderia chamar de �direito disciplinar�, em que a soberania e a disciplina conviveriam 

                                                
60 Idem, pp. 259-260. 
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simbioticamente como partes de uma estrutura de controle de duplo alcance. Onde há direito 

não pode haver disciplina, pois um � o discurso do poder soberano � não consegue dialogar 

com o outro � a inapreensível tecnologia política dos corpos. 

É interessante ainda notar como o autor consegue solucionar uma terceira e 

derradeira questão que advém da resposta das duas precedentes. Uma vez afastada a hipótese 

de um direito ligado à disciplina, e também explicada a relação de oposição entre as duas 

esferas, restaria saber em que nível os dois conviveriam. Certamente essa tensão é enfocada 

por Foucault em Vigiar e punir, o que o leva a responder que não existe uma conexão, mas 

sim um compartilhamento de formas ocupadas por ambos. Ele deixa bem evidente que, em 

seu modelo, direito e disciplina ocupam o mesmo terreno das formas jurídicas. Ou seja, essas 

formas podem ou não ser preenchidas pelo discurso da soberania, pois é possível que sirvam 

tão-somente para veicular uma prática da disciplina.61 

A leitura de um pequeno trecho, imediatamente posterior à afirmação da 

disciplina como contradireito, mostra bem o nível em que Foucault põe o problema jurídico: 

E para voltar ao problema dos castigos legais, a prisão com toda a tecnologia 
corretiva da qual ela é acompanhada deve ser aí recolocada: no ponto onde se faz a 
torção do poder codificado de punir em um poder disciplinar de vigiar; no ponto 
onde os castigos universais das leis aplicam-se seletivamente a certos e mesmos 
indivíduos; no ponto onde a requalificação do sujeito de direito pela pena se torna 
adestramento útil do criminoso; no ponto onde o direito inverte-se e passa ao 
exterior de si próprio, e onde o contradireito transforma-se no conteúdo efetivo e 
institucionalizado das formas jurídicas. O que generaliza então o poder de punir não 
é a consciência universal da lei em cada um dos sujeitos de direito, é sim a extensão 
regular, é a trama infinitamente cerrada dos procedimentos panópticos.62 

 

Existe assim a possibilidade, ao menos no diagnóstico de Foucault sobre a 

dinâmica jurídica na sociedade disciplinar, de um conjunto de formas jurídicas que é 
                                                
61 É relevante anotar que em Foucault não existe uma autonomia do discurso ou de espaços epistemológicos, o 
que tornaria contraditório um mesmo conjunto ser composto (e disputado) por outras práticas. A questão só é 
resolvida quando considerado que o discurso e as práticas formam um espaço vazio, um campo de lutas entre 
arranjos de poder diferentes. Deleuze refina essa idéia de Foucault e conclui que seu pensamento é centrado na 
figura dos dispositivos, que são diagramas de forças a serem mapeados. Foucault haveria feito, em Vigiar e 
punir, uma nova cartografia e identificado um momento preciso de transição entre o dispositivo da soberania e o 
dispositivo da disciplina, sendo possível a partir dessa constatação falar em disputa dentro das formas jurídicas. 
DELEUZE, Gilles. Qu�est-ce qu�un dispositif? In: AAVV. Michel Foucault Philosophe � Rencontre 
Internationale. Paris: Seuil, 1989, pp. 185 e 191. 
62 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975, p. 260. 
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absolutamente vazio, dentro do qual podem existir tanto o discurso do direito como o da 

disciplina, mas nunca os dois em concomitância ou em interdependência.  

Esse quadro geral de formas contingentes que, sob o rótulo de jurídicas, veiculam 

ou não o direito está muito de acordo com o que Foucault chamará posteriormente de hipótese 

de Nietzsche63. É a idéia muito forte de que existe um conjunto de modelos já conhecidos que 

são apropriados ou abandonados dentro de um desenho de luta pelo discurso, sendo 

exatamente essa relação que deve configurar a historiografia.  Assim, o direito e a disciplina 

estariam, após o século XVIII, num constante enfrentamento discursivo dentro das formas 

ditas jurídicas, na luta para ocupar o espaço aberto e fazer prevalecer suas propriedades. 

A redução metodológica com base em recortes de Vigiar e punir não tem o 

objetivo de mostrar como a teoria do direito pode ou deve ler essa ou qualquer outra obra de 

Michel Foucault. Ela pretende apenas revelar de modo mais claro � já que a preocupação com 

o tratamento pouco atencioso do autor com o direito não é nova � em que termos é colocado o 

que, pouco mais de um ano depois do lançamento do livro, será chamado de �antigo direito de 

soberania�. Essa observação direta da dificuldade que Foucault tem em contextualizar o que 

seria o direito na sociedade disciplinar é capaz de esclarecer bem qual seria sua principal 

angústia perante uma encruzilhada teórica tal como a enfrentada posteriormente no curso Em 

defesa da sociedade de 1976. 

Toda a oposição entre direito e disciplina, esta última como contradireito, toma 

por base uma noção muito perceptível ao longo de Vigiar e punir. Sempre que Michel 

Foucault fala da substituição do suplício pela prisão como pena privilegiada, trata na verdade 

de como o modo soberano de governo foi gradativamente substituído por uma tecnologia 

política que em nenhum momento leva em conta a figura do monarca.  

                                                
63 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, 
Gallimard, 1997, p. 17. 
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O castigo corporal público não seria uma marca de crueldade, o que apenas 

reforçaria a conclusão, tão combatida por Foucault, de que a reforma penitenciária do século 

XIX pretendia verdadeiramente humanizar as penas. Haveria nele justamente um espaço em 

que o poder soberano poderia brilhar em sua máxima intensidade, na destruição integral 

daquele que, seja por qual crime for, atacou o corpo do rei. Dentro dessa perspectiva, é visível 

a identificação na soberania de uma função política, a de sujeitar o indivíduo por meio do 

corpo destruído.64 

Em suma, Foucault quer nos fazer crer que o sistema da soberania, gestado na 

Idade Média, fez do suplício seu operador político, sua via de exposição do poder. A previsão 

dos castigos legais nada mais seria que uma vingança oficial contra o ataque ao corpo 

soberano65, o que difere muito da construção já comentada das infrações. 

Se não existe uma substituição do direito pela disciplina no grau de epistemes 

diferentes e contingentes, uma possibilidade que caberia bem no Foucault de As palavras e as 

coisas, resta a conclusão de que o direito não é um saber homogêneo que varia conforme cada 

episteme. Pelo contrário, o �direito� de Foucault é exatamente o �direito da soberania�, aquele 

anterior ao advento da sociedade disciplinar, substituído gradativamente na seara punitiva 

pelos esquemas disciplinares e sem adaptação à nova dinâmica de produção dos sujeitos. É 

possível assim afirmar que o direito em Foucault é apenas mais um arranjo de um regime 

passado de verdade, não sendo imanente ao corpus político.  Logo, para que seja possível uma 

tomada coerente do pensamento foucaultiano dentro da teoria do direito, é preciso considerar 

não só seu antiessencialismo para concluir que não existe direito, mas também e com mais 

urgência perceber que o direito é para ele um projeto findo que � e é esse seu diagnóstico 

recorrente a partir de Vigiar e punir � ainda persiste como um fantasma para as ciências 

humanas. 
                                                
64 CARVALHO, Marcus Vinicius Bezerra. Três figuras de punição � uma leitura de Vigiar e Punir de Michel 
Foucault. Comunicação & Política, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, 2003, p. 187. 
65 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975, p. 65. 
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Um exemplo possível ou desfecho simbólico para a primeira imagem de Foucault 

sobre o direito, de 1961 a 1775, é o livro-dossiê Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, 

minha irmã e meu irmão, organizado pelo autor em 1973 com base num seminário promovido 

no Collège de France.  

Trata-se de um estudo dedicado ao caso de Pierre Rivière, um camponês da 

Normandia com não mais de vinte anos que, em 1835, matou sua família segundo ordens 

divinas. Desde a primeira peça do processo judicial até o atestado de óbito do jovem, Foucault 

e seu grupo traçam um itinerário repleto de referências judiciárias e psiquiátricas sobre a 

condenação de Rivière, e de como ele escapa às qualificações impostas pelo direito e pela 

psiquiatria. 

O que mais chama a atenção no caso não é que Rivière mate a mãe para 

interromper o sofrimento do pai, ou ainda a suposta ordem de Deus. Tudo isso poderia ser 

tomado por delírio ou sintoma de uma patologia psiquiátrica, como de fato foi concluído em 

um dos pareceres. Acontece que Rivière, no curso do processo, redige um memorial de 

intensa complexidade que põe em xeque tanto o saber jurídico quanto o psiquiátrico. O 

camponês diz claramente:  

(...) conhecia as leis humanas, as leis da polícia, mas pretendi ser mais sábio que 
elas, considerava-as ignóbeis e vergonhosas. Tinha lido a história romana, e tinha 
visto que as leis dos romanos davam ao marido direito de vida e morte sobre sua 
mulher e seus filhos. Quis desafiar as leis, pareceu-me que seria uma glória para 
mim, que me imortalizaria morrendo por meu pai (...) 66 

 

Em outros momentos, Rivière espelha-se em Moisés e Napoleão Bonaparte, e 

toma-os como justificativa para seu crime. Diz que se morresse por defender a honra de seu 

pai seu nome �iria fazer barulho no mundo�67. Mais além: o autor do crime confessa que disse 

                                                
66 FOUCAULT, Michel (coord.). Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. 7ª 
ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003, p. 96-97. 
67 Idem, p. 99. 
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que era louco e que ouvira a voz de Deus unicamente para defender-se das acusações e 

escapar da pena a ser imposta.68 Rivière mente, e distorce o processo. 

O dilema posto ao direito e a psiquiatria é, em síntese, o mesmo. Até onde vai a 

razão de Pierre Rivière? Como absorver dentro do sistema um discurso não-autorizado, 

marginal, que se for valorado representa uma afronta ao direito e, se for desconsiderado, 

mostra a fraqueza dos psiquiatras perante seu objeto? Rivière não é para Foucault um caso 

pitoresco ou ainda uma curiosidade histórica. Ele e seu memorial são para o autor um 

confronto entre uma vida infame e desqualificada e o aparato de controle, quando oferece 

resistência ao não se deixar apreender e transitar fora dos parâmetros discursivos admitidos 

como sérios ou verdadeiros.  

Quanto a esse último ponto, Foucault é feliz ao afirmar que �Rivière, sem a menor 

dúvida, executou seu crime ao nível de uma certa prática discursiva e do saber a que ela está 

ligado�.69 A condenação é pelo crime discursivo e não pelo físico, mas nem assim o jovem 

camponês se deixou vencer: Rivière comete suicídio e diz que, mesmo em vida, já estava 

morto.70 

O homem insignificante, mais uma vida infame71 numa cidade do interior francês, 

é o símbolo de uma resistência insurgente contra o controle discursivo e a tentativa de 

aprisionamento em formas de normalidade ou de racionalidade. A partir dessa leitura curta 

mas bem representativa, é possível extrair um Foucault que via as construções do saber 

autorizado e em especial as formas jurídicas como algo passível de transgressão e inversão, 

elementos que podem ser subvertidos pela mais simples prática individual. O direito seria 

algo a ser demolido numa estratégia de resistência, contanto que esta estratégia surja de fora 

dos muros do discurso como uma força dissonante, capaz de parodiá-lo e escapar aos seus 

                                                
68 Idem, p. 108. 
69 Idem, p. 220. 
70 Idem, p. 181. 
71 FOUCAULT, Michel. La vie des hommes infâmes. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 198. Paris: Gallimard, 
2001, pp. 242-243. 
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limites de conhecimento. Trata-se sem dúvida de um olhar negativo e não-construtivo, 

características centrais a serem apontadas pela doxografia sobre a imagem do direito na obra 

de Michel Foucault. 

 

1.3. O Foucault que se conta no direito: visões gerais e usos específicos 

 

A configuração de um recorte sobre o direito dentro da obra desenvolvida por 

Michel Foucault entre 1961 e 1975 não é suficiente para resolver desde logo o que seria 

tratado por ele como direito. Afinal, as evidências já apresentadas indicam que de modo 

algum existiu um momento específico do autor sobre o problema jurídico, sendo ele 

trabalhado sempre como um aspecto reflexo ou incidental. 

Em História da loucura, a pequena discussão sobre o direito tem como propósito 

a reconstrução da nova experiência da loucura na Idade Clássica, nada mais que isso. Do 

mesmo modo, o ciclo de conferências publicado sob o título de A verdade e as formas 

jurídicas é voltado a uma genealogia dos regimes de verdade e de como eles configuram-se 

em formas distintas que podem ser recuperadas por outras sociedades � quanto a isso, o 

exemplo de Édipo como primeiro inquisidor é muito evidente. Mesmo o curso Teorias e 

instituições penais, de 1972, aparentemente usa a pesquisa sobre a teoria jurídica da prova e a 

experiência do inquérito medieval para demonstrar a vinculação entre poder e saber, ponto 

central para o desenvolvimento do pensamento foucaultiano.72 A leitura do livro Eu, Pierre 

Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, que é de fato uma resenha crítica 

sobre um processo judicial, também revela um Foucault mais encantado pela resistência 

                                                
72 No resumo do referido curso, o autor afirma: �A hipótese de trabalho é a seguinte: as relações de poder (com 
as lutas que as atravessam ou as instituições que as mantêm) não desempenham, em relação ao saber, unicamente 
um papel de facilitação ou de obstáculo; não se contentam em favorecê-lo ou estimulá-lo, em falsificá-lo ou 
limitá-lo; (...) Nenhum saber se forma sem um sistema de comunicação, de registro, de acumulação, de 
deslocamento, que é em si mesmo uma forma de poder, e que está ligado, em sua existência e em seu 
funcionamento, às outras formas de poder.� FOUCAULT, Michel. Théories et institutions pénales. In: ______. 
Dits et Écrits, v. 1, n. 115. Paris: Gallimard, 2001, p. 1257.  
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discursiva desempenhada pelo réu que pelo papel exercido pelas instituições judiciárias em 

termos teóricos. 

Os anormais traz várias menções ao direito e aponta as experiências jurídicas do 

monstro e da bruxa como constitutivas do processo de normalização médica e social 

construído entre os séculos XVIII e XIX. Mas assim como a menção é notória, tem-se a 

imagem do direito como uma construção teórica do passado que residualmente conforma a 

nova sociedade. Não existe uma transição teórica linear entre o direito e o novo saber médico, 

o que indicaria a relevância do primeiro, mas sim algo que poderia ser chamado pelo Foucault 

da arqueologia de um deslocamento de formação discursiva para outro estrato73. 

 A relação mais clara entre o pensamento de Michel Foucault e o direito é Vigiar e 

punir, obra posterior às mencionadas. Ocorre que o propósito do autor é, por meio da 

genealogia da prisão e das instituições prisionais, desvendar o surgimento da sociedade 

disciplinar pautada em processos de normalização. Ou seja, o enfoque no direito é secundário 

e totalmente vinculado a outros objetivos, em especial a demonstração prática de como um 

modelo de poder baseado na figura do soberano foi substituído gradativamente pelo regime 

disciplinar em múltiplas instâncias. 

Existe, portanto, um pressuposto a ser fixado para as reflexões futuras: não há em 

Foucault um objeto chamado �direito� nem o interesse específico pelo seu estudo. A ausência 

de referências claras do autor não quer dizer que seu trabalho não venha sendo usado como 

subsídio para o estudo de temas tipicamente jurídicos, como a questão prisional. Há, no 

entanto, que se reconhecer o pequeno volume de pesquisas no plano da teoria do direito, ou 

seja, que tentem perceber uma noção mais abrangente do fenômeno jurídico dentro da obra de 

Michel Foucault. 

                                                
73 FOUCAULT, Michel. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966, pp. 202-214. 
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Assim, é preciso distinguir bem dois caminhos de Foucault dentro do pensamento 

jurídico. Um é o uso específico de sua obra como suporte teórico e histórico para a 

problematização de temas em geral ligados às questões da verdade e da violência. Essa prática 

é bem adequada ao próprio desejo do autor de servir de facilitador ou caixa de ferramentas 

(boîte à outils) para pesquisas futuras, sem para tanto exigir o enquadramento a um sistema 

filosófico rígido. É o caso do aproveitamento de Foucault para a crítica do sistema 

penitenciário, tanto para caracterizá-lo como marco teórico do abolicionismo penal74 como 

para explicar a modernização das relações trabalhistas pela implantação de instituições 

panópticas no Brasil75. É também interessante a utilização direta de Foucault para relacionar a 

opressão do sistema jurídico com as práticas marginais de resistência, em pequena ou grande 

escala.76 

Outro caminho, bem menos comum em termos doxográficos, é o da abordagem 

filosófica de amplo espectro, que tenta levar as reflexões foucaultianas à filosofia e, mais 

especialmente, à teoria do direito77. Ao menos num momento inicial, é importante especificá-

lo para que, a partir dessa configuração geral das implicações teóricas de Foucault, seja 

possível explicar porque a proposta de direito novo formulada em 1976 pode ser uma 

alternativa à teoria do direito de raízes medievais. 

   Como já frisado, é restrito o conjunto de textos que comentem a questão do 

direito na obra de Foucault numa perspectiva mais geral. É, assim, relevante admitir alguns 

pontos de referência na literatura nacional e estrangeira.  

                                                
74 SANT�ANNA, Aline Albuquerque. O abolicionismo penal e Michel Foucault. Cadernos de Pós-Graduação 
da Faculdade de Direito da UERJ, Rio de Janeiro, n. 4, 1998, p. 13. 
75 KOERNER, Andrei. O impossível �panóptico tropical-escravista�: práticas prisionais, política e sociedade no 
Brasil do século XIX. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, a. 9, n. 35, 2001, p. 213. 
76 SCHILLING, Flávia. A prisão política: um ensaio sobre disciplina e resistência. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, a. 5, n. 19, 1997, p. 285. PERROT, Michelle. A história feita de greves, excluídos & 
mulheres. Tempo Social � Revista de Sociologia da USP, São Paulo, v. 8, n. 2, 1996, p. 193-194. 
77 Sobre a distinção entre os domínios, cf. KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito, teoria do direito, 
dogmática jurídica. In: KAUFMANN, Arthur; HASSEMER, Winfried (orgs.). Introdução à filosofia do direito 
e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 34-36.  
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François Ewald, participante dos seminários organizados por Foucault no Collège 

de France e organizador da compilação Ditos e escritos, é a primeira referência a ser tomada 

em conta. Ewald oferece uma visão bastante clara sobre como Foucault pode servir para o 

direito. Em princípio, salienta que o direito não existe a não ser como um nome que remete a 

certas práticas similares, sem, contudo, conformar-se numa essência ou num domínio próprio. 

Sua crítica vai também à idéia de um direito totalizante da realidade social, visto que ele é, de 

fato, �um fenômeno raro e precário�, sem submissão ao brocardo �ubi societas, ibi jus� e, por 

fim, à vinculação kantiana entre direito e regra do juízo78. A influência foucaultiana é forte, 

como pode ser percebido no seguinte trecho: 

Aquilo a que chamamos direito � em geral � é uma categoria do pensamento que 
não designa nenhuma essência; se a historicidade pertence ao direito, a procura de 
uma tal essência é, por princípio, vã. O nome de direito serve para qualificar certas 
práticas: práticas normativas, práticas de coerção e da sanção social, sem dúvida, 
prática política certamente, prática da racionalidade também. Estas podem ser 
muito diferentes umas das outras; o direito é, todo inteiro, sem resto em cada uma 
delas, sem que tenhamos de supor, algures, a permanência de uma essência. 
Desembocamos assim numa posição positivista muito mais radical que a de Kelsen, 
porque nominalista.79 

 

O comentarista desenvolve uma idéia própria, mas remete-a posteriormente a um 

presumido positivismo de matriz foucaultiana, que tome o direito como elemento discursivo 

dentro de um diagóstico do presente. Novamente em suas palavras: 

Vê-se, de imediato, qual pode ser a actualidade da filosofia de Michel Foucault, em 
particular para os juristas. O seu positivismo pode permitir não apenas pensar 
adequadamente a experiência jurídica, mas pode também mostrar como há, na 
prática actual, ainda que marcada pela perda do universal, uma experiência positiva 
que é preciso saber abordar na sua própria positividade. Por outras palavras, Michel 
Foucault mostra como é que, a partir do momento em que deixamos de pensar o 
presente em função de um passado que já não existe, pode haver, na experiência 
actual, um futuro que seja também um futuro para o direito. Mas será sem ilusões.80 

 

Ewald remete-nos sem dúvida ao �positivismo feliz�, expressão cunhada por 

Foucault em Arqueologia do saber para afirmar que seu projeto é o de tomar unicamente a 

                                                
78 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Trad. de Antonio Fernando Cascais. 2ª ed. Lisboa: Vega, 
2000, pp. 60-62.  
79 Idem, p. 160 
80 Idem, p. 182. 
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experiência apresentada na superfície, num exame das formações discursivas existentes no 

presente sem qualquer recurso à busca de essências ou soluções metafísicas.81 Mais além, o 

autor propõe o uso de Foucault para a construção de um positivismo crítico como 

�desenvolvimento de uma filosofia do direito que contenha uma capacidade de avaliação das 

práticas jurídicas na perspectiva de sua juridicidade�82. Com isso, quer formular uma nova 

perspectiva teórica para o direito, que fuja do �positivismo do juízo� de matriz kelseniana, 

mas não recorra ao passado jusnaturalista.83    

Como resultado dessa fixação de método em bases foucaultianas, Ewald identifica 

a existência de um �direito do direito�. Ele afirma que toda a teoria do direito moderna, para 

sair da concepção do direito natural, precisou criar um outro arcabouço epistemológico, só 

que dessa vez auto-referente. Criaram-se então os princípios gerais de direito, como uma 

forma positivista de ligar o sistema a si próprio e fazer com que ele assuma um caráter 

histórico de formação. A idéia central de sua interpretação dos princípios gerais do direito é a 

reflexividade: como o direito do positivismo não pode se fundar senão nele mesmo os 

princípios gerais tornam-se um �direito do direito�, o que dissolve uma etapa de verificação. 

Ewald vislumbra aí um problema típico de Michel Foucault, qual seja a reflexão sobre a 

invenção ou emergência de uma prática que toma o caráter de a priori histórico para todo um 

conjunto de afirmações posteriores.84  

Não obstante esse viés assumidamente ewaldiano e não foucaultiano, é possível 

encontrar no primeiro autor mais subsídios para a compreensão do segundo. Ewald salienta 

que, como ponto de partida, é necessário observar que existe em Foucault uma oposição clara 

entre o jurídico e o normativo, sendo este último um campo desenvolvido com destaque 
                                                
81 �Se substituindo a análise da rarefação à da busca de totalidades, a descrição das relações de exterioridade ao 
tema do fundamento transcendental, a análise dos topos à investigação da origem se é positivista, então eu sou 
um positivista feliz, no que estou facilmente de acordo�. FOUCAULT, Michel. L�archéologie du savoir. Paris: 
Gallimard, 1969, pp. 1674-165. 
82 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Trad. de Antonio Fernando Cascais. 2ª ed. Lisboa: Vega, 
2000, p. 66. 
83 Idem, pp. 59-60. 
84 Idem, pp. 71-73; FOUCAULT, Michel. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966, pp. 382-384. 
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dentro da sociedade disciplinar. Para ele, �ao jurídico que caracteriza o direito da monarquia 

opõe-se, na era do biopoder, o normativo, encontrando este um meio particular de se exprimir 

em constituições, em códigos, por toda uma atividade legislativa permanente e ruidosa�85.  

Assim, o comentarista retorna com muita propriedade à adoção, por Michel 

Foucault, do modelo de norma consagrado por Georges Canguilhem, para quem a norma não 

pertence à esfera do juízo. Em ambos, a norma é um critério homogêneo e totalizante que tem 

como referência uma padronização contingente, com base na qual são classificadas as 

singularidades. Logo, a normalidade compreende tanto o normal como o anormal, sem 

qualquer chance de exterioridade ou mesmo alteridade. Em suma, Canguilhem diz que não há 

uma ontologia da normalidade ou ainda uma diferenciação entre o normal e o anormal. Eles 

estão dentro de um mesmo plano, sendo ambos frutos de um processo de normalização que, 

reitere-se, não tem nada a ver com o modelo jurídico da norma como juízo.86 Essa idéia de 

normalização foi basilar para a fundamentação de História da loucura e Os anormais, onde se 

associa diretamente ao pensamento de  Foucault.      

É a partir dessa delimitação específica da norma que Ewald sustenta que, em 

Foucault, o direito é uma espécie de campo ocupável tanto por práticas e formas jurídicas, 

vinculadas ao modelo político da soberania, como por aparelhos de normalização, típicos da 

sociedade disciplinar e, hoje com maior ênfase, do biopoder. Essa sugestão foi posteriormente 

complementada por Victor Tadros, para quem a representação simbólica do direito como 

poder soberano é apenas uma tática de aceitabilidade, fruto da redução moderna de todo o 

direito ao �modelo jurídico de poder� tão criticado por Foucault.87 

                                                
85 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Trad. de Antonio Fernando Cascais. 2ª ed. Lisboa: Vega, 
2000, p. 78. 
86 CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, pp. 
145-146. 
87 TADROS, Victor. Between governance and discipline: the Law and Michel Foucault. Oxford Journal of 
Legal Studies, Oxford, v. 18, n.1, 1998, pp.80-87. 
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Essa é a visão de um direito das relações sociais em sentido amplo, que independe 

da lei e consequentemente da imagem política do soberano. Segundo o referido autor, �a 

norma abole, no direito, o jogo das relações verticais de soberania, em proveito de relações 

horizontais de defesa social�88. Em outro momento, reforça a amplitude do conceito no 

pensamento foucaultiano ao afirmar:  

O que caracteriza a modernidade segundo Foucault é o advento de uma era 
normativa: a normalização das disciplinas, a passagem da disciplina-bloco à 
disciplina-mecanismo, e correlativamente a formação de uma sociedade disciplinar � 
que não se caracteriza pelo enclausuramento, mesmo que se continue a o utilizar 
como procedimento, mas sim pela constituição de um espaço: liso, intercambiável, 
sem segregação, indefinidamente redundante e sem exterior.89 

 

Essas redes horizontais de relações de poder firmadas pelas disciplinas, que fogem 

ao esquema piramidal da emissão normativa por um poder soberano, são negligenciadas pelo 

jurídico. Visto unicamente nessa dimensão, sem a tomada em conta das estratégias 

normalizadoras, o direito passa a ocultar o exercício do poder por não o compreender dentro 

do seu quadro discursivo. É por conta disso que a resistência às disciplinas não consegue ser 

veiculada no campo do jurídico, justamente porque ele não inclui as disciplinas como uma 

realidade. O próprio Ewald, no entanto, suscita questões a serem respondidas num futuro 

aproveitamento de Michel Foucault na filosofia do direito: 

1) Se, para pensar o biopoder, a referência ao jurídico é puramente ideológica, que 
estatuto dar a todos aqueles �instrumentos de direito� (códigos, constituições, leis, 
regulamentos)? 2) Se o jogo da norma toma o lugar do sistema jurídico da lei, como 
código e como linguagem do poder, que forma está a partir daí reservada para o 
direito?90 

 

Já o italiano Paolo Napoli realiza uma divisão inicial entre duas atitudes de 

Foucault perante o direito, que deságuam em dois eixos de pesquisa. 

                                                
88 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Trad. de Antonio Fernando Cascais. 2ª ed. Lisboa: Vega, 
2000, p. 110. 
89 EWALD, François. Um pouvoir sans dehors. In: AAVV. Michel Foucault Philosophe � Rencontre 
Internationale. Paris: Seuil, 1989, p. 202. 
90 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Trad. de Antonio Fernando Cascais. 2ª ed. Lisboa: Vega, 
2000, p. 122. 
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A primeira atitude é descrita como o interesse por temas tipicamente jurídicos, 

como a prisão, enquanto a segunda seria a reflexão sobre as formas de constituição do direito 

na sociedade contemporânea.91 Napoli rejeita com isso a possibilidade de uma leitura 

fundacional da obra de Michel Foucault sobre o direito, que pretenda prosseguir o caminho já 

trilhado pela teoria jurídica. Daí a explicação para a afirmação do filósofo por ele trazida: �eu 

cruzo sem parar o direito sem o tomar como objeto particular� 92. 

Já os dois eixos são facilmente dedutíveis das referidas atitudes. Por um lado, 

Foucault pretenderia denunciar (ou diagnosticar) o formalismo jurídico que encobre os 

mecanismos reais de governo, a tentativa de escamotear a dimensão viva do poder em prol de 

um jogo artificial. De outro, existiria para Napoli uma valorização pragmática em Foucault, 

que, a seu ver, encara o direito como um espaço de encontro entre o homem e a verdade. 

Ocorre que o direito não estaria ligado ao homem, mas às formas contingentes de 

subjetivação, o que lhe permite concluir pela inexistência de um humanismo jurídico em 

Foucault.93  

Surge daí a visão do direito como um dos aspectos do �verdadeiro�, recorte do 

qual Foucault sempre tentou compreender a formação. Ele, o direito, seria uma técnica de 

constituição da verdade, igualando-se ao inquérito nascido entre os gregos e desenvolvido na 

Idade Média, domo descrito em A verdade e as formas jurídicas. Ou seja, o papel do direito é 

elaborar de modo adequado sua fictio juris geral, uma dimensão da verdade a ser utilizada no 

enfrentamento de forças. Para Napoli, o processo é o campo de produção dessa �arma�, mas 

também aí seria necessária uma releitura foucaultiana da tradição consagrada pela teoria do 

direito. Segundo o autor: 

                                                
91 NAPOLI, Paolo. Face au droit. Moments d�une experience foucaldienne. In: D�ALESSANDRO, Lucio; 
MARINO, Adolfo (orgs.). Michel Foucault: trajectoires au coeur du présent. Paris: L�Harmattan, 1998, p. 
155. 
92 Idem, p. 156. 
93 Idem, pp. 157-158. 
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É apenas dentro do processo que se consegue visualizar o movimento constitutivo 
do verdadeiro; dentro do processo, o direito reencontra sua antiga destinação de 
theatrum veritatis, mas não sob uma forma celebratória de um evento libertador � 
não há triunfo do saber sobre o desconhecido e menos ainda da razão sobre o erro: o 
direito não é a ocasião em que verum et bonum convertuntur.94 

 

Ou seja, existiria no processo uma comunicação entre a dimensão da luta, que é 

privilegiada por Foucault, e a do direito, sempre uma representação da primeira. Além de 

configurar um �vitalismo jurídico�95, Napoli reforça que esse enfoque diferente dado à forma 

do processo, que poderia cair num antijuridismo, não quer dizer que Foucault não seja capaz 

de entender o direito ou a triangularidade da relação processual. Ao contrário, Foucault deseja 

ver o processo como luta binária e assim não mais recorrer à figura do juiz neutro, como 

desvelador de uma verdade prévia. Em famoso debate travado com os jovens maoístas sobre a 

instalação de um tribunal de justiça popular para julgar a polícia francesa. Foucault critica a 

própria forma do tribunal, de um terceiro supostamente imparcial a mediar o confronto entre o 

povo e os opressores, reflexo da perpetuação discursiva da idéia burguesa e ocidental de 

justiça.96     

Ainda sobre o papel do processo em Foucault, prossegue Napoli: 

Sua realidade é mais a de ser a condição de existência da verdade e o lugar de sua 
representação, mas segundo uma regra que lhe ultrapassa e tensiona sem cessar: a 
relação estratégica entre forças, a forma fluida do poder que não se define nunca 
dentro de uma prática unilateral de dominação de um sujeito sobre o outro, mas num 
jogo aberto de ações e reações no qual a verdade produzida quando do processo 
judiciário constitui o meio de individualizar os sujeitos e não só de qualificar 
condutas.97 

 

A valorização dessa quebra dentro do direito pode ser vista ou como uma crítica a 

um historicismo jurídico � ver o direito atual como uma conseqüência lógica e natural do 

                                                
94 Idem, p. 169. 
95 GOYARD-FABRE, Simone. Os fundamentos da ordem jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 192-
193. 
96 FOUCAULT, Michel. Sur la justice populaire. Débat avec les maos. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 108. 
Paris: Gallimard, 2001, p. 1220. 
97 NAPOLI, Paolo. Face au droit. Moments d�une experience foucaldienne. In: D�ALESSANDRO, Lucio; 
MARINO, Adolfo (orgs.). Michel Foucault: trajectoires au coeur du présent. Paris: L�Harmattan, 1998, p. 
169. 
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progresso das instituições e institutos tradicionais98 � ou como a desmistificação do papel do 

direito na sociedade, que, por sua fraqueza em estabelecer uma comunicação livre de molde 

habermasiano, não seria mais uma instância preeminente e indispensável nas relações 

sociais99. De um direito forte e bem definido como a esfera mais elevada de controle social 

passamos, em Foucault, ao diagnóstico da finitude do jurídico, que nem mesmo serve para a 

compreensão da lei.100  

A ruptura de Michel Foucault com a visão tradicional da teoria do direito foi 

percebida com maior profundidade no Brasil por Márcio Alves da Fonseca. Ao mesmo tempo 

em que confirma a abordagem não-essencialista do direito, o autor oferece uma interpretação 

do percurso foucaultiano baseada em momentos de oposição e implicação entre direito e 

norma.  

Essa percepção certamente decorre da retomada da noção de norma a partir da 

analítica do poder, quando a noção de lei soberana cai junto com a de poder central irradiador. 

Ou seja, dentro de um quadro onde o poder só pode ser apreendido de modo difuso e sob um 

exercício positivo, o direito é imaginado em Foucault �como enunciado da lei, como 

legalidade, como conjunto das estruturas que compõem a legalidade�101. Não há como 

conciliar uma versão nominalista do poder com a representação jurídica da pura interdição 

legal, e é isso que faz Foucault sugerir que a adoção atual do modelo jurídico serve apenas 

para mascarar as estratégias, facilitar a aceitação dos regimes estabelecidos e vincular o 

direito ao processo de desenvolvimento dos Estados monárquicos do fim da Idade Média.102  

                                                
98 FONSECA, Ricardo Marcelo. A história no direito e a verdade no processo: o argumento de Michel Foucault. 
Gênesis � Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, n. 17, 2000, p. 573. 
99 Napoli chama isso de �veia anarquizante� de Foucault.  NAPOLI, Paolo. Face au droit. Moments d�une 
experience foucaldienne. In: D�ALESSANDRO, Lucio; MARINO, Adolfo (orgs.). Michel Foucault: 
trajectoires au coeur du présent. Paris: L�Harmattan, 1998, p. 178.   
100 TERNES, José. Foucault e a lei. In: CALOMENI, Tereza Cristina B. (org.). Michel Foucault: entre o 
murmúrio e a palavra. Campos: Faculdade de Direito de Campos, 2004, p. 211. 
101 FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e o direito. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 95. 
102 Idem, p. 98. 
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Mesmo admitindo a diferença entre direito e disciplina claramente exposta por 

Foucault em Vigiar e punir, Fonseca diverge de Ewald ao ver, ao menos a partir de A verdade 

e as formas jurídicas, um direito que serve como canal para os processos de normalização. A 

distinção é sutil: as práticas jurídicas veiculariam a norma, servir-lhe-iam como destino e ao 

mesmo tempo agente, na formação do chamado �direito normalizado-normalizador�103. A 

retomada da prisão na sociedade disciplinar representaria exatamente isso. O que era um 

esquema antigo de encarceramento frouxo e residual, com fins punitivos, torna-se o novo 

padrão de incidência da sanção normalizadora, que pretende exclusivamente corrigir e 

internalizar os indivíduos num aparelho de vigilância.104 

 Esse papel vetorial do direito, que é normalizado e presta-se a normalizar, pode 

ser encarado também como um encobrimento. A exigência da invisibilidade das relações de 

poder investigadas por Foucault a partir dos anos 70 exige uma forma de exibição pública, 

que não revele sua verdadeira face. Assim, com um deslocamento da hipótese posta em 

Fonseca, seria admissível concluir que o poder faz do direito o instrumento pelo qual se 

apresenta, sendo uma simples técnica de produção de juízos.105  

 Ao sugerir a intersecção entre saber jurídico e normalização em Foucault, com 

ênfase em Vigiar e punir, Márcio Fonseca impõe limites e adverte: 

Assim, quando se procura identificar a imagem de um direito normalizado-
normalizador em seu pensamento, não se deve procurar encontrar uma série de 
estudos sobre o direito e alguns de seus campos. Deve-se, antes, procurar identificar 
algumas das percepções do autor acerca das implicações entre as práticas da norma 
e as práticas e os saberes chamados jurídicos, deve-se apenas procurar descobrir em 
que medida seu pensamento aponta para uma série de implicações entre o direito e 
a normalização e, em que medida, tal percepção pode representar um conjunto de 
possibilidades de estudo para aqueles que vierem a se ocupar desses objetos.106 

 

                                                
103 Idem, p. 188.  
104 Idem, p. 178. 
105 LEÓN, Adriano de. A arte da punição: a norma e o direito na ótica de Michel Foucault. Verba Juris � 
Anuário da Pós-Graduação em Direito da UFPB, João Pessoa, a. 1, n. 1, 2002, pp. 19-20. 
106 FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e o direito. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 235. 
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Apesar da necessária ressalva de que não há teoria do direito possível em Vigiar e 

punir, a idéia defendida por Fonseca de um �direito normalizado-normalizador� não justifica 

a divisão de duas fases da relação de Foucault com o direito (uma de oposição entre direito e 

norma, outra de comunicação). O livro de 1975 apenas revela uma visão mais direta do que a 

constante, por exemplo, em A história da loucura. Mas cabe salientar que Vigiar e punir não 

pretende fazer a genealogia do direito penal moderno, mas sim a das formas de normalização 

modernas. Ou seja, o direito continua sendo, enquanto saber, um disfarce para facilitar a 

aceitação da norma por meio do discurso da soberania, mas não o caminho pelo qual a norma 

passa. Ela independe do direito para existir, e a leitura de Vigiar e punir não indica porque 

haveria essa �relação vetorial� com o direito e não com a arquitetura do Panóptico, ou com a 

medicina social, ou ainda com a pedagogia infantil. Se existe um direito normalizador, é  

inevitável pensar que todos os saberes referidos também são normalizadores. Nada além, 

portanto, do que Ewald já havia admitido. A ausência de um privilégio evidente para as 

formas jurídicas indica que, em sentido contrário ao previsto por Fonseca, nada muda e a 

norma continua apartada do direito.         

Reitera-se, no entanto, a conclusão de um direito que, para Foucault, integraria o 

jogo complexo da regulação e da arbitragem sociais, sem uma existência absoluta e 

preferencial a outros mecanismos. Esse jogo teria como objetivo evitar que a norma reduzisse 

a multiplicidade e anulasse a dimensão ética das decisões.107  

A imagem geral determinada por Márcio Fonseca para o direito tal como pensado 

por Michel Foucault tem as mesmas características da noção de poder criada pelo filósofo: 

nominalismo e não-essencialismo. O que se aponta como direito em Foucault seria um 

conjunto de práticas historicamente formadas com referência no modelo jurídico, baseado na 

existência de uma autoridade soberana legitimadora. De certo modo, ambas as características 

                                                
107 Idem, p. 283. 
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são desdobramentos do repúdio aos universais, em sentido análogo ao apontado por 

Deleuze.108 

Por ser um mero rótulo sob o qual convivem discursos e práticas, esse direito seria 

reduzido exclusivamente a elas, não tendo caracteres previamente determinados e diferentes 

de outros arranjos de controle. A questão posta ao fundo seria reconhecer como e por que 

caminhos o modelo jurídico ainda subsiste em face a modelos novos de igual ou maior 

penetração na trama de relações sociais.109 Se por um lado admite-se em Fonseca a 

impossibilidade de uma teoria do direito implícita na obra de Foucault, face à ausência de 

objeto definido e desprezo pela possibilidade de compartimentalização110, abre-se a 

possibilidade de, a partir desse vazio epistemológico, ser criado um novo olhar do próprio 

saber jurídico. 

É essa a tentativa desenvolvida por Alan Hunt e Gary Wickham que, em sua 

pesquisa, tiveram como objetivo examinar o que Foucault diz sobre o direito para, tomando 

por base as conclusões obtidas, criar uma nova sociologia do direito independente dos 

modelos tradicionais. Os autores identificam no pensamento foucaultiano, em especial o 

desenvolvido no curso Em defesa da sociedade, uma ânsia em explicar a transição da 

sociedade da soberania e do direito para a sociedade da norma e da disciplina.  

Segundo Hunt e Wickham, a formulação desse problema gera uma distorção 

inicial vinculada a uma aporia. A distorção seria igualar o direito moderno, gerado a partir da 

Revolução Francesa, com o direito da soberania pré-moderna, da nação como corpo do rei. 

Foucault, desse modo, haveria criado um modelo jurídico-discursivo de poder conveniente ao 

percurso genealógico por ele desenhado, identificando-o ao poder negativo. Tem-se como 

consequência o desprezo pelo direito � se é um poder negativo, não se adequa à atual 

                                                
108 DELEUZE, Gilles. Qu�est-ce qu�un dispositif? In: AAVV. Michel Foucault Philosophe � Rencontre 
Internationale. Paris: Seuil, 1989, p. 188. 
109 D�ALESSANDRO, Lucio. La verité et les formes juridiques. In: D�ALESSANDRO, Lucio; MARINO, 
Adolfo (orgs.). Michel Foucault: trajectoires au coeur du présent. Paris: L�Harmattan, 1998, p. 152. 
110 FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e o direito. São Paulo: Max Limonad, 2002, pp. 18-19. 
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sociedade disciplinar � e o surgimento de um problema conceitual sério: Foucault não vê a 

normatividade do direito, pois o considera erroneamente como um sistema de comandos 

gerais e abstratos.111 Isso resulta numa visão simplista que aparta normatividade e direito em 

pólos opostos, e delega ao direito o domínio dos comandos abstratos, numa concepção quase 

que austiniana. Sendo essa imagem suplantada desde Hart, poder-se-ia concluir que o direito 

de Foucault não existe, ou foi expulso da modernidade.112 Essa mesma crítica, apresentada 

com muita força por Hunt e Wickham, foi incluída por Carol Smart numa teoria feminista do 

direito, para mostrar o quanto Foucault desconsidera a hegemonia que o direito ainda tem 

perante outros campos do saber, seja como controle de legitimidade e elemento qualificador 

ou desqualificador dos sujeitos falantes.113   

A aporia também é evidenciada pelos autores, que afirmam que Foucault não quer 

trabalhar com o direito, mas reconhece que ele é uma �manifestação problemática de 

poder�114,  o que remete a concepção vetorial do direito normalizado-normalizador de Márcio 

Fonseca.  

Mesmo sem separar o direito do jurídico nos termos propostos em Ewald (para 

eles, a oposição correta é apenas entre direito e disciplina), Hunt e Wickham terminam por 

reforçar a idéia de que, a partir da noção de disciplina como contradireito consagrada em 

Vigiar e punir, há uma possibilidade de ver em Foucault uma colonização do direito pela 

disciplina. Nas próprias palavras dos autores: 

 O direito nessa dimensão expressa o paradoxo da modernidade. Confrontado com a 
emergência das novas disciplinas, que são elas mesmas exteriores ao direito, a 
resposta do direito é tentar controlar ou recodificá-las na forma do direito. Esse 

                                                
111 HUNT, Alan; WICKHAM, Gary. Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance. 
Chicago: Pluto Press, 1994, pp. 40-41 e 50. 
 
112 HUNT, Alan; WICKHAM, Gary. Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance. 
Chicago: Pluto Press, 1994, p. 50; MUNRO, Vanessa. Legal feminism and Foucault � a critique of the expulsion 
of Law. Journal of Law and Society, Oxford, v. 28, n. 4, 2001, p. 553. 
113 SMART, Carol. Feminism and the power of Law. London: Routledge, 1989, pp. 9-20.  
114 HUNT, Alan; WICKHAM, Gary. Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance. 
Chicago: Pluto Press, 1994, p. 43. 
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processo já foi descrito como �juridificação�, quando formas não-legais de 
disciplina adquirem características legais.115 

 

Essa legalização da disciplina em busca de legitimação assume em Foucault, caso 

admitida como hipótese, um papel inverso, o da disciplinarização do direito. A recusa em dar 

qualquer efetividade ao discurso jurídico é, para os autores, a consequência direta da ligação 

inexorável de direito e poder soberano, bem como da ênfase exclusiva no exercício local e 

capilar do poder em detrimento da análise sobre o poder estatal. 

Dentro da mesma linha, Paolo Napoli percebe a possibilidade de aproximação, 

quanto às estruturas de operação do direito, entre Michel Foucault e Niklas Luhmann. Ambos 

partiriam da ausência de centralidade nos sujeitos e de uma visão institucionalista da 

legitimação para explicar a governabilidade. Mas enquanto Luhmann defende motivos para 

sua existência, dentro de um viés funcionalista, Foucault busca, em essência, denunciá-la, 

para deixar claro o assujeitamento que ela produz.116  

A diferença entre as reflexões de Fonseca e Ewald e o trabalho de Hunt e 

Wickham concentra-se com maior intensidade nas conclusões. Os primeiros são francamente 

tributários de Foucault e estendem seu projeto filosófico à teoria do direito, seja para construir 

uma versão jurídica crítica ou desenvolver um novo conceito a partir dos momentos esparsos 

em que o autor falou sobre o tema. Ocorre que os comentaristas americanos discordam da 

própria construção da imagem do direito em Foucault, que pelas suas críticas poderia ser 

definida como ingênua. Afinal, o filósofo não aprofunda em nenhum momento a dimensão 

histórica e social do direito, preferindo vê-lo apenas como um fenômeno de superfície, 

condenado a ser um fóssil do passado e coadjuvante subordinado (e normalizado) dentre os 

reais processos de controle na sociedade disciplinar. Assim,  

                                                
115 Idem, p. 48. 
116 NAPOLI, Paolo. Face au droit. Moments d�une experience foucaldienne. In: D�ALESSANDRO, Lucio; 
MARINO, Adolfo (orgs.). Michel Foucault: trajectoires au coeur du présent. Paris: L�Harmattan, 1998, pp. 
173-176. 
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sua concepção de direito como comandos de um soberano suportado por sanções 
impostas nos corpos dos transgressores corresponde uma visão simplista, senão 
comum, do direito que iguala �direito� com as formas punitivas do direito penal.117 

  

É a partir desse pressuposto oculto e nunca problematizado por Foucault que, em 

seu pensamento, o direito seria expulso da modernidade como um resíduo de grande 

visibilidade, mas sem qualquer papel a desempenhar perante a invisível disseminação das 

disciplinas.  

Os autores defendem como saída deixar de lado as concepções estreitas de 

Foucault sobre o direito para entender que disciplina, normalização e também direito são 

processos integrados, independente das origens do último como instrumento da soberania. A 

tese da interpenetração fundamenta-se no pressuposto de que essas práticas alteram-se com o 

tempo, e é justamente essa dimensão dinâmica que não existe, para os autores, no direito de 

Foucault. Em resumo, 

o poder moderno caracteristicamente emprega o discurso do direito, mas Foucault 
está preocupado em sugerir que isso é um fenômeno de superfície, ou ainda um 
fenômeno ideológico, embora tenhamos visto que ele evita esse termo. Seu ponto, 
sugerimos, é insistir em algumas incompatibilidades básicas entre a forma do direito 
e as novas disciplinas. Essa incompatibilidade aparece apenas na sua própria 
insistência numa ligação indissolúvel entre direito e soberania e o modelo do direito 
como comandos que ela gera. (...) Uma concepção mais adequada de direito deve 
começar por reconhecer que como todas as outras relações sociais o direito é sujeito 
a mudanças e variações de forma. Uma vez reconhecido, isso nos permite 
reapresentar o problema num modo mais frutífero e manejável. A questão agora é: 
como o direito é articulado com as novas disciplinas?118 

 

A crítica a Foucault também parte de Jean-Cassien Billier, que, mesmo 

reconhecendo a marca apontada por Goyard-Fabre de um vitalismo de evidente matriz 

nietszcheana na sua análise - �o direito, pensado ou como positivo ou como natural, é 

denunciado como uma ilusão perversa, porque antivital: desde então, como Nietzsche, 

                                                
117 HUNT, Alan; WICKHAM, Gary. Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance. 
Chicago: Pluto Press, 1994, p. 59. 
118 Idem, p. 58. 
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Foucault só pode encarar o direito como um edifício a destruir�119 � não deixa de apontar a 

ausência de um estudo necessário sobre as teorias que tentaram pensar o direito como 

instituição. 

Ademais, restaria um paradoxo de difícil resolução. Se o discurso jurídico sempre 

encobre a realidade do poder pela fantasia da repressão e maquina a verdade dentro de um 

jogo estratégico de formas, mesmo leis que são fruto de resistências marginais de 

trabalhadores, mulheres e sindicatos seriam artificiais e repressivas. O autor dá como razão 

para essa encruzilhada, a seu ver transponível, a fixação de Foucault com o aspecto penal do 

direito, em detrimento de outras leituras possíveis.120  

Fica clara, portanto, a distinção na doxografia entre um otimismo e um 

pessimismo na leitura de Michel Foucault. Afinal, a imagem do direito por ele consolidada até 

1975 em Vigiar e punir não consegue ter um mínimo de unidade capaz de permitir o estudo 

isolado desse aspecto de sua obra. O que resta são perspectivas de desenvolvimento posterior 

e a resolução das aporias deixadas à margem, no que divergem os críticos quanto à viablidade 

de tal projeto. A partir desse primeiro momento de revisão tanto da obra de Foucault como da 

literatura posterior, é possível trabalhar cada um dos desdobramentos possíveis para a questão 

do direito.  

Um é bem claro: a noção de governamentalidade ou governo dos outros, associada 

à ruptura com a idéia de poder soberano e a valorização de outras dimensões do direito como 

fato social. Se o dispositivo da disciplina é típico dos séculos XVIII e XIX e as disciplinas 

passam por um momento de enfraquecimento, o que é reconhecido pelo próprio Foucault em 

Segurança, território, população, suas idéias subsistiriam num contexto de globalização, pois 

as novas regulações ou desregulações nada mais são que a face mais dinâmica e bem acabada 

                                                
119 BILLIER, Jean-Cassien. O neonietzscheísmo de Michel Foucault. In: BILLIER, Jean-Cassien; MARYOLI, 
Aglaé. História da Filosofia do Direito. Barueri: Manole, 2005, p. 212. 
120 Idem, p. 213. 
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da governamentalidade.121 Assim, um caminho possível para a teoria do direito de matriz 

foucaultiana ou ao menos temperada com as linhas gerais do pensamento do autor seria tomar 

em conta o direito como um micro-repertório das artes de governar dentro do neoliberalismo e 

do biopoder, reconstruindo-o enquanto modelo para, espera-se, desconstruí-lo.  

Hunt e Wickham tentam, como fruto de sua pesquisa, buscar uma alternativa 

teórica ao trabalho do sociólogo do direito. Na opinião dos autores, essa nova sociologia, por 

eles denominada de �sociologia do direito como governo (ou governança)� seria baseada em 

alguns princípios de método resultantes da fusão do pensamento de Durkheim e Weber com 

as propostas de Foucault. O resultado não vai além da enunciação desses pontos de partida 

(observação genealógica dos fatos sociais, precaução com generalizações, distinção entre a 

teoria e seus usos, reflexividade permanente122) que, de fato, não são em nada inovadores ou 

mesmo vinculados ao pensamento de Foucault, tomando em conta mais as nomenclaturas que 

a crítica permanente do filósofo francês às ciências humanas. Na verdade, Hunt e Wickham 

usam Foucault para uma crítica não-foucaultiana da sociologia do direito que precisaria ser 

mais atenta e cautelosa; ao final, não resta senão a glorificação das técnicas de governo e a 

ambição de descrevê-las, um resultado oposto ao interesse de Michel Foucault em buscar 

práticas sociais de liberdade, que assegurem aos indivíduos uma vida independente de 

interdições ou dominações heterônomas.123  

                                                
121 Hipótese apresentada originalmente como crítica a Foucault em FRASER, Nancy. From discipline to 
flexibilization? Rereading Foucault in the shadow of globalization. Constellations, Oxford, v.10, n. 2, 2003, p. 
166-169. Contra as acusações de niilismo, ausência de uma dimensão normativa e, principalmente, esterilidade 
na descrição das disciplinas, formuladas por Fraser na primeira parte do artigo, cf. LEMKE, Thomas. Comment 
on Nancy Fraser: rereading Foucault in the shadow of globalization. Constellations, Oxford, v. 10, n. 2, 2003, 
pp. 175-178.   
122 HUNT, Alan; WICKHAM, Gary. Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance. 
Chicago: Pluto Press, 1994, pp. 117-126. 
123 Um exemplo, tão belo como denso, é a descrição das práticas de cuidado de si da Antiguidade que Foucault 
empreende em O cuidado de si. Uma descrição provocativa e de perspectiva, para repudiar o governo dos outros 
e valorizar o governo de si mesmo, bem diferente do enaltecimento da governamentalidade moderna por uma 
sociologia a seu serviço. Cf. FOUCAULT, Michel. Le souci de soi. Paris: Gallimard, 1984, pp. 72-94. Para a 
crítica direta a Hunt e Wickham, cf. BAXTER, Hugh. Bringing Foucault into law and Law into Foucault. 
Stanford Law Review, v. 48, n. 2, 1996, pp. 471-473.   
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Bem mais interessante e adequada ao marco teórico foucaultiano é a proposta de 

discutir a incompreensão dos fenômenos de pluralismo jurídico a partir da crítica ao modelo 

liberal de poder centralizado, formulada por Robert van Krieken. A preferência de Foucault 

por práticas de liberdade em vez de processos globais de emancipação poderia dar suporte, se 

aprofundada, a novas práticas informais no direito que não tenham em vista quaisquer anseios 

de libertação, mas sirvam como bandeira para a valorização dos atores sociais 

marginalizados.124 Seria, em outras palavras, a denúncia das técnicas de governo presentes no 

direito atual, para propiciar a criação de alternativas (no caso, de informalismos) em termos 

jurídicos.    

Além dessa vertente do estudo do direito em termos de governamentalidade, há 

um outro caminho menos evidente mas não insignificante. Trata-se da tematização de um 

�direito novo�, proposto no curso Em defesa da sociedade de 1976. Sua abordagem é mais 

difícil a partir do momento em que se constata a ausência de um desenvolvimento mais 

preciso do autor, o que torna obrigatória, para sua investigação, a pesquisa sobre outras 

imagens do direito por ele apresentadas no mesmo período e o desenrolar delas em seu 

pensamento.  

Não obstante tais dificuldades, considero importante desenvolver as 

possibilidades do direito novo, e isso em dois momentos sucessivos: no primeiro, tentar 

identificar como Foucault trabalhou o tema geral do direito a partir de 1976 e concluir se 

houve ou não algum prosseguimento implícito da idéia; após isso, compilar as contribuições 

da doxografia ao problema, traçando com um pano de fundo mínimo para o prolongamento 

das reflexões. Tal caminho será desenvolvido no próximo capítulo.    

 

 
                                                
124 KRIEKEN, Robert van. Legal informalism, power and liberal governance. Social & Legal Studies, Londres, 
v. 10, n. 1, 2001, p. 17. 
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CAPÍTULO 2 � O DIREITO NOVO COMO PROPOSTA E PROBLEMA EM MICHEL FOUCAULT 

 

2.1. Em defesa da sociedade: ruptura e perspectiva 

 

2.1.1. A situação do curso dentro do projeto genealógico de Foucault 

 

No início de 1976, a obra de Michel Foucault já era dedicada ao que hoje 

chamamos de projeto genealógico, e é dentro dessa fase do pensamento do autor que se insere 

o curso Em defesa da sociedade. Antes, todavia, de uma observação mais específica quanto ao 

que seja a genealogia ou analítica de poder para Foucault, é interessante uma recapitulação de 

sua obra até o momento do curso. A partir daí pode-se, com maior clareza, compreender a 

nova visão desenvolvida em 1976 sobre a história e, ao menos em certa parte, sobre o direito. 

A limitação do objeto do estudo � a proposta do direito novo � ao período genealógico torna 

dispensável uma recapitulação detalhada do percurso desde a fase arqueológica, pelo que é 

suficiente a menção aos seus pontos mais relevantes. 

Divide-se tradicionalmente a trajetória filosófica de Foucault em três períodos 

bem claros125. Num primeiro momento, delimitado entre 1961 até 1970, percebe-se um 

pensador mais preocupado com o surgimento e a dinâmica dos discursos em recortes 

históricos bem determinados. As perguntas principais são: a) como os discursos surgem e 

constituem-se em atos dotados de seriedade?; e b) quais são as possibilidades de emergência 

de novos discursos; e c) dentro de que mecanismos eles operam? 

A leitura da História da loucura evidencia tanto a preocupação de Foucault com a 

construção social do louco dentro de espaços de internação como a formação de um novo 

discurso psiquiátrico dotado de autoridade e � o que para ele é mais caro � seriedade. Do 

                                                
125 Cf. SMART, Barry. Michel Foucault � revised edition. London: Routledge, 2002, pp. 48-60. 
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mesmo modo, O nascimento da clínica mostra o interesse do autor na percepção de uma 

estrutura a partir da qual surjam os sujeitos, os objetos da realidade e os discursos como 

práticas, no que Dreyfus e Rabinow identificam uma tendência estruturalista.126 

A mesma preocupação é conduzida em As palavras e as coisas no que se refere ao 

surgimento das ciências humanas. Foucault discute no livro como formas diversas de 

conhecimento � a análise da riqueza, a história natural e a gramática de Port-Royal � deram 

gradativamente espaço, a partir do século XVII, à economia, à biologia e à lingüística. Ocorre 

que essa transição não é feita com recurso à dialética ou ao refinamento científico, pois a 

própria noção de ciência é uma criação moderna. Para ele, existiu uma substituição de 

formações discursivas num modo aleatório e contingente, como um quadro de possibilidades 

(tableau) preenchido por figuras diferentes.   

Independente da verificação dos dados apresentados pelo filósofo, a leitura de As 

palavras e as coisas revela um forte interesse pela emergência social de novas formações 

discursivas, baseadas em novos regimes de constituição do saber. O mundo de representação 

da Idade Clássica é substituído por outro modelo, o do homem.  

Como salientado por Paul Veyne, Foucault é um filósofo-historiador que, em sua 

arqueologia verdadeiramente positivista, tenta destruir a crença nos objetos naturais. Ou seja, 

ao descrever o homem como um artifício discursivo a partir de cujos duplos (empírico-

transcendental, cogito-impensado, recuo-retorno à origem) explica como ele constrói uma 

finitude sem necessidade de representação, e, do mesmo modo aleatório e contingente que 

surgiu, vai sumir como um rosto desenhado na areia.127 

                                                
126 DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do 
estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 17. 
127 VEYNE, Paul. Como se escreve a história e Foucault revoluciona a história. 4ª ed. Brasília: UnB, 1998, p. 
265. FOUCAULT, Michel. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966, p. 329-346 e 398; LEBRUN, Gerard. 
Note sur la phénoménologie dans Les mots et les choses. In: AAVV. Michel Foucault Philosophe � Rencontre 
Internationale. Paris: Seuil, 1989, pp. 34-38. 
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Muito embora fosse possível um desdobramento maior sobre as primeiras obras 

de Michel Foucault, a leitura direta dos textos já revela a perspectiva teórica que foi 

esclarecida pelo autor em 1969, com a publicação de A arqueologia do saber.  

Esse livro, que pode ser visto como uma prestação de contas metodológica das 

análises já realizadas, consagra a proposta foucaultiana para o trabalho do filósofo e, 

principalmente, do historiador. Caberia a eles a descrição dos eventos discursivos como 

horizonte para a pesquisa das unidades que neles se formam.128 Ou seja, o mais importante na 

tomada em conta de um objeto não é o seu aspecto �documental�, para que se associe sua 

representação discursiva aos fatos da vida e se estudem assim os caminhos dessa relação. Pelo 

contrário, Foucault define os objetos como �monumentos� que devem ser tomados em conta 

sem o apelo às coisas. Pretende com isso relacioná-los ao conjunto de regras que lhes 

tornaram possíveis numa dada formação discursiva e às condições de sua aparição 

histórica.129 É dentro das formações que surgem os sujeitos e os objetos, e a arqueologia seria, 

ao menos para o Foucault de 1969, o caminho para vasculhar as positividades e nelas verificar 

a rede de regras e relações que lhes dá valor de verdade, de discurso sério.130  

Ao criar o conceito de enunciado, Foucault restringe-se quase que exclusivamente 

ao discurso como seu campo de investigação. Já se percebe, no entanto, um prenúncio de 

mudança. O autor exibe nessa síntese de método um ponto necessariamente posterior ao 

trabalho arqueológico, que é o estudo das práticas discursivas dentro de um conjunto de 

práticas não-discursivas. Para ele, são essas últimas que definem as estratégias de produção da 

verdade.131 Se por um lado existe uma transição, é também possível observar a constatação de 

                                                
128 FOUCAULT, Michel. L�archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969, p. 39. 
129 Idem, p. 65 
130 Idem, pp. 120-121. 
131 Idem, p. 90. 
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Foucault sobre a restrição da arqueologia à teoria, o que exigiria uma reforma para que se 

compreenda também a prática.132 

Ainda marcado pela linguagem de influência estruturalista pela qual foi 

estigmatizado na crítica francesa da época, já existe nesse momento uma guinada em curso. 

Seria melhor, no entanto, estipular como ponto de partida para uma nova fase sua aula 

inaugural de 02 de dezembro de 1970 no Collège de France, por ele denominada de A ordem 

do discurso. 

Nela, Foucault apresenta sua proposta de pesquisa pelos próximos anos, expondo 

em linhas gerais como vai tomar em consideração o problema do discurso. A tese inicial é a 

de que a produção do discurso é organizada por procedimentos, mas o autor vai além ao 

estipular que ele não é um espaço a ser preenchido livremente, e sim um instrumento de 

disputa. Em suas palavras, �o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 

sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos 

apoderar�.133 

A partir daí, Foucault faz uma inflexão decisiva para o futuro das suas pesquisas. 

Afinal, se o discurso é algo a ser disputado e conquistado, de nada adiantaria restringir a 

busca arqueológica as suas práticas internas, pois assim não se perceberia a luta que as gerou. 

Deste modo, é preciso observar não apenas os discursos de época, mas a �vontade de 

verdade� histórica. Essa vontade é o elemento que define um período � ou, como diria o 

Foucault de As palavras e as coisas, a episteme � em termos de organização do saber e das 

subjetividades formadas a partir dele.134 O autor reforça com isso a idéia de um �campo do 

verdadeiro�, nos seguintes termos: 

É sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade selvagem: 
mas não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma 
�polícia� discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos. A 

                                                
132 Cf. BILLOUET, Pierre. Michel Foucault. São Paulo: Estação Liberdade, 2003, p. 119.  
133 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 6ª ed. São Paulo: Loyola, 2000, p. 10. 
134 Idem,  pp. 16-17. 
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disciplina é um princípio de controle de produção do discurso. Ela lhe fixa os 
limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização 
permanente das regras.135  

 

Foucault critica de modo incisivo qualquer filosofia que, por meio da figura do 

sujeito autônomo e cognoscente, tome o discurso apenas na ordem do significante, anulando 

por conseguinte a ordem de sua produção e tranformando-o numa espécie de �reverberação da 

verdade�.136 A saída, para ele, seria a ruptura com esse tipo de análise discursiva e com a 

hermenêutica, para que o discurso seja visto como resultado de processos de exclusão e 

violência. Foucault apresenta três propostas claras: a) questionar a vontade de verdade, ou 

seja, o enfrentamento de forças que está por trás do discurso; b) restituir a ele seu caráter de 

acontecimento137; e c) suspender a soberania do significante e retornar às práticas de fora.138 

 Observa-se no Foucault de A ordem do discurso uma posição fundamental para o 

prosseguimento de sua obra nos anos 70. Se, após As palavras e as coisas, seria mais óbvio 

pensar num filósofo que, pelo estudo da linguagem sob a influência do ambiente 

estruturalista, embarcasse num projeto de reconstrução epistemológica das ciências, a aula de 

02 de dezembro de 1970 mostra um novo caminho. Afinal, Michel Foucault reconhece a 

importância de continuar a estudar as formas internas de organização e limitação dos 

discursos, mas ao mesmo tempo ressalva que isso não é suficiente. Uma outra abordagem é 

possível, e Foucault a define como genealogia: estudar as condições de aparecimento dos 

discursos. O autor esclarece bem sua pretensão de combinar a crítica de matriz arqueológica e 

a genealogia, elementos que sempre conviveram desde o início em sua obra mas, em certo 

                                                
135 Idem, pp. 35-36. 
136 Idem, p. 49. 
137 Não há em Michel Foucault uma reflexão própria sobre o conceito de acontecimento, em especial quanto a 
sua relação com a linguagem e a significação. A identificação da proposta leva em conta a versão deleuziana, 
sintetizada em ZOURABICHVILI, François. O vocabulário de Deleuze. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, 
pp. 15-19. 
138 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 6ª ed. São Paulo: Loyola, 2000, p. 51. 
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momento, inverteram-se na sua prioridade de estudo.139 Essa dualidade é evidente em A 

ordem do discurso: 

A formação regular do discurso pode integrar, sob certas condições e até certo 
ponto, os procedimentos do controle (é o que se passa, por exemplo, quando uma 
disciplina toma forma e estatuto de discurso científico); e, inversamente, as figuras 
do controle podem tomar corpo no interior de uma formação discursiva (assim, a 
crítica literária como discurso constitutivo do autor): de sorte que toda tarefa crítica, 
pondo em questão as instâncias do controle, deve analisar ao mesmo tempo as 
regularidades discursivas através das quais elas se formam; e toda descrição 
genealógica deve levar em conta os limites que interferem nas formações reais. 
Entre o empreendimento genealógico, a diferença não é tanto de objeto ou de 
domínio mas, sim, de ponto de ataque, de perspectiva e de delimitação.140    

 

Já no ensaio Nietzsche, a genealogia e a história, publicado em 1971, Foucault 

admite as bases de seu novo projeto com maior clareza. Para ele, romper com a historiografia 

tradicional é o ponto mais importante de toda uma releitura do presente nos termos propostos 

por Nietzsche, o que significa reafirmar a crítica à visão progressista e teleológica da 

humanidade. Foucault toma a genealogia nietszcheana e faz dela uma arma própria, um álibi 

para sua fuga da história. Há, todavia, limites, no entanto, já que a genealogia foucaultiana 

�não se opõe à história como a via genial e profunda do filósofo ao olhar de toupeira; ela se 

opõe, ao contrário, ao desdobramento metafísico das significações ideais e das teleologias 

indefinidas�, pelo que o autor conclui que �ela se opõe à busca da origem�141.  

Michel Foucault ataca com isso qualquer pensamento que procure estabelecer 

transições contínuas entre os momentos históricos, como se todos os eventos fossem 

enquadráveis em uma grande sucessão ideal. O método genealógico, que tenta sacrificar a 

imagem do sujeito moderno para assim mostrar as formações violentas que ensejaram a 

constituição do presente (Foucault fala na descoberta da �violência das tomadas de partido� e 

na visão da história como paródia142), baseia-se na adoção de um antiessencialismo forte, para 

                                                
139 DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do 
estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 116. 
140 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 6ª ed. São Paulo: Loyola, 2000, pp. 66-67. 
141 FOUCAULT, Michel. Nietzsche, la généalogie, l�histoire. In: ______. Dits et écrits, v, 1, n. 84. Paris: 
Gallimard, 2004, pp. 1004-1005. 
142 Idem, pp. 1021-1025. 
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que se veja o momento atual como simples desdobramento aleatório de elementos passados. 

Além disso, Foucault constrói sua nova visão como uma via de rejeição aos procedimentos 

generalizantes da História tradicional, que a seu ver apaga ou tenta apagar a importância das 

relações de força.  

Por isso, sua genealogia é descrita como meio de fazer aparecer as lutas violentas 

que criaram o presente tal como ele é, uma atitude capaz de destruir as evidências da evolução 

ou do progresso históricos, radicalizar o enfoque nas positividades e apagar definitivamente 

qualquer rastro de hermenêutica. Em suma, o Foucault genealógico propõe um saber de 

perspectiva nos moldes nietzscheanos, ao contrário dos historiadores que buscam um eterno 

ponto arquimédico de descrição neutra.       

A empolgação de Foucault com a genealogia de Nietzsche pode ser bem 

percebida pela extensão que lhe confere e pelo fervor revelado na proposta metodológica: 

Fazer a genealogia dos valores, da moral, do ascetismo e do conhecimento não será 
partir da pesquisa de suas �origens�, negligenciando como inacessíveis todos os 
episódios da história; será ao contrário deter-se às meticulosidades e aos acasos dos 
começos; dar uma atenção escrupulosa à sua insignificante perversidade; esperar as 
ver surgir, máscaras enfim baixas; (...) O genealogista precisa da história para 
conjurar a quimera da origem, um pouco como o bom filósofo precisa do médico 
para conjurar a sombra da alma. É preciso saber reconhecer os acontecimentos da 
história, seus solavancos, suas surpresas, suas titubeantes vitórias (...)143 

 

Ainda quanto a isso, Dreyfus e Rabinow esclarecem: 

Mas, o que é a genealogia? A genealogia se opõe ao método histórico tradicional: 
seu objetivo é �assinalar a singularidade dos acontecimentos fora de toda finalidade 
monótona�. Para a genealogia, não há essências fixas, nem leis subjacentes, nem 
finalidades metafísicas. A genealogia busca descontinuidades ali onde 
desenvolvimentos contínuos foram encontrados. Ela busca recorrências e jogo ali 
onde progresso e seriedade foram encontrados. Ela recorda o passado da 
humanidade para desmascarar os hinos solenes do progresso.144 

 

Em suma, percebe-se a disposição do filósofo-historiador em reconstituir sua 

pesquisa com base na observação da gênese � e não da inexistente �origem� � do que hoje 

                                                
143 Idem, p. 1008. 
144 DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do 
estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 118. 
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tomamos como verdade, para que no mesmo plano do discurso, e não atrás dele, seja 

desnudado o campo de forças. A partir de A ordem do discurso, esse campo assume para 

Foucault um papel primordial na constituição das práticas discursivas e, em Vigiar e punir e 

nas suas obras posteriores, servirá como esteio para sua tese sobre a circulação 

descentralizada do poder disciplinar.  

Foucault diferencia-se de Nietzsche, já que o toma como livre inspiração mas sem 

o compromisso de fidelidade.145 Não existe, assim, uma vinculação precisa entre a genealogia 

dos discursos pretendida por Foucault em 1971 e as reflexões nietzscheanas sobre a história 

de um século antes, pois Foucault usa Nietzsche como mais uma ferramenta para seu trabalho, 

segundo seus interesses e objetivos próprios.  

Em defesa da sociedade foi um dos cursos proferidos do Collège de France, logo 

no início de 1976. A referência temporal é importante: afinal, as aulas foram o resultado da 

primeira pesquisa de Michel Foucault após o curso Os anormais, de 1975, e a publicação do 

livro Vigiar e punir no mesmo ano, sendo esse um marco para a compreensão genealógica 

elaborada pelo autor. Já definido como um momento de pausa e reflexão após pesquisas 

intensas sobre a constituição do dispositivo da disciplina e da nova dinâmica do poder146, o 

curso foi inteiramente consagrado ao comentário de Foucault sobre o surgimento de um 

�discurso histórico de perspectiva�, uma espécie de genealogia da própria história moderna.  

Foucault propõe a visualização tanto dos saberes sérios e eruditos como dos 

marginais147, para que a partir desse acoplamento seja possível constituir um discurso 

histórico das lutas, bem como o manejo desse discurso nas táticas do presente. Essa atitude de 

dar voz às enunciações marginais mostra bem a relação entre os métodos arqueológico e 

                                                
145 FOUCAULT, Michel. Nietzsche, la généalogie, l�histoire. In: ______. Dits et écrits, v, 1, n. 84. Paris: 
Gallimard, 2004, p. 1024. 
146 FONTANA, Alessandro; BERTANI, Mauro. Situation du cours. In: FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre 
la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, Gallimard, 1997, p. 247. 
147 SOARES, Ilma Rezende. Foucault: poderes difusos/saberes desqualificados. Sociedade & Estado, Brasília, 
v. 6, n. 2, 1991, pp. 61-78. 
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genealógico no Foucault de Em defesa da sociedade. Enquanto a análise das discursividades 

específicas caberia a uma arqueologia, o enfoque genealógico cuidaria do ato de relacionar 

entre si os saberes nascentes dessas discursividades.148 

Mais interessante para o momento é atentar ao objeto principal do curso, 

desenvolvido a partir da aula de 21 de janeiro de 1976. Afinal, as duas primeiras aulas, 

ocorridas em 07 e 14 de janeiro, serviram para uma introdução de método e, como se poderá 

ver adiante, têm um papel muito peculiar na obra de Michel Foucault.  Sua transcrição pode 

ser lida de modo apartado149, por conter a visão do autor sobre o exercício do poder e a tensão 

entre soberania e disciplina.  

Foucault quer mostrar como, a partir do fim da Idade Média, foi construída no 

continente europeu uma forma de pensamento diferenciada, a qual tenta romper com o 

discurso jurídico-filosófico na história que remete sempre à busca da racionalidade universal. 

Ao contrário, o autor tenta resgatar o surgimento do por ele denominado discurso histórico-

político de perspectiva, com o abandono do modelo da soberania e a adoção do modelo da 

guerra para a explicação do regime atual de produção da verdade e dos sujeitos.  

Duas menções de Foucault são cruciais para a compreensão do curso. De um lado, 

o autor afirma que o discurso histórico-político surgiu para retornar ao passado das lutas 

esquecidas, para �ver o sangue que secou dos Códigos�150. De outro, inverte o aforismo do 

                                                
148 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, 
Gallimard, 1997, pp. 9-12.  
149 O que, aliás, foi consagrado em termos editoriais. O conteúdo das duas primeiras aulas de Em defesa da 
sociedade já eram de conhecimento geral antes mesmo da transcrição integral do curso em 1998, como 
documentos autônomos e desvinculados das aulas subseqüentes. Além de reconhecida pelos organizadores dos 
Ditos e Escritos, a peculiaridade das aulas levou a sua publicação conjunta em mais de uma língua. Cf. 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 6ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1986, pp. 167-191; FOUCAULT, 
Michel. Two lectures. In: KELLY, Michael (org.). Critique and Power � Recasting the Foucault/Habermas 
Debate. Massachussets: MIT Press, 1994, pp. 17-46.    
150 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, 
Gallimard, 1997, p. 48. 
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teórico militar Carl von Clausewitz e afirma que, na verdade, �a política é a continuação da 

guerra por outros meios�151.  

Essa historiografia cujas raízes Foucault tenta resgatar, além romper com as 

versões baseadas nos critérios de legitimidade e fundamento do poder soberano para as 

transições políticas, traz o reconhecimento das descontinuidades em substituição a uma leitura 

dialética da luta. Ou seja, os enfrentamentos violentos não podem ser conciliados numa 

suposta �verdade histórica� nem amoldados a um grande todo. Para ele, os discursos 

históricos são sempre posicionados como armas numa luta, e a verdade é algo produzido 

dentro de uma estratégia cuja genealogia cabe estudar.152  

De modo mais específico, Foucault faz a genealogia do Estado moderno para 

observar que, de fato, ele não é baseado na propalada legitimidade soberana de origem. O 

autor tenta mostrar que o período das revoluções burguesas consagrou o que chama de 

�discurso de raça�, ou seja, a criação de uma unidade do corpo nacional para justificar a 

violência contra os inimigos internos e externos. A idéia luminosa de emancipação 

revolucionária é substituída, ao menos em seu pensamento, pelo �racismo de Estado�, a 

inclusão da guerra permanente como critério de funcionamento da política. Novamente, 

percebe-se o ânimo em quebrar a naturalidade dos fatos históricos para propor leituras 

transversas, fora das interpretações tradicionais.153 

Seria assim sintomática a eleição de Thomas Hobbes como pai da filosofia 

política. Foucault aduz que ao reconhecer a guerra civil permanente como fato, Hobbes a 

                                                
151 Idem, p. 16. 
152 Idem, 1997, p. 49-50. Além disso, Foucault consagra desde o início de Em defesa da sociedade o que chama 
de �hipótese de Nietzsche�, que além de implicar a substituição do modelo repressivo de poder pelo das relações 
de força, provoca a adoção de uma noção de verdade sem qualquer vestígio metafísico. Ela é para Foucault uma 
das armas na batalha travada no campo discursivo, e esse reconhecimento estratégico pressupõe a adoção de uma 
imagem bem próxima à consagrada por Nietzsche de uma verdade como �moeda gasta, sem valor etc�. Cf. 
NIETZSCHE, Friedrich. Sobre verdade e mentira no sentido extramoral. In: ______. Coleção Os Pensadores. 
São Paulo: Abril Cultural, 1979; MACHADO, Roberto. Nietzsche e a verdade. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 
2002, p. 103.   
153 BURMESTER, Ana Maria de O. Em defesa da sociedade. In: ______. RAGO, Margareth; ORLANDI, Luiz; 
VEIGA-NETO, Alfredo (orgs.). Imagens de Foucault e Deleuze: ressonâncias nietzscheanas. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2002, p. 46. 
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transfere para o campo da representação abstrata de um estado de natureza primitivo e, a 

partir daí, institui a primazia do poder político como critério da violência.154 Contra essa 

tentativa de esconder as relações de força em prol de uma representação da política como 

questão de soberania, Foucault propõe a recapitulação de um historicismo político marginal, 

em que a revolta e a disputa entre grupos esteja no centro do modelo.  

O curso enfatiza a figura de Boulainvilliers dentro da historiografia francesa. 

Foucault, antes de apresentar seu personagem do momento, comenta que a Idade Média 

produziu uma versão histórica da origem da França com base numa mitologia troiana. 

Acreditava-se � ou fazia-se acreditar, como Foucault bem salienta � que todos os povos 

europeus, desde os romanos, são herdeiros de Tróia, sendo cada um deles o ramo de uma 

árvore genealógica comum.  

Todas essas sombras vão marcar a relação entre franceses e germânicos. Afinal, as 

diversas tentativas de invasão de um povo contra outro estavam albergadas por uma espécie 

de continuum legitimador: ambos os lados fundamentavam suas posições belicistas no desejo 

de reunificar Tróia, ainda que mais de um milênio após sua suposta destruição, e em terras 

européias. A �libertação� passa a legitimar a guerra de invasão e conquista, para que se 

reconstitua a verdade histórica perdida.155 

Ocorre que esse raciocínio também permitiu uma renovação da mitologia original 

dos franceses. Foucault indica que a busca de uma origem legitimadora e unificadora 

inverteu-se na historiografia, pelo uso de outra raiz. Em favor dos franceses foi criada a tese 

de que esses eram, de fato, filhos dos gauleses, do mesmo modo que os germânicos. Assim, 

tendo os gauleses como principais antepassados e os germânicos como parentes distantes, os 

                                                
154 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, 
Gallimard, 1997, pp. 79-85. 
155 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: 
Seuil/Gallimard, 1997, pp. 104-105.  
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franceses estavam moralmente autorizados a invadir territórios ao norte. Como antes, há uma 

necessidade da origem perdida a legitimar a guerra de conquista. 

A recolocação desse dilema deve-se, segundo a leitura de Foucault, ao reinado de 

Luís XIV e ao burocrata Boulainvilliers. Mas por que essa figura tão insignificante muda a 

historiografia tradicional? A pesquisa foucaultiana apura que, na primeira metade do século 

XVIII, Boulainvilliers escreveu relatórios a mando do soberano sobre a situação geral do 

reino. Neles, usa como pressuposto �de método� a constatação de que o rei não dispõe de um 

conhecimento próprio sobre seu território e seus súditos. A partir daí, mostra que o saber do 

rei é sempre fabricado por alguém que não ele, sendo responsável por essa fabricação a 

máquina administrativa do Estado. Então, o importante nos embates entre rei e nobreza não é 

só obter o poder mas, antes disso, conquistar o saber que está em disputa.156  

Boulainvilliers é um homem vinculado à nobreza feudal francesa, que, a seu ver, é 

desprestigiada pelo rei por ter sido gradativamente desinformada pela antiga aristocracia 

gaulesa e pela Igreja.157 Assim, em seu relatório dirigido ao rei, quebra todos os mitos 

grandiosos da história. Não haveria, de início, direito essencial ao trono como fruto da 

herança gaulesa. A soberania teria surgido de uma luta violenta de dominação, e não de um 

passado quase metafísico. Além disso, sustenta que a passagem da Gália antiga para o que 

viria a ser a França teve cenário numa terra miserável e empobrecida.  

Foucault aponta com bastante lucidez que Boulainvilliers admite com isso uma 

história diferente, a de uma guerra generalizada de grupos pelo controle do corpo social. Mais 

do que isso, o insignificante burocrata do século XVIII teria dado origem, com seu 

tendencioso relatório em favor da nobreza feudal, a um discurso histórico criado como 

instrumento tático a favor de um grupo específico. E esse discurso histórico-político é uma 

arma a ser usada em perspectiva, tendo como objetivo a construção de um saber-memória 
                                                
156 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: 
Seuil/Gallimard, 1997, pp. 112-113. 
157 Idem, p. 137. 
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específico para que o grupo tome consciência do porquê  de ocupar uma determinada posição 

no processo histórico.158 

A aula de 03 de março de 1976 inicia-se com um resumo do autor sobre a questão 

de Boulainvilliers: 

Vemos como esse discurso, que estava na origel ligado à reação nobiliárquica, 
generalizou-se, não somente no que se tornou a forma de algum modo regular e 
canônica do discurso histórico, mas na medida em que se tornou um instrumento 
tático que não era mais utilizável somente pela nobreza, mas finalmente numa 
estratégia ou em outra. Com efeito, o saber histórico ao longo do século XVIII, 
claro que por meio de um certo número de modificações nas proposições 
fundamentais, tornou-se um tipo de arma discursiva utilizável, manejável por todos 
os adversários do campo político.159 

 

A definição do discurso foge à imagem de um espaço livre de interferências ou da 

representação simbólica da realidade. O discurso histórico-político de Boulainvilliers é 

admirado por Foucault como uma prática a ser desenvolvida no campo das forças, da guerra 

permanente de grupos pelo controle do saber. O autor assim afirmou: 

Em suma, eu queria mostrar a vocês como esse discurso histórico não deve ser 
tomado como ideologia ou produto ideológico da nobreza e de sua posição de 
classe, e que não se trata de ideologia; trata-se de outra coisa, que eu tento 
justamente perceber e que é, se vocês assim quiserem, a tática discursiva, um 
dispositivo de saber e de poder que, precisamente, enquanto tática, pode ser 
transferido  e transforma-se finalmente na lei de formação de um saber e, ao mesmo 
tempo, na forma comum da batalha política. Logo, generalização do discurso da 
história, mas enquanto tática.160 

 

Foucault diagnostica o surgimento dessa forma peculiar de historiografia num 

determinado momento, e a partir dela tenta empreender a genealogia da nossa atual guerra de 

raça contra os inimigos internos e externos161 do Estado com base no surgimento do que viria 

a ser trabalhado por ele como biopoder. Ocorre que, além desse ponto principal, o curso Em 

defesa da sociedade é permeado por vinculações muito específicas e não casuais do autor 

sobre o direito e a teoria do direito no contexto de surgimento do discurso histórico de 

perspectiva e do problema da população. Foucault relaciona o direito com a soberania, e 
                                                
158 Idem, pp. 149-152. 
159 Idem, p. 169. 
160 Idem, p. 169. 
161 Idem, pp. 194 e 230. 
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aponta problemas na sua recepção enquanto forma de saber no pós-Idade Média. Para a 

identificação do objeto de estudo escolhido, é fundamental um comentário separado sobre a 

imagem do direito construída por Michel Foucault no referido curso. 

 

2.1.2. Para uma nova imagem do direito face ao discurso histórico de perspectiva 

 

Além de conduzir seu pensamento para um novo caminho nos anos 70, Michel 

Foucault procedeu a uma nova elaboração de sua imagem do direito. Como observado no 

capítulo precedente, há um refinamento desde a primeira menção em História da loucura, 

obra inserida no período arqueológico do autor, até a imagem construída em A verdade e as 

formas jurídicas e, com maior detalhe, Vigiar e punir. Foucault admite a problemática do 

direito como um traço marcante dentro das práticas discursivas e um espaço de constituição 

dos saberes autorizados a �dizer o verdadeiro�, ainda que sob a máscara do poder soberano. 

É no curso Em defesa da sociedade, no entanto, que pode ser percebida uma 

atenção mais detalhada à questão jurídica. Foucault escolhe os teóricos do direito como 

interlocutores possíveis, dentro de sua perspectiva já abertamente genealógica. Afinal, o que 

ele chama de �teoria jurídica clássica�, em que o poder político é alienado ou concedido por 

um ato legítimo de direito, é substituído pelo modelo da guerra como critério definidor das 

relações de poder. Isso o leva a rejeitar, logo de plano, a análise econômica das relações 

enquanto trocas desiguais, visto que para ele o �economismo� está integralmente ligado a uma 

concepção jurídica do poder.162 Contrapõem-se assim dois sistemas diferentes de investigação 

sobre o poder, identificados por Foucault: a hipótese de Reich e a hipótese de Nietzsche.  

Na hipótese de Reich, o poder seria uma força social repressiva, que impõe 

determinadas constrições aos indivíduos e amarra-os a uma rede de valores muito rígida. 
                                                
162 Idem, p. 14. Sobre o problema, Boaventura de Sousa Santos aponta a carência de fundamentos da concepção 
de poder criada por Foucault, pela impossibilidade de relações de soma zero não-econômicas. Cf. SANTOS, 
Boaventura de Sousa. Crítica da Razão Indolente. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2001, pp. 264-266. 
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Logo, o poder seria exercido por alguém de fora (na política, o soberano) para reprimir os 

demais e mantê-los sob um jugo mais ou menos pesado. A historiografia do poder seria, nesse 

sentido, a verificação dos graus de intensidade que o poder repressivo atingiu em cada época, 

numa oscilação entre períodos de endurecimento e afrouxamento. 

Já na hipótese de Nietzsche, não haveria essa variação de níveis, nem a dialética 

nas relações de poder, sendo esse canalizado nas lutas históricas permanentes dos indivíduos e 

veiculado em todas as direções. O poder é, nesse modelo, espalhado por todo o espaço, 

capilarizado, multidirecional, não-econômico nem advindo de uma origem. Caberia então 

admitir essa inapreensibilidade e fazer a genealogia dos conjuntos de relações de poder, mas 

sem buscar identificação de períodos de repressão ou liberação.163 

Foucault passa a trabalhar com a hipótese de Nietzsche. A partir desse ponto, é 

clara a rejeição ao tradicional esquema jurídico de explicação do poder político: 

Pode-se então opor dois grandes sistemas de análise do poder. Um, que será o velho 
sistema que se encontra nos filósofos do século XVIII, se articularia em torno do 
poder como direito originário que se cede, constitutivo da soberania, e com o 
contrato como matriz do poder político. E esse poder assim constituído estaria 
arriscado, já que ele ultrapassa a si próprio e aos termos do contrato, de se 
transformar em opressão. Poder-contrato tendo como limite ou ultrapassagem do 
limite a opressão. E haveria outro sistema que tenta, ao contrário, analisar o poder 
político não mais segundo o esquema contrato-opressão, mas segundo o esquema 
guerra-repressão. E nesse momento, a repressão.(...) A repressão não seria outra 
coisa senão a colocação, no interior dessa pseudo-paz que trabalha uma guerra 
contínua, de uma relação perpétua de forças.164 
 
 

Enquanto o modelo tradicional segue o esquema jurídico, a proposta de Foucault é 

de admissão clara da violência como aspecto primordial para a definição do poder. O autor 

esclarece: 

Há, então, dois esquemas de análise do poder: o esquema contrato-opressão, que é, 
se assim quiserem, o esquema jurídico, e o esquema guerra-repressão, ou 

                                                
163 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, 
Gallimard, 1997, p. 17. Foucault não detalha bem suas referências de Reich e Nietzsche para a construção das 
duas hipóteses quanto ao poder. Em verdade, a menção aos autores parece mais uma metáfora do que uma 
vinculação à obra de cada um, pelo que considero mais relevante a fixação nos conteúdos firmados pelo próprio 
Foucault. Para uma comparação com os pensamentos originais, cf. REICH, Wilhelm. Irrupção da moral sexual 
repressiva. São Paulo: Martins Fontes, s/d, pp. 167-172; NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma 
polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, pp. 65-69.  
164 Idem, p. 17.  
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dominação-repressão, dentro do qual a oposição pertinente não é aquela entre 
legítimo ou ilegítimo, como no esquema precedente, mas a oposição entre luta e 
submissão.165  

 

Mas como quebrar essa estrutura que vê o poder político como um dado 

apreensível e centralizado e substituí-la por outra, em que o poder seja fluido e não-

econômico? A resposta está, para Foucault, na supressão da teoria da soberania gestada na 

Idade Média e que até hoje define a forma usual de ver a política. Isso porque a idéia do 

soberano como detentor do poder político exige a criação de uma teoria do sujeito em que os 

indivíduos fariam parte do corpo do rei, bem como estariam ligados a ele por laços de 

obediência tipicamente contratuais. 

 Esse esquema vai de encontro ao projeto foucaultiano de mostrar como os 

sujeitos são fabricados � o autor fala com muita ênfase no desvendamento dos �processos de 

assujeitamento� � e, a partir daí, revelar a guerra perpétua que está incorporada de modo 

integral à política. Foucault tenta com isso empreender seu interesse maior em destruir a 

noção de um sujeito fundante e autônomo, dotado de liberdade e capaz de exercer o 

conhecimento.166 Foge, assim, da inutilidade do sujeito de direito numa sociedade marcada 

pelo dispositivo da disciplina, sendo a teoria do direito um resíduo medieval a ser afastado 

pela nova analítica do poder.  

Do mesmo modo que rejeita a universalização da história e privilegia, no curso 

Em defesa da sociedade, a retomada do discurso histórico-político de perspectiva, Foucault 

aponta a extensão do modelo da guerra e da luta ao direito. O já referido propósito de �ver o 

sangue que secou nos Códigos� tem uma formulação mais precisa na aula de 21 de janeiro, 

quando Foucault explica o que seria essa abordagem do direito sem o recurso à figura do 

sujeito ou do universal: 

                                                
165 Idem, p. 17.  
166 Sobre a questão gnoseológica em Foucault, cf. HAN, Béatrice. L�ontologie manquée de Michel Foucault. 
Grenoble: Jérôme Millon, 1998, pp. 66-118. 
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De todo modo, é um direito ao mesmo tempo ancorado numa história e afastado 
com relação a uma universalidade jurídica. E se o sujeito que fala do direito (ou 
melhor, de seus direitos) fala da verdade, essa verdade não é mais a verdade 
universal do filósofo. É certo que esse discurso sobre a guerra geral, esse discurso 
que tenta desvelar a guerra sob a paz, esse discurso tenta falar, tal como ele é, sobre 
o conjunto da batalha e restituir o percurso global da guerra. Mas ele não é por isso 
um discurso da totalidade ou da neutralidade; é sempre um discurso de 
perspectiva.167 

 

A trajetória do direito no curso de 1976 segue o mesmo roteiro já traçado para a 

oposição entre a historiografia tradicional e o discurso histórico de perspectiva. Observa-se 

com facilidade que ele é mais uma peça na tentativa moderna de criar uma representação do 

poder político dentro da esfera da soberania, o que por um lado apaga a dimensão das lutas 

subjacentes e por outro cria um elemento interno de legitimidade. O direito passa a ser uma 

engrenagem ativa da soberania, e para Foucault essa dependência não consegue ser superada. 

 A retomada do papel de Hobbes como pai da filosofia política, além do aspecto 

geral já mencionado, traz um comentário específico sobre o direito que merece atenção. 

Foucault afirma que a versão hobbesiana do estado de natureza e do surgimento do Estado 

cria um anteparo contratual que impede o olhar direto sobre a violência, num jogo de 

representação e encobrimento das relações de força a ele subjacentes. Ora, seguindo a mesma 

tendência já revelada nas obras anteriores, Foucault reserva ao direito o papel de, dentro do 

Estado, operacionalizar o discurso do contrato e da soberania para conjurar �um certo inimigo 

insidioso e bárbaro� que deve permanecer exterior e impensado, qual seja a gênese violenta 

dos processos de assujeitamento e as relações de poder constituídas a partir dela.168  

A provocação é ainda mais incisiva. Para o autor, o direito é a historiografia de 

dentro do Estado, um saber que só se presta a saudar o poder monárquico e não consegue ver 

nada além dele, nem mesmo as forças. Percebe-se o quão vitalista Foucault é, tendendo a 

                                                
167 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, 
Gallimard, 1997, p. 45. 
168 Idem, p. 85. 
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desprezar o direito por não ter ele meios de ir além do verdadeiro nem denunciar a genealogia 

do regime de verdade em que está inserido.169  

Se Boulainvilliers propõe a construção de um saber como arma da nobreza em 

defesa de seus interesses, o direito seria para Foucault a consolidação de uma história 

artificial, mortificadora e propositalmente baseada na imagem do contrato entre sujeitos 

livres. O campo jurídico não só legitima como cria o fundamento da legitimação, fato bem 

identificado por Foucault como uma circularidade: 

O grande inimigo desse saber novo pelo qual a nobreza quer tomar pé dentro do 
saber do rei, esse saber que se deve descartar, é o saber jurídico: o do tribunal, do 
procurador, do jurisconsulto e do notário. (...) Saber circular, em todo caso. Saber 
no qual o rei não pode encontrar senão a imagem de seu próprio absolutismo, que 
lhe envia, sob a forma do direito, ao conjunto de usurpações que ele, o rei, cometeu 
contra sua nobreza.170 

   

No caso estudado por Foucault no decorrer de Em defesa da sociedade, existe a 

proposta evidente de suprimir a instância do direito para dar vazão ao discurso de perspectiva. 

Note-se que a teatralização do direito como �saber circular� reprodutivo de uma farsa é uma 

constante em Foucault, que retoma a idéia de uma fantasia jurídica a acobertar a disputa pela 

produção autorizada da verdade: 

É contra esse saber dos notários que a nobreza quer fazer valer uma outra forma de 
saber que será a história. Uma história que terá como característica passar ao largo 
do direito, por trás do direito, pelos interstícios do direito: uma história que não será 
simplesmente como ela tinha sido até agora, o desenrolar imaginado, dramatizado 
do direito público.171 

 

O que Michel Foucault deixa claro, em sua última aula do curso, é que esse saber 

jurídico antigo é indissociável da teoria da soberania e da idéia dos sujeitos de direito 

vinculados entre si, independente de escala, por laços obrigacionais.  

A situação é posta de modo claro. O direito da soberania é para Foucault uma 

estratégia gestada ao longo da Idade Média num processo que ele perceberá, em curso 

                                                
169 Idem, pp. 155-157. 
170 Idem, p. 114. 
171 Idem, p. 114. 
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posterior, como fruto da adaptação do poder pastoral à política dos Estados. Essa teoria 

clássica une o soberano e seus súditos num corpo único, sendo o poder régio caracterizado 

pelo seu brilho � todos o devem ver e sentir em atos como as execuções � e pelo papel 

daquele que tem o direito de vida e de morte. Ou seja, o poder de fazer morrer ou deixar 

viver, sempre dentro de um modelo contratualista. 

Foucault admite que a partir do século XIX, num momento já posterior à 

generalização dos mecanismos disciplinares na sociedade ocidental, o velho direito da 

soberania dá espaço a um �novo direito� que não o substitui, mas o penetra. Ele é 

caracterizado pela inversão do poder régio, pois agora faz viver e deixa morrer. Muito embora 

a construção dessa idéia seja possível por vias mais precisas172, a percepção inicial de 

Foucault já merece atenção: 

Eu creio que, justamente, uma das mais massivas transformações do direito político 
no século XIX consistiu, eu não digo exatamente em substituir, mas em completar o 
velho direito da soberania � fazer morrer ou deixar viver � por um outro direito 
novo, que não vai apagar o primeiro, mas que vai o penetrar, o atravessar, o 
modificar, e vai ser um direito, ou melhor, um poder exatamente inverso: poder de 
�fazer� viver e �deixar� morrer. O direito de soberania, é o que faz morrer ou deixa 
viver. E, depois, é esse novo direito que se instala: o direito de fazer viver e de 
deixar morrer.173      

 

Foucault com isso reitera sua concepção de um direito estanque no passado 

medieval e por definição inadaptável aos novos regimes de verdade e de produção dos 

sujeitos formados a partir do século XVIII. Dessa vez, o autor lança a idéia de que num 

contexto disciplinar e pós-disciplinar surge um fenômeno ao qual a teoria do direito não 

consegue dar resposta. Trata-se do nascimento do biopoder, em que os indivíduos são 

tomados como elementos vivos dentro de um esquema que conjuga o investimento numa 

anátomo-política dos corpos e na biopolítica da população, sendo essa uma novidade que 

toma o conjunto de habitantes como fato político e biológico a ser manejado. 

                                                
172 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua 1. Belo Horizonte: UFMG, 2002, 
pp. 143-150. 
173 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, 
Gallimard, 1997, p. 214. 
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Longe de aprofundar cada um dos aspectos mencionados quanto à incursão 

foucaultiana no estudo do biopoder, o que, pela sua extensão, mereceria um estudo mais 

específico, observo que o autor contrapõe essa nova tecnologia política ao modelo da 

soberania como se fossem as duas extremidades de uma gangorra. Elas não são capazes de se 

excluir, nem é possível estabelecer uma continuidade do biopoder como desdobramento do 

antigo poder régio, mas a ascensão de uma implica a redução a zero da outra. 

 Foucault quer mostrar que a figura do poder soberano e centralizado não deixa de 

existir, mas apenas vai sendo gradativamente invadida por uma enxurrada de práticas de 

controle biológico sobre a população e os indivíduos. Do mesmo modo, o direito não some, 

mas é penetrado por uma nova forma de direito � chamada de �novo direito� � que se baseia 

num poder invertido, mais próximo da idéia relacional e não-econômica decorrente da 

consolidação da sociedade disciplinar do que da reformulação do poder político dito 

tradicional. Esse �novo direito� admite a soberania, mas a ultrapassa, servindo agora a uma 

estratégia de controle difuso e a um regime de poder diferente. Para Foucault, a teoria do 

direito percebeu rapidamente essa transição, mas, por não abandonar a noção essencialista de 

um direito como relações entre sujeitos autônomos, não foi capaz de ir além da repetição da 

mesma história de universalização já denunciada ao longo de todo o curso Em defesa da 

sociedade.174 

Existem a partir dessa última abordagem dois pontos a serem trabalhados. O 

primeiro e mais abrangente é a sutil modificação que Foucault promove quanto à imagem 

geral do direito. Se, até as primeiras aulas de Em defesa da sociedade, o autor associava o 

direito a um certo medievalismo, agora fala num �novo direito� do biopoder e da era das 

populações, que não mais se fundaria nos critérios de legitimidade e contrato da teoria 

                                                
174 Idem, p. 214-215. 
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clássica da soberania. Há, portanto, um deslocamento a ser esclarecido, pelo que é útil a 

pesquisa sobre as menções de Foucault sobre o direito após 1976. 

O segundo ponto, embora menos abrangente, enseja um problema mais imediato. 

Se na aula de 17 de março Michel Foucault sugere um �novo direito� que ultrapassou o 

direito da soberania e adaptou-se às novas condições de produção de verdade, é de se salientar 

que em 14 de janeiro havia sugerido a formulação de um �direito novo�, que não repetisse o 

direito da soberania, mas ao mesmo tempo fosse uma alternativa da teoria do direito à queda 

na disciplina.175  

Por um lado, o reconhecimento; por outro, uma proposta. À evidência de que se 

tratam de construções diferentes dentro de um período de quase dois meses e num mesmo 

curso, é importante voltar um pouco na análise para detalhar melhor qual foi a noção 

construída por Foucault de direito novo em 14 de janeiro de 1976 (e não do �novo direito de 

17 de março), e em que bases teóricas esse modelo seria criado. Por uma questão 

metodológica, é mais conveniente estudar primeiro esse aspecto para apenas depois comentar 

sobre o que foi o direito para Foucault até 1976, quando finalmente será possível perceber a 

discrepância da proposta dentro do corpus foucaultiano. Após isso, cabe a investigação das 

razões que levaram Foucault a formulá-la e dos limites de seu desenvolvimento, tomando em 

conta o pensamento do autor.  

 

2.1.3. A proposta do direito novo: entre soberania e disciplina 

 

Na aula de 14 de janeiro de 1976, a segunda do curso Em defesa da sociedade, 

Foucault continua a série de precauções metodológicas desenvolvidas desde a aula anterior, e 

aprofunda a rejeição ao conceito jurídico de poder. O filósofo reconhece que existe de fato 

                                                
175 Idem, p. 35. 
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uma participação do direito como limitador formal, num aspecto negativo de interdição. O 

que ele quer mostrar é que esse aspecto não é o único nem o mais importante, pois, se os 

efeitos de verdade produzem poder, são portanto incitadores e não limitadores. É a partir do 

denominado �triângulo poder-direito-verdade� que Foucault pretende desenvolver sua linha 

principal de investigação histórica.   

O que o intriga agora é como, na sociedade atual, o poder exige a verdade para 

funcionar, e como a verdade é um valor a ser disputado num campo de batalha ao qual todos 

estão submetidos. Se existe essa demanda pelo controle da produção do discurso verdadeiro, 

Michel Foucault não deixa de identificar que o direito ainda tem algum papel enquanto 

técnica de poder. O autor associa-o, e nisso é bem direto, às suas origens como instrumento de 

legitimação do poder real e da teoria clássica da soberania. Essa indissociabilidade do poder 

central torna-o por um lado defasado perante a emergência das novas instâncias disciplinares, 

mas confere-lhe uma sobrevida se percebermos que, mesmo ultrapassado, o princípio da 

soberania ainda não foi completamente descartado. Segundo Foucault: 

 
A teoria do direito tem essencialmente por papel, desde a Idade Média, fixar a 
legitimidade do poder: o problema maior, central, em torno do qual se organiza 
toda a teoria do direito é o problema da soberania. Dizer que o problema da 
soberania é o problema central do direito nas sociedades ocidentais, significa dizer 
que o discurso e a técnica do direito tiveram essencialmente por função dissuadir, 
no interior dessa dominação, que se queria reduzir ou mascarar, duas coisas: de 
uma parte os direitos legítimos da soberania e, de outra parte, a obrigação legal de 
obediência. O sistema do direito é inteiramente centrado sobre o rei, quer dizer, é 
finalmente a evicção do fato da dominação e de suas conseqüências.176 

 

Além de mascarar a dominação real por um artifício de representação simbólica, o 

direito é, no dizer de Foucault, um apêndice do modelo de poder central negativo e limitador 

que tanto critica. A burguesia do século XVII teria criado uma combinação poderosa entre 

poder soberano como versão absoluta da autoridade e, numa versão mais obscura, o poder 

disciplinar como investimento calculado sobre os indivíduos. Enquanto o poder soberano dá 

                                                
176 Idem, p. 24. 
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liberdades dentro de limites, a disciplina como dispositivo generalizado produz a 

normalização de todos os atos segundo diretrizes expressamente fixadas (vide os exemplos 

das instituições citadas em Vigiar e punir: a prisão, a fábrica, a escola). 

Nesse enfrentamento não existe transição possível, dentro da perspectiva 

genealógica de Foucault. A soberania é, a partir do século XVII, uma máscara do poder 

disciplinar, desde as antigas monarquias absolutistas até as atuais democracias parlamentares 

que, para ele, são apenas práticas alternativas do mesmo diagrama ultrapassado.177 

Chega-se então a um ponto crucial: se a retomada de um discurso histórico de 

perspectiva exige a quebra da historiografia tradicional com o desvendamento de sua 

genealogia, é também preciso suplantar o direito como tecnologia de suporte político à figura 

do soberano. Mas como subverter o saber jurídico se, desde que entramos em sua lógica 

própria, somos forçados a admitir seu princípio da soberania e, desta forma, cair na armadilha 

da dualidade dominação-obediência? 

Assim como em Vigiar e punir, Foucault afirma a separação radical entre direito e 

disciplina, bem como entre a dimensão jurídico-normativa e a dos processos de normalização 

social. Não há como encontrar no pensamento do autor, ao menos no momento ora estudado, 

uma alternativa de diálogo ou sucessividade. Afinal, ele reitera: 

O discurso da disciplina é estranho ao da lei; ele é estranho ao da regra comum 
como efeito da vontade soberana. As disciplinas vão então trazer um discurso que 
será o da regra: não a regra jurídica derivada da soberania, mas o da regra natural, 
isso quer dizer, o da norma. Elas definirão um código que não será o da lei, mas o 
da normalização, e elas se referirão necessariamente a um horizonte teórico que não 
será o edifício do direito, mas o campo das ciências humanas. E sua jurisprudência, 
será a do saber clínico.178 

 
A resposta do filósofo é ousada: se o discurso do direito não pode ser enfrentado 

de dentro, a saída é curto-circuitá-lo.179 Ou seja, evitar a queda na dualidade soberania-

obediência e desprezar qualquer dimensão essencial do direito ou do poder soberano. 

                                                
177 Idem, pp. 30-33. 
178 Idem, p. 34. 
179 Idem, pp. 24-25. 
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Para tanto, Foucault reconhece a necessidade de uma alteração dramática dentro 

da teoria do direito, que se refere à própria constituição de seu objeto. Caso o princípio da 

soberania subsista, os juristas nunca serão capazes de perceber a constituição dos dispositivos 

da disciplina ou mesmo de qualquer outra ordem, já que, em momentos posteriores, Foucault 

fala no advento do dispositivo de segurança e Deleuze acredita na transição da sociedade 

disciplinar para uma sociedade de controle.180 Por outro lado, a mera adoção de um eventual 

�direito disciplinar� implicaria o surgimento de questão análoga, em que as novas práticas 

jurídicas seriam meras continuações do processo geral de normalização e, deste modo, 

deixariam de caracterizar um campo chamado direito. 

A resolução desse impasse é indicada por Foucault como proposta de um �direito 

novo� (nouveau droit), nos seguintes termos: 

 
De fato, soberania e disciplina, legislação, direito da soberania e mecânicas 
disciplinares são duas peças absolutamente constitutivas dos mecanismos gerais de 
poder na nossa sociedade. Em verdade, para lutar contra as disciplinas, ou melhor, 
contra o poder disciplinar, na busca de um poder não-disciplinar, não se deve ir em 
busca do antigo direito da soberania; seria sim na direção de um direito novo, que 
seria anti-disciplinar mas ao mesmo tempo liberto do princípio da soberania.181 
 

 

De início, já fica evidente a distinção operada por Foucault quanto às duas dadas 

ao direito novo e ao �novo direito�. A menção contida na última aula do curso propõe que se 

investigue o direito atual para perceber sua adaptação à realidade do biopoder aos 

mecanismos disciplinares. Haveria assim uma necessidade de reposicionamento da teoria do 

direito, para afastar o princípio da soberania do eixo principal de análise da realidade jurídica 

e, a partir daí, descrever com maior precisão a imagem presente. Seria assim uma teoria do 

                                                
180 FOUCAULT, Michel. Sécurité, territoire, population � Cours au Collège de France, 1977-1978. Paris: 
Seuil, Gallimard, 2004. DELEUZE, Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: ______. Conversações 
1972-1990. Rio de Janeiro: 34, 2002, pp. 219-226. 
181 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, 
Gallimard, 1997, p. 35. 
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direito não-soberano, do direito dentro de uma nova distribuição de poder-saber que não a da 

Idade Média. É nesses termos que está inserida a expressão �novo direito�. 

 Já o comentário proferido no fim da aula de 14 de janeiro deixa de ser uma 

proposta de atualização do olhar para, de modo mais incisivo, sugerir uma via alternativa ao 

modelo passado mas também ao presente. Foucault fala em �lutar contra as disciplinas� 

advertindo que �não se deve ir em busca do antigo direito da soberania�: rejeição de ambos os 

lados, indicação de um caminho próprio. Trata-se, portanto de um direito novo. 

Além do mais, é perceptível o direcionamento dado por Michel Foucault à sua 

crítica. Ele pretende atingir os teóricos do direito, herdeiros que são da filosofia política de 

Hobbes e da tradição historiográfica que tanto combate.  Após discorrer sobre todos os vícios 

e equívocos do �medievalismo� das análises jurídicas no cenário do biopoder e das 

disciplinas, Foucault apresenta sua proposta de solução como uma busca de reformas ao 

princípio-chave da teoria moderna, mas ao mesmo tempo uma tentativa de fuga à teoria 

contemporânea de admissão pacífica do biopoder.  

Outro fato a ser observado é que o autor, no decorrer do curso de 1976, não mais 

trabalha sua proposta de 14 de janeiro, e nem mesmo a menciona. O problema permanece em 

aberto, já que Foucault passa a ocupar-se do seu tema principal de pesquisa, qual seja a 

gênese do discurso histórico-político de perspectiva. 

 A prática de abandonar linhas de investigação, apenas sugerir possibilidades de 

estudo ou mesmo deixar de falar sobre assuntos indicados no cronograma inicial não chega a 

ser surpreendente, se tomarmos em conta a estrutura de ensino do Collège de France. Nele, 

Foucault tinha total autonomia para apresentar, sob a forma de curso magistral 

complementado com seminários, os resultados de sua pesquisa do ano anterior, do modo que 

melhor lhe conviesse. Ou seja, o direito novo da aula de 14 de janeiro foi deixado como 

proposta inconclusa, pois Foucault não esclarece quais seriam os traços positivos dessa nova 
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versão do pensamento jurídico. Ele é definido pelo que não deve ser, mas fica à espera de uma 

maior elaboração que não veio a ocorrer no curso Em defesa da sociedade. 

 Uma vez identificado o problema interno a ser resolvido dentro da obra de 

Michel Foucault, alguns passos devem ser tomados como complemento a essa fase inicial do 

trabalho. O objeto está fixado, mas é preciso investigar como o autor abordou a questão do 

direito após 1976, para com isso responder a duas perguntas: a) houve alguma modificação na 

imagem geral do direito ou repetem-se as leituras consolidadas entre História da loucura 

(1961) e o curso Em defesa da sociedade (1976)?; e b) a proposta do direito novo foi 

novamente tematizada por Foucault ou foi abandonada? 

Além disso, é necessário trazer ao trabalho uma revisão da literatura sobre a 

proposta do direito novo em Foucault, o que resultará na formação de um pano de fundo mais 

completo para o desenvolvimento das reflexões específicas. O avanço rumo ao deslinde do 

problema depende tanto da fixação clara do objeto como da adoção das precauções 

metodológicas acima citadas, longe de qualquer tentativa de fuga aos objetivos da pesquisa.  

 

2.2. O direito no Foucault pós-76 entre o poder e a governamentalidade  

 

2.2.1. Direito e hipótese repressiva em A vontade de saber 

 

O primeiro livro publicado por Michel Foucault após o curso Em defesa da 

sociedade foi intitulado como A vontade de saber (Le volonté de savoir). O autor incluiu-o 

dentro de um projeto ambicioso: traçar, a partir da relação entre verdade e sexo, o percurso do 

que chama de dispositivo de sexualidade. Essa caminhada rumo a uma história da sexualidade 

teve início em 1976 e foi encerrada prematuramente em 1984 com a publicação de O cuidado 

de si (Le souci de soi), terceira parte da obra. 
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O problema é colocado com clareza por Foucault. No século XX, o senso comum 

acredita que a sexualidade saiu de um momento de grande repressão � a era vitoriana � para 

outro em que as amarras vão gradativamente se afrouxando, do que seria exemplo a revolução 

sexual dos anos 60.  

A hipótese repressiva seria baseada na necessidade de intensificação do trabalho 

no capitalismo: as energias do trabalhador e da trabalhadora deveriam ser canalizadas para sua 

atividade laboral, sendo um dispêndio inútil a prática sexual em busca do prazer constante. A 

redução do sexo e do prazer ao mínimo necessário faria parte de uma interdição de matriz 

econômica, e a liberação nada mais seria que o resultado da desnecessidade de, no século XX, 

manter um controle moral tão forte. 

Foucault rejeita isso que chama de �hipótese repressiva de Reich�, e pretende 

traçar uma genealogia da sexualidade dos séculos XIX ao século XX em outras bases. Para 

ele, o século XIX foi marcado por uma restrição do sexo a espaços pequenos de atuação 

física, mas também pela sua proliferação no campo do discurso. Essa �fermentação 

discursiva� seria incitada e institucionalizada dentro de estratégias de poder-saber, para que 

tudo seja dito.182 Logo, o sexo não é reprimido, mas apenas incitado a ocupar um lugar 

controlado dentro da prática de confissão extensiva e generalizada, que começa no século 

XVIII com a inscrição da pastoral cristã dentro de uma razão governamental.183  

Existiria então uma polícia discursiva do sexo, que não é uma proibição mas sim 

uma regulação e direcionamento dentro dos discursos institucionalizados, como o do 

psicólogo, do psiquiatra e do psicanalista. Esse controle é descrito por Foucault como uma 

transição: 

O essencial está aí. Que o homem ocidental tenha sido há três séculos vinculado a 
essa tarefa de tudo dizer sobre seu sexo; que desde a idade clássica haja uma 
majoração constante e uma valoração sempre maior do discurso sobre o sexo; que 

                                                
182 FOUCAULT, Michel. La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976, pp. 26-28. 
183 FOUCAULT, Michel. Sécurité, territoire, population � Cours au Collège de France, 1977-1978. Paris: 
Seuil, Gallimard, 2004, pp. 195-219; FOUCAULT, Michel. La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976, p. 30. 



 94

se haja esperado desse discurso cuidadosamente analítico efeitos múltiplos de 
deslocamento, de intensificação, de reprientação, de modificação sobre o desejo ele 
mesmo. Não apenas enlargeceu-se o domínio do que se podia dizer sobre o sexo e 
obrigou-se os homens a o expandirem sempre; mas sobretudo ligou-se o sexo ao 
discurso, segundo um dispositivo complexo e de efeitos variados, que só se esgota 
na relação com uma lei de interdição. Censura sobre o sexo? Na verdade, pôs-se em 
prática uma aparelhagem de produção dos discursos sobre o sexo, sempre mais 
discursos, suscetíveis de funcionar e produzir efeitos dentro de sua economia 
própria.184 

 

Não haveria, portanto, uma mudança do papel e da difusão do sexo na sociedade. 

Ele continua hoje, como desde o fim do século XVII, a ser incluído intensivamente dentro do 

discurso, que não é livre, e deve ser veiculado por formas certas, autorizadas e sempre 

constrangedoras. Foucault acredita assim que a sexualidade não é um fato natural na 

humanidade, mas um novo dispositivo que, a partir de um certo momento, serviu como 

padrão para definir um novo regime de verdade e assujeitamento.185  

  A identificação do dispositivo da sexualidade permite que Foucault considere a 

hipótese repressiva como uma tática de dissimulação, ou mais um discurso autorizado sobre o 

sexo. Para ele, a saída é proceder a uma analítica do dispositivo, o que evitaria � tal como já 

advertido em Vigiar e punir, que se aproxima muito de A vontade de saber nas linhas gerais � 

a queda no próprio objeto. Como síntese da proposta do autor para o livro, é interessante 

observar a seguinte conclusão: 

Trata-se então de tomar esses dispositivos a sério, e de inverter a direção de análise: 
mais que de uma repressão geralmente admitida, e de uma ignorância comparável 
ao que nós supomos saber, deve-se partir desses mecanismos positivos, produtores 
do saber, multiplicadores de discursos, indutores de prazer e geradores de poder, 
segui-los nas suas condições de surgimento e funcionamento, e pesquisar como se 
distribuem com relação a ele as interdições ou ocultações que lhe são ligadas. 
Trata-se em suma  de definir as estratégias de poder que são imanentes a essa 
vontade de saber. Sobre o caso preciso da sexualidade, constituir a �economia 
política� de uma vontade de saber.186 

 

Sem que seja necessária uma investigação mais aprofundada sobre a análise 

foucaultiana do dispositivo da sexualidade, é possível perceber que em A vontade de saber o 
                                                
184 FOUCAULT, Michel. La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976, p. 33. 
185 Sobre a noção de dispositivo, cf. DELEUZE, Gilles. Qu�est-ce qu�un dispositif? In: AAVV. Michel Foucault 
Philosophe � Rencontre Internationale. Paris: Seuil, 1989, p. 188. 
186 FOUCAULT, Michel. La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976, pp. 97-98. 
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autor vincula a hipótese repressiva ao modelo jurídico de poder. Os traços gerais já podem ser 

previstos: Foucault ataca a visão do direito como repressão e poder negativo e propõe, como 

alternativa, o abandono da teoria do direito na sua nova analítica do poder. A vontade de saber 

aproxima-se de Vigiar e punir e dos cursos Os anormais e Em defesa da sociedade, criando 

um bloco a partir do qual surge a percepção mais madura do direito para Michel Foucault. 

A prevalência da analítica leva Foucault a propor a libertação da representação 

jurídico-discursiva do poder, não só para compreender o dispositivo da sexualidade, mas 

também para facilitar uma nova leitura política dele. O autor chama a atenção para o fato de 

que, na história do Ocidente, o poder sempre foi tomado como paralelo ou conseqüente ao 

direito187, quando novamente remonta as suas relações com o princípio da soberania: 

O direito não foi simplesmente uma arma habilmente manejada pelos monarcas; ele 
foi pelo sistema monárquico seu modo de manifestação e a forma de sua 
aceitabilidade. Desde a Idade Média, nas sociedades ocidentais, o exercício do 
poder se formula sempre no direito.188 

 

Em linhas gerais, repete-se o argumento da aula de 14 de janeiro de 1976, do 

curso Em defesa da sociedade. A forma do direito como veículo para o poder é uma idéia 

presente em ambos os momentos, quando o autor salienta com intensidade as origens 

medievais desse combinado entre poder soberano e saber jurídico. 

E qual seria esse modelo jurídico a ser combatido? Foucault propõe a crítica mas, 

em contrapartida, não se esforça para oferecer uma descrição mais precisa do alvo ou ainda de 

quais são seus traços mais decisivos. A remissão genérica à teoria de um poder negativo como 

proibição e castigo, no prestígio das figuras do �pai que interdita, do censor que cala, ou do 

prefeito que diz a lei�, leva o autor a identificar o problema � o direito como esquema de ação 

� ao efeito, que é a obediência assujeitadora.189 

                                                
187 Idem, p. 109. 
188 Idem, p. 115. 
189 Idem, pp. 112-113. 
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 Se o sujeito emerge dentro de um dispositivo, e o discurso jurídico incorporado 

pelo mesmo dispositivo (no caso presente, o da sexualidade) faz-lhe crer que seu estatuto de 

�sujeito de direito� reporta-se a outro tipo de arranjo estratégico, é válido agir em duas 

frentes: em primeiro lugar, denunciar o direito como fantasia e, após isso, explicar como ele 

funciona dentro da tática de assujeitamento atual e porque foi absorvido, se é um saber 

medieval. Assim como no curso Em defesa da sociedade, existe uma atenção especial de 

Foucault para o primeiro aspecto da crítica, mas uma negligência considerável quanto ao 

estudo genealógico do direito, o que tem conseqüências bem visíveis, quais sejam a 

impossibilidade de fixação de um conteúdo e, por fim, a dificuldade de viabilização de 

qualquer proposta positiva no campo jurídico.  

Foucault alonga um pouco sua conclusão, sempre negativa, já apresentada no final 

da aula de 14 de janeiro. Agora fica claro que o direito serve apenas para representar o poder 

soberano, e que ele aos poucos perde essa capacidade face ao desvendamento ou, seguindo a 

terminologia de Deleuze, à cartografia de novos dispositivos de poder-saber. A idéia é 

repetida de diversas formas, dentre as quais se pode retirar a seguinte citação: 

 Se é verdade que o jurídico pôde servir para representar de modo sem dúvida não 
exaustivo um poder essencialmente centrado sobre a retirada e a morte, ele é 
absolutamente heterogêneo aos novos procedimentos de poder que funcionam não 
mais no direito mas na técnica, não mais na lei mas na normalização, não mais no 
castigo mas no controle, e que se exercem em níveis e formas que ultrapassam o 
Estado e seus aparelhos. Nós entramos, desde alguns séculos, num tipo de 
sociedade em que o jurídico pode cada vez menos codificar o poder o lhe servir de 
sistema de representação.190 

 

A partir dessa conclusão em A vontade de saber, Foucault afirma com maior 

clareza que, se queremos fazer uma analítica do poder, devemos deixar de lado a teoria do 

direito como modelo explicativo. Ele aumenta sua rejeição ao saber jurídico como uma saída 

geral que soluciona seu problema específico, que é a quebra da hipótese repressiva no campo 

                                                
190 Idem, pp. 117-118. 
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da sexualidade. O que falta para ele é cortar a cabeça do rei em todas as circunstâncias, pelo 

que o sexo não poderia ser diferente.191  

Ao finalizar esse raciocínio, contido no primeiro tópico do capítulo que explica o 

que seja o dispositivo da sexualidade, Foucault não faz nenhuma menção a sua ainda recente 

proposta de direito novo. Pelo contrário, o autor limita-se a reconhecer o paradoxo da 

sociedade pós-século XVIII, que inventou tantos poderes fora do direito mas tenta codifica-

los dentro das formas jurídicas.192  

Essa constatação, se tomada isoladamente, poderia ser compreendida como uma 

redundância face à crítica ao direito desenvolvida em outros momentos de A vontade de saber 

e antecipada no curso de 1976. Ocorre que agora Michel Foucault entra num caminho mais 

preciso, que vai guiar sua obra até o fim dos anos 70. Trata-se do estudo do biopoder, que, de 

modo sintético, significa a conjunção de uma anátomo-política dos corpos individuais com 

uma biopolítica das populações.  

O investimento maciço sobre a vida, considerado indispensável ao 

desenvolvimento do capitalismo liberal, faz com que a norma ganhe importância em relação à 

lei. Esta, no entanto, perdeu sua antiga arma � a ameaça da morte iminente, o direito de matar 

� para tomar outra, que é o papel de distribuir os seres vivos num �domínio de valor e 

utilidade�.193 A partir do biopoder, acredita Foucault, a lei passa a funcionar mais como 

norma, pois o sistema jurídico se integra aos aparelhos reguladores da sociedade 

normalizadora. Essa incorporação combinaria a origem do direito da soberania como saber 

medieval de arbitragem entre poderes políticos difusos com a necessidade de, no capitalismo, 

criar esquemas de mediação para facilitar o funcionamento da norma. Nas palavras de Michel 

Foucault: 

                                                
191 Idem, pp. 117-120. 
192 Idem, pp. 144-145. 
193 Idem, p. 189. 
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Eu não quero dizer que a lei se apaga ou que as instituições de justiça tendem a 
desaparecer; mas que a lei funciona mais como uma norma, e que a instituição 
judiciária se integra cada vez mais a um continuum de aparelhos (médicos, 
administrativos etc.) com funções sobretudo reguladoras. Uma sociedade 
normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada sobre a 
vida. Com relação às sociedades que conhecemos até o século XVIII, entramos 
numa fase de regressão do jurídico; as Constituições escritas no mundo inteiro 
desde a Revolução Francesa, os Códigos redigidos e remanejados, toda uma 
atividade permanente e ruidosa não deve provocar ilusões: aí estão as formas que 
tornam aceitável um poder essencialmente normalizador.194 

 

Tem-se aí a retomada, após quinze anos, da mesma idéia já apresentada por 

Foucault em História da loucura. A diferença está no modo que ele relaciona o direito e a 

norma. Onde antes havia separação radical de origem, agora existe um aproveitamento das 

formas jurídicas gestadas no passado pela normalização moderna. Essa questão torna-se 

problemática a partir do momento em que o autor a reitera durante os cursos subseqüentes de 

1977 e 1979 (Segurança, território, população e Nascimento da biopolítica) mas não lhe 

estende sua genealogia. Ou seja, o filósofo aponta uma conclusão, mas não desenvolve 

nenhum trabalho de pesquisa sobre as práticas que ensejaram a desapropriação das práticas 

jurídicas desde a sociedade da soberania e sua reapropriação na sociedade normalizadora 

como algo distinto.  

A falta de dedicação de Michel Foucault em fazer uma genealogia da regulação 

jurídica como incorporação de formas � o que é percebido desde A verdade e as formas 

jurídicas, em 1973 - cria um impasse involuntário. O autor trabalha com a hipótese e admite-a 

como algo pressuposto, o que a princípio não lhe gera conseqüências. Afinal, em A vontade 

de saber seu objeto é o surgimento do dispositivo da sexualidade, enquanto no Em defesa da 

sociedade era a novidade do discurso histórico de perspectiva. Mas, por outro lado, Foucault 

deixa de retomar sua proposta de direito novo como alternativa à teoria do direito, pelo que 

ela continua em suspenso a espera de atenção. A negligência ao aprofundamento da questão 

                                                
194 Idem, p. 190. 
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do direito e, por conseguinte, da idéia positiva de um direito novo permanece latente nos 

cursos posteriores a 1976, como adiante trabalhado.   

   

2.2.2. A emergência do biopoder: biopolítica e a crise do poder soberano 

 

Após a publicação de A vontade de saber como primeiro volume da História da 

sexualidade, Michel Foucault inicia um longo período de escassez literária. Não publicará 

outros livros até a década de 80, pelo que sua produção intelectual imediatamente posterior a 

1976 será marcada pela publicação de diversas entrevistas e textos curtos, seja para continuar 

a sua discussão sobre sexualidade, atuar como ativista político do GIP (Grupo de Informação 

sobre as Prisões) ou ainda exercitar a crítica literária195. Também nesse período o filósofo 

visita o Japão e conhece a cultura zen, num processo de internacionalização similar ao que 

ocorrera na sua vinda ao Brasil e, posteriormente, à Itália. Em outra viagem marcante, 

Foucault vai para o Irã, como correspondente especial, cobrir os acontecimentos da 

Revolução Islâmica dos aiatolás. Seu encantamento com a derrubada do regime do Xá Reza 

Pahlevi fica evidente nos textos que faz publicar na imprensa francesa196. 

Nessa fase um tanto errática, Michel Foucault apóia-se academicamente, como 

sempre, no Collège de France, pois é a partir dos cursos de 1978 e 1979 que o autor 

desenvolve melhor as pesquisas iniciadas em 1975 e 1976 sobre a questão do biopoder como 

modelo político. A compilação das aulas de 1978 toma o nome de Segurança, território, 

população, enquanto a de 1979 é denominada pelo autor como Nascimento da biopolítica.  

                                                
195 FOUCAULT, Michel. �Désormais la sécurité est au-dessus des lois�. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 211. 
Paris: Gallimard, 2001, p. 366; FOUCAULT, Michel. Eugène Sue que j�aime. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 
224. Paris: Gallimard, 2001, p. 500-501.  
196 FOUCAULT, Michel. Une poudrière appelée islam. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 261. Paris: Gallimard, 
2001, p. 761; FOUCAULT, Michel. Inutile de se soulever? In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 269. Paris: 
Gallimard, 2001, pp. 790-794.      
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Na primeiro curso, o estudo do biopoder dá-se declaradamente por meio da 

criação do dispositivo de segurança, diferente tanto da soberania como da disciplina. A 

genealogia de Foucault é clara quanto ao objetivo: mostrar como, a partir de um certo 

momento, emergiu uma nova arte de governar como fruto da generalização da pastoral cristã, 

o que trouxe como resultado a razão governamental dos Estados modernos. A noção de 

governamentalidade é formulada por Foucault nesse curso, sendo a aula consagrada ao tema 

(1º de fevereiro de 1978) publicada antes das demais.197  

Já no segundo curso, Foucault vincula o surgimento do controle biológico 

intensivo das populações no neoliberalismo que, longe de ser uma mera reapropriação do 

antigo liberalismo iluminista, representaria uma forma nova de modulação do jogo entre 

governantes e governados. Em síntese, o autor tenta mostrar como, a partir do século XVIII, a 

governamentalidade concede ao mercado a posição central como lugar de produção da 

verdade.  

O objetivo quanto à leitura dos dois cursos descritos é mostrar se em ambos 

Michel Foucault traz contribuições relativas ao direito e, de modo mais específico, se houve 

uma recuperação do problema do direito novo. Após isso, cabe comparar as imagens do autor 

com as precedentes, para mostrar se há algo de diferente em sua compreensão da questão 

jurídica.  

Em Segurança, território, população o direito é trabalhado logo nas primeiras 

aulas, quando se debate o surgimento do dispositivo de segurança após a consolidação do 

dispositivo da disciplina e o grande enfraquecimento do dispositivo da soberania. Surge 

justamente quando Foucault antecipa uma possível crítica quanto ao excesso de dispositivos 

                                                
197 FOUCAULT, Michel. La �gouvernementalité�. In: ______. Dits et écrits, v. 2, n. 239. Paris: Gallimard, 
2001, pp. 635-657; A adoção do neologismo de Foucault � �governamentalidade�, e não �governabilidade� � foi 
consagrada no Brasil e representa a forma mais adequada de falar de um conceito novo, distinto do uso comum 
da palavra �governo�. Cf. VEIGA-NETO, Alfredo. Coisas do governo... In: ______. RAGO, Margareth; 
ORLANDI, Luiz; VEIGA-NETO, Alfredo (orgs.). Imagens de Foucault e Deleuze: ressonâncias 
nietzscheanas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 33.  
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que se sucederiam aleatoriamente. O filósofo mostra que não se trata de sucessões entre fases 

estanques - para ele, �não há a era do legal, a era do disciplinar, a era da segurança�198 � mas 

sim do encadeamento entre diversos mecanismos de diversos dispositivos, sendo os 

cruzamentos entre eles que mudam.  

  Foucault fala em mútuas reativações, predominâncias e na convivência dos 

esquemas do direito, da disciplina e da segurança e, ainda da importância das estruturas 

jurídicas para o desenvolvimento de novas formas de exercício do poder. A �inflação legal�199 

facilitaria a difusão do que Foucault primeiro chama de dispositivo de segurança para, em 

aulas posteriores, denominar como nova arte de governar.200 

Pela primeira vez há uma distinção explícita entre direito e disciplina que, junto 

com a segurança, formariam um trio de dispositivos encadeados no presente com o apoio das 

formas jurídicas, usando a lei como tática de difusão. O direito, para Foucault, é o domínio 

que interdita a desordem, e tudo o que não for proibido é permitido, pois está dentro do 

espaço da ordem. Já a disciplina seria exatamente o contrário: só é permitido o que é 

autorizado. Tudo o que não o seja é proibido. Entre um e outro, a segurança caracteriza-se 

como o controle pela regulação. Ou seja, atua tanto interditando como incitando para atingir a 

um ponto de anular, limitar a realidade material sobre a qual incide.201 O autor salienta com 

muita ênfase que disciplina e segurança são mecanismos opostos;  afinal, a disciplina adestra 

para distinguir os indivíduos, enquanto a segurança constata as distinções para, a partir do 

saber constituído sobre elas, distribuir a normalidade.202  

A generalização da segurança até a formação de uma governamentalidade própria 

faz parte do movimento interno do curso, não sendo esse o problema a ser investigado. De 

                                                
198 FOUCAULT, Michel. Sécurité, territoire, population � Cours au Collège de France, 1977-1978. Paris: 
Seuil, Gallimard, 2004, p. 10. 
199 Idem, p. 9. 
200 Idem, pp. 109-113. 
201 Idem, p. 47-48. 
202 Idem, p. 65. 
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fato, o que mais intriga é que Foucault fala abertamente que as leis se tornam meras armas ou 

táticas do emergente dispositivo de segurança para a intensificação de seus efeitos, e mais, 

que a soberania adaptou-se às novas técnicas de governo construídas desde o século XVIII, 

tendo mesmo tornado-se indispensável dentro da nova racionalidade governamental. Se 

vivemos na era da governamentalidade, o Estado soberano só subsistiu como forma por se 

autocompreender dentro de uma tática diferente da sua, que é a do Estado de governo203. Ou 

seja, ao mesmo tempo convivem a segurança, a disciplina (essa mais ligada aos espaços já 

delimitados e institucionalizados desde o século XVI) e, estranhamente, a soberania e o 

direito. 

Estranhamente porque tanto em Vigiar e punir como no curso Em defesa as 

sociedade Foucault afirma com muita força que o discurso jurídico da soberania é 

incompatível com a disciplina, sendo apenas um vestígio que não se inclui no diagrama 

presente. Ora, em Segurança, território, população a soberania e o direito são incorporados 

num jogo complexo de mediações entre dispositivos antigos e recentes. Afinal, o novo 

conceito de gestão integral das pessoas como população rompe com a idéia de sujeito de 

direito autônomo mas limitado, assim como a razão governamental baseia-se num controle 

biológico e de polícia absolutamente estranhos ao modelo jurídico de poder.204 

O confronto dessa idéia desenvolvida em 1978 com a parte precedente da obra do 

autor abre apenas duas possibilidades. A primeira é a de Foucault ter mudado integralmente 

sua noção de direito, já que antes havia oposição e agora há simbiose entre ele e a disciplina. 

A segunda é mais provável: o filósofo teria admitido implicitamente que tanto a soberania 

como seu eterno conexo desde a Idade Média, o direito, foram capazes de integrar-se a um 
                                                
203 Idem, p. 113. 
204 �A idéia de um poder de polícia vai, desde o começo do século XVII, ser perfeitamente distinta de um outro 
tipo de exercício do poder real, que é o poder de justiça, o poder judiciário. Policia não é justiça, no que todos os 
textos estão de acordo, sejam os que efetivamente defendem e justificam a necessidade de uma polícia, seja os 
textos dos juristas ou dos parlamentares que manifestam com relação a essa polícia uma certa desconfiança. De 
todo modo, a polícia é percebida como não sendo a justiça. De fato, ela deriva-se do poder real tanto como a 
justiça, mas fica bem separada dela. A polícia não é, nesse momento, pensada como um instrumento nas mãos do 
poder judiciário, uma forma de aplicar efetivamente a justiça imposta.� Idem, p. 347. 
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modelo diferente de gestão governamental e, mais que isso, à dinâmica positiva do poder não-

econômico e incitador descrita de Vigiar e punir até A vontade de saber. 

Onde estaria então o anacronismo do direito denunciado no curso Em defesa da 

sociedade? É possível concluir que as formas jurídicas subsistiram, mas desembaraçaram-se 

do modelo jurídico de poder e hoje são peças da governamentalidade, essa irredutível ao 

direito? Nesse aspecto, não seria de todo incorreto afirmar que Foucault expulsa o direito da 

modernidade e permite a formuçação de uma teoria do direito como teoria das artes de 

governar.205 

Mas, se houve esse desembaraço entre formas legais e estratégias do antigo poder 

soberano que estavam encaixadas ao saber jurídico, operou-se uma redução a zero do direito, 

de modo não problematizado por Michel Foucault. E, se não subsiste nem o sujeito de direito 

nem o modelo jurídico de poder, torna-se mais complexo ainda o problema do direito novo 

que, vale relembrar, é a perspectiva de liberação tanto da soberania como da disciplina rumo a 

um poder não-disciplinar. Em Segurança, território, população trata-se de escapar de dois 

pólos que se amalgamaram num mesmo conjunto, a partir do surgimento do dispositivo de 

segurança e da nova governamentalidade do século XVIII. Logo, o problema é de sair do 

governo em busca de um novo regime, baseado num poder não apreensível. 

 Muito embora haja uma releitura intensa do direito e da sua relação com o poder 

disciplinar, Foucault não retoma a proposta do direito novo, e nem mesmo a menciona. Seu 

alvo agora é outro, a questão pastoral. Essa arte de governar, gestada dentro do cristianismo e 

difundida durante toda a Idade Média, pressupõe uma autoridade que estende seu olhar a 

todos e a cada um, dirigindo exaustivamente as vidas que estão sob sua guarda. O �bom 

                                                
205 Hipótese defendida em HUNT, Alan; WICKHAM, Gary. Foucault and Law: Towards a Sociology of Law 
as Governance. Chicago: Pluto Press, 1994, pp. 117-126. Em sentido contrário, por considerar apressada e 
pouco fundamentada a sugestão de uma sociologia do direito própria a partir de Foucault, cf. BAXTER, Hugh. 
Bringing Foucault into law and Law into Foucault. Stanford Law Review, v. 48, n. 2, 1996, pp. 450-451. 
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pastor� que dá a vida para as ovelhas206 passa do Evangelho ao Estado, como descreve 

Foucault:  

O pastorado não concide nem com uma política, nem com uma pedagogia, nem 
com uma retórica. É algo inteiramente diferente. É uma arte de governar os homens 
e é, eu creio, o ponto de formação, de cristalização, o ponto embrionário dessa 
governamentalidade cuja entrada na política marca, entre os séculos XVI e XVIII, o 
limiar do Estado moderno.207 

 

A partir do tema da salvação, ele mostra o caráter intensivo da pastoral cristã que 

foi transmutado para o governo: todas as ovelhas devem ser salvas, e o mesmo cuidado 

devido ao rebanho (população) é devido a cada uma das ovelhas (indivíduos). A 

governamentalidade como gestão biológica de pessoas e vidas em contraposição à antiga 

gestão territorial do poder soberano.  

Essa pequena incursão nos comentários de Foucault sobre as marcas do poder 

pastoral na arte de governar atual serve apenas para contextualizar um novo problema que, 

por suas características, é análogo ao do direito novo e substitui-lhe como preocupação do 

autor: o da necessidade de uma oposição ao pastorado dentro da política ocidental. Mesmo 

antes de descrever as dissidências ou contracondutas desenvolvidas por pequenos grupos 

medievais que se recusavam a ser guiados ou governados, Foucault já adianta sua provocação: 

Eu diria após tudo isso que o poder político de tipo feudal sem dúvida conheceu 
revoluções ou de todo modo topou-se com uma série de processos que lhe 
liquidaram plenamente da história do Ocidente, com exceção de alguns traços. 
Houve revoluções antifeudais, mas não houve jamais uma revolução antipastoral. O 
pastorado não conheceu ainda o processo de revolução profunda que lhe teria posto 
definitivamente fora da história.208 

 

O problema agora seria a viabilização de uma prática antipastoral, pois se 

subentende que toda resistência política que não admite a marca do pastorado na 

governamentalidade pós-século XVIII cai numa reprodução do acessório sem que se altere o 

                                                
206 FOUCAULT, Michel. �Omnes et singulatium�: vers une critique de la raison politique. ______. Dits et 
écrits, v. 2, n. 291. Paris: Gallimard, 2001, pp. 956-958. 
207 FOUCAULT, Michel. Sécurité, territoire, population � Cours au Collège de France, 1977-1978. Paris: 
Seuil, Gallimard, 2004, p. 169. 
208 Idem, p. 153. 
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principal. Com isso, Foucault abandona o problema da alternativa entre soberania e disciplina, 

por ele denominada de direito novo no curso Em defesa da sociedade, para sugerir a ruptura 

para com a pastoral, cujo poder abarca a soberania, a disciplina e a segurança, ou seja, a 

técnica de governo moderna.  

A negligência à proposta do direito novo repete-se no curso Nascimento da 

biopolítica. O objetivo de Foucault é fazer uma continuação linear do trabalho apresentado no 

ano precedente, para investigar a relação entre o governo da população com a soberania ou, 

em suas palavras, �o estudo da racionalização da prática governamental no exercício da 

soberania política�209.  

Na verdade, o alvo é mais singelo: mostrar como se deu o surgimento da 

economia política dentro da razão de Estado, e como essa razão criou dentro de si um critério 

de autolimitação do governo. Para Foucault, o surgimento do neoliberalismo (com ênfase no 

modelo alemão do pós-guerra) não representa a formação de um espaço econômico livre e 

apartado do Estado. Pelo contrário, a lógica neoliberal da competição e regulação tende a 

economizar todos os aspectos da vida dentro do conceito de �capital social�, formando o 

homo economicus como padrão de indivíduo. O investimento passa da política clássica à 

biopolítica, sendo o homo economicus o elemento-base da nova razão de Estado por ser 

governável física e racionalmente.210 É nesse momento que Foucault apresenta a melhor 

elaboração de sua pesquisa sobre o governo e a governamentalidade, temas que serão 

retomados apenas de modo transverso nos dois últimos capítulos da História da sexualidade. 

                                                
209 Idem, p. 4. 
210 FOUCAULT, Michel. Naissance de la biopolitique � Cours au Collège de France, 1978-1979. Paris: Seuil, 
Gallimard, 2004, p. 275. Segundo Lemke, a identificação de uma governamentalidade neoliberal como a 
inversão perfeita do liberalismo e, principalmente, o aumento do controle individual pela gestão dos riscos 
permite ver o neoliberalismo como a recodificação de outros mecanismos sociais de dominação. A dimensão do 
risco como novo critério de justiça, em substituição à lei, também foi trabalhada por Paulo Vaz, dentro da 
perspectiva da governamentalidade. Cf. LEMKE, Thomas. �The birth of bio-politics�: Michel Foucault�s lecture 
at the Collège de France on neo-liberal governmentality. Economy and Society, v.30, n. 2, 2001, p. 200-203; 
VAZ, Paulo. Risco e justiça. In: CALOMENI, Tereza Cristina B. (org.). Michel Foucault: entre o murmúrio e 
a palavra. Campos: Faculdade de Direito de Campos, 2004, p. 115. 
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Quanto ao direito, pode ser dito que Foucault continua a revisão de suas imagens 

anteriores, já iniciada em Segurança, território, população, e agora consegue unir 

perfeitamente a juridicidade e o governamentalidade dentro da mesma estratégia. Desde a 

primeira aula, ele esforça-se em mostrar que o direito é mais um dos princípios de limitação 

da razão de Estado. Se na Idade Média era um agente intensificador do poder real face ao 

poder feudal, pelo que se vincula à gênese da soberania política, a partir do século XVIII vai 

se consolidar como um elemento exterior que, por meio das leis e das instituições judiciárias, 

limita as práticas governamentais. 

Ocorre que o modelo de paralelismo entre direito e razão de Estado é substituído 

gradativamente pelo que chama de �razão governamental moderna�, que se constitui pela 

criação de regulações internas ao próprio governo, como limites de fato e não de direito 

(limites de legitimidade, fundamento, origem etc.).211 A transição é relevante por mostrar que, 

seja num momento como no outro, Foucault reduz o direito a mais um controle da razão de 

Estado sendo que, na governamentalidade do século XX, nada mais seria que uma técnica de 

balanceamento entre interesses.  

No mesmo momento em que nega uma crítica geral da racionalidade, Foucault 

propõe uma genealogia da verdade para �determinar sobre quais condições e com que efeitos 

se exerce uma veredicção�212, que seria o abandono das preocupações sobre os conteúdos da 

verdade, pela atenção exclusiva aos regimes de seu aparecimento. É assim que o filósofo 

deixa de lado as discussões internas sobre o fundamento ou a produção do direito � desde 

Segurança, território, população já afirmava que as questões de normatividade propostas por 

Kelsen eram irrelevantes e diferentes dos procedimentos de normalização213 � para convertê-

lo em uma via reguladora do poder público, por meio da soma de concepções liberais e 

                                                
211 FOUCAULT, Michel. Naissance de la biopolitique � Cours au Collège de France, 1978-1979. Paris: Seuil, 
Gallimard, 2004, pp. 9-13. 
212 Idem, p. 37. 
213 FOUCAULT, Michel. Sécurité, territoire, population � Cours au Collège de France, 1977-1978. Paris: 
Seuil, Gallimard, 2004, p. 58. 
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utilitaristas sobre lei e liberdade. O exercício do governo com base na �análise de interesses� 

da realidade natural produzida como verdade pelo �mercado� suplantaria a visão jurídica 

baseada nos estatutos e direitos adquiridos por sujeitos de direito, pelo que o autor conclui que 

�entramos, desde o começo do século XIX, numa era em que o problema da utilidade encobre 

cada vez mais todos os problemas tradicionais do direito�.214 

    A idéia de substituição do jurídico pelo econômico permeia todo o curso. 

Foucault reitera a existência de um sistema de inflação legal, mas não para concluir que o 

direito, como no passado, seria o local estratégico de produção da verdade. De fato, o 

intervencionismo jurídico forte garantiria a preservação do mercado, que é o ponto central do 

regime de veredicção dessa nova governamentalidade do século XX, e o direito deixaria de 

ser uma parte indissociável da soberania para tornar-se mero arbitramento da tensão entre os 

indivíduos e o poder público. Ou, melhor dizendo, governados e governantes pertencentes ao 

mesmo jogo econômico.215 Pela primeira vez existe na obra de Michel Foucault uma ruptura 

clara entre soberania e direito, pois enquanto a primeira fica ligada a figura da lei como mero 

reconhecimento do sistema econômico sem atuar nele216, o segundo é um espaço paralelo de 

medidas administrativas da regulação do sistema. 

É desnecessário mostrar as consequências desse rompimento para o já defasado 

problema do direito novo. Foucault simplesmente apaga a construção, forte no curso Em 

defesa da sociedade, do chamado �direito da soberania� que, caso assim não fosse, correria o 

risco de tornar-se um �direito disciplinar�. Afinal, a soberania foi absorvida como parte do 

governo e, segundo um comentário contundente do autor, a sociedade atual não é mais 

disciplinar. Ao falar sobre sua nova idéia de um cálculo governamental do crime, ele adota 

um novo esquema de �flexibilidade tolerada� em substituição aos procedimentos de 

                                                
214 FOUCAULT, Michel. Naissance de la biopolitique � Cours au Collège de France, 1978-1979. Paris: Seuil, 
Gallimard, 2004, p. 45. 
215 Idem, pp. 169-175. 
216 Idem, p. 297. 
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normalização pela individualização descritos, por exemplo, em Vigiar e punir. Eis um trecho 

exemplificativo: 

Vocês vêem que nesse momento a sociedade aparece como consumidora de 
comportamentos conformes, quer dizer, segundo a teoria liberal do consumo, 
produtora de comportamentos conformes que satisfazem aproximadamente um 
certo investimento. Em conseqüência, a boa política penal não visa de modo algum 
a uma extinção do crime, mas a um equilíbrio entre as curvas de oferta e de 
demanda negativa. Ou ainda: a sociedade não tem uma necessidade indefinida de 
conformidade. A sociedade não tem necessidade de obedecer a um sistema 
disciplinar exaustivo. Uma sociedade vai bem com uma certa taxa de ilegalismo e 
iria muito mal se quisesse reduzir indefinidamente essa taxa de ilegalismo.217 

 

Nem soberania, nem disciplina. As conclusões tiradas em Nascimento da 

biopolítica com relação ao presente da razão governamental e do neoliberalismo descrito por 

Foucault mostram a fragilidade do direito novo como proposta e mesmo como problema, já 

que os seus antípodas parecem ter desaparecido. Assim, é explicável o fato de Foucault não 

ter retomado a questão no curso, já que no �direito do governo� ela seria pouco sugestiva. 

Ao contrário, a imagem diminutiva do direito já explicada é seguida por mais uma 

crítica à teoria do direito contemporânea. Seguindo agora a tendência firmada a partir de Em 

defesa da sociedade, Michel Foucault chama a atenção para a incapacidade dos juristas em 

deixar de buscar os sujeitos de direito para reconhecer no presente os homo economicus 

produzidos dentro da razão governamental. Para ele, o direito não consegue captar com 

facilidade os interesses e fixa-se na questão da autonomia da vontade, o que gera uma tensão 

intransponível quanto à leitura sobre o sujeito governado: 

Temos então, com o sujeito de interesse tal como os economistas o fazem 
funcionar, uma mecânica de todo modo diferente dessa dialética do sujeito do 
direito, pois é uma mecânica egoísta, é uma mecânica imediatamente 
multiplicadora, é uma mecânica sem transcendência alguma e é uma mecânica em 
que a vontade de cada um entra espontaneamente e involuntariamente em acordo 
com a vontade e o interesse dos outros. Estamos longe da dialética da renúncia, da 
transcendência e da ligação voluntária que se encontra na teoria jurídica do 
contrato. O mercado e o contrato funcionam exatamente ao inverso um do outro, e 
temos de fato duas estruturas heterogêneas.218  

    

                                                
217 Idem, p. 261. 
218 Idem, p. 279. 
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Ao proceder a uma distinção forte entre sujeito de direito e homo economicus, 

Foucault incorre num duplo movimento. Por um lado, recupera a idéia do medievalismo 

jurídico e associa a ela o sujeito de direito; por outro, nega a possibilidade de tomada em 

conta do homo economicus como uma variante de sujeito de direito, dentro de um processo de 

produção subjetiva ligado a um objeto de saber chamado direito. Ou seja, a heterogeneidade 

absoluta entre sujeitos de direito e razão governamental, sem a sugestão de outro tipo de 

forma jurídica, expulsa o direito do governo. Sem a dimensão dos sujeitos ele não pode 

subsistir como espaço de verdade � o que já está implícito na conclusão geral do curso �  e, 

mais além, só consegue ser apreendido como uma técnica a serviço do equilíbrio econômico. 

De certo modo, a crítica de Foucault aos juristas está respondida por ele próprio, que muda o 

objeto direito e, com isso, torna inócua a remissão a uma teoria do direito na 

governamentalidade. 

 Ao fim, Foucault tenta preencher essa lacuna criando um espaço de referência 

conjunta entre o direito e a economia, que é para ele a sociedade civil.219 Ocorre que não 

existe aí o resgate do espaço do jurídico, mas apenas uma mediação entre as práticas 

governamentais e as técnicas desse direito rebaixado que lhe são anexas. Assim, o sujeito de 

direito é expulso, e o que sobra de direito no governo foge a todas as imagens apresentadas 

pelo autor em trabalhos anteriores. Como já detalhado, essa mudança de rumos implica a 

dissolução ou o enfraquecimento do problema do direito novo dentro da obra de Michel 

Foucault o que, apesar de tudo, ainda não elimina todas as chances de sua retomada.  

 

 

 

                                                
219 �A sociedade civil é, eu creio, um conceito da tecnologia governamental ou o correlativo de uma tecnologia 
de governo da qual a medida racional deve-se indexar juridicamente a uma economia entendida como processo 
de produção e de troca. A economia jurídica de uma governamentalidade indexada à economia econômica�. 
Idem, pp. 299-300. 
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2.2.3. Foucault e os direitos humanos 

 

Além da verdadeira revisão empreendida por Michel Foucault de 1977 a 1979 

quanto à sua noção de direito, revelada pela leitura dos cursos do Collège de France do 

período, um ponto chama a atenção: as sucessivas menções do autor aos direitos humanos, 

seja de modo explícito ou como sugestão, sendo todas elas ocasionais.  

Recuperar essas falas dispersas de Foucault é relevante na medida em que o 

discurso jurídico sobre os direitos humanos é permeado por informações discrepantes da 

proposta filosófica do autor. Afinal, é um tanto difícil imaginar um Michel Foucault 

interessado na historicidade dos direitos humanos, nas perspectivas de sua operacionalização 

ou ainda no problema recorrente de sua legitimidade e fundamentação numa sociedade 

plural.220 

A doxografia sobre a relação entre Foucault e o direito também não dedica um 

grande espaço às possibilidades de vinculação de seu pensamento a uma teoria dos direitos  

humanos. A remissão descritiva a um dos momentos de maior ênfase do autor na questão, o 

pequeno texto Face aos governos, os direitos humanos (Face aux gouvernements, les droits 

de l�homme), realizada por Márcio Fonseca, não se propõe a esclarecer com mais ênfase o 

problema221. Por outro lado, a sugestão de um �direito do direito� a ser desvendado recaiu, 

dentro da proposta de François Ewald, numa saída autopoiética que não relaciona os 

princípios gerais do direito com um sistema de direitos humanos.222 

Além disso, seria possível perguntar por que o direito novo proposto no curso 

Em defesa da sociedade não é vinculado à reinvindicação dos direitos humanos tal como 

                                                
220 Um exemplo da busca dessa historicidade dentro da filosofia do direito está em BOBBIO, Norberto. Sobre os 
fundamentos dos Direitos do Homem. In: ______. A era dos direitos. 11ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, pp. 
18-19. 
221 FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e o direito. São Paulo: Max Limonad, 2002, pp. 289-291. 
222 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Trad. de Antonio Fernando Cascais. 2ª ed. Lisboa: Vega, 
2000, pp. 217-222. 
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posta hoje. Afinal, eles não se subsumem ao modelo de obediência ao soberano e, do ponto de 

vista material, seriam incompatíveis com uma disciplina nos moldes descritos por Foucault.  

Mesmo reconhecendo a força dessa hipótese, o que reduziria muito as 

dificuldades do direito novo por preenchê-lo com um conteúdo externo fartamente trabalhado 

pela literatura jurídica, a proposta é de mais uma vez restringir a pesquisa à obra de Michel 

Foucault para, ao final, mostrar que sua vinculação aos direitos humanos cai em problemas 

igualmente difíceis de serem superados. 

De início, observa-se a menção de Foucault, no fim da última aula do curso 

Segurança, território, população, à possibilidade de viabilização de uma série de 

contracondutas dentro da razão governamental. Se, para ele, a criação da sociedade civil como 

espaço privilegiado de diálogo e intermediação dos interesses seria apenas uma forma de 

facilitar a implantação do governo sobre os indivíduos, a única resistência possível é rejeitá-la 

para basear as ações em outro tipo de estratégia. Daí surge uma imagem incomum do direito, 

assim desenhada pelo autor: 

Eu tentei lhes mostrar como a razão de Estado colocou como princípio fundamental 
a obediência dos indivíduos e o fato de que, doravante, os laços de sujeição dos 
indivíduos não deve se basear na forma feudal da vassalagem, mas na forma de 
uma obediência total e exaustiva na sua conduta a todos os imperativos do Estado. 
Agora, vemos desenvolver-se as contracondutas, as reivindicações na forma de 
contra-conduta, que terão o seguinte sentido: deve haver um momento em que a 
população, rompendo com todos os laços de obediência, terá definivamente o 
direito, em termos não jurídicos, mas em termos de direitos essenciais e 
fundamentais, de romper todos os laços de obediência que ela pode ter com o 
Estado e se ao se virar contra ele, diga: é a minha lei, é a lei das minhas exigências, 
é a lei de minha natureza de população, é a lei das minhas necessidades 
fundamentais que deve substituir as regras de obediência.223 

 

Existe então uma proposta de contrapor o direito da obediência, que só pode 

reproduzir a interdição que lhe é inata, ao direito à revolta contra as práticas governamentais, 

sendo que esse é proposto em termos não-jurídicos. Foucault envolve-se numa rede 

terminológica tão confusa a ponto de ser possível deduzir que os �direitos essenciais e 

                                                
223 FOUCAULT, Michel. Sécurité, territoire, population � Cours au Collège de France, 1977-1978. Paris: 
Seuil, Gallimard, 2004, p. 364. 
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fundamentais� da população são direitos já que oponíveis perante o Estado, mas não são 

direitos já que não se subsumem ao saber jurídico.  

A homologia entre o direito novo de 1976 e esse �direito não-jurídico� de 1978 é 

evidente. Foucault reconhece o problema na correlação entre o direito e o governo, e tenta 

subverter o segundo sem recorrer ao primeiro. Como precisa constituir os indivíduos rebeldes 

a partir de um plano de poder-saber prévio, estipula que um direito geral à revolta pode ser 

reinvindicado perante o direito da obediência, mas não deixa claro de que ponto no seu espaço 

das positividades surgiria essa �pretensão não-jurídica ao jurídico�. Não estaria ela submetida 

às possibilidades históricas do presente? Assim como no direito novo, exige-se uma 

flexibilização quase paradoxal ao buscar um direito que esteja para além do direito. 

A hipótese mais forte é a de que Michel Foucault teria em mente alguma 

dimensão de direitos diferenciados do padrão austiniano de comandos a serem obedecidos � o 

que se aproxima da construção tradicional dos direitos humanos. Mas em 1979, no curso 

Nascimento da biopolítica, o autor consagra outra visão, que indiretamente sepulta qualquer 

otimismo na citada analogia. 

Foucault salienta que, a seu ver, o direito não foi extinto, mas deslocado pela 

nova governamentalidade a partir do século XVIII. O direito público, mais especificamente, 

deixaria de procurar fundamentos para a legitimação do soberano e passaria a ser um 

limitador do exercício da razão governamental ou, em termos jurídicos, do poder público. 

Ocorre que uma parcela do direito não se presta a esse reaproveitamento da interdição como 

barreira ao exercício das práticas governamentais. Ou seja, existe uma parte do direito que 

permanece intocada e não pode ser abarcada pelo governo: os direitos humanos. Para o autor, 

a �delimitação da governamentalidade� é provocada por eles, cuja cessão ou inclusão na razão 

governamental não é permitida.224 

                                                
224 FOUCAULT, Michel. Naissance de la biopolitique � Cours au Collège de France, 1978-1979. Paris: 
Gallimard, 2004, p. 41. 
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A leitura combinada dos dois cursos permite identificar que, em Foucault, os 

direitos humanos são parte do direito originado na soberania, justamente a parte que não foi 

entregue à governamentalidade surgida na Idade Moderna nem se prestou a lhe servir de 

acessório. Uma possível genealogia do direito nos termos metodológicos consagrados pelo 

autor questionaria as formas de aparecimento dos direitos humanos, tomando-os como 

resultado da tensão entre dispositivos e poderes diferentes. Seriam, portanto, incluídos num 

mesmo deslocamento estratégico, e não algo considerável como �direito não-jurídico� ou 

�direito à revolta�. Assumir essa visão forte dos direitos humanos vai de encontro ao que foi 

dito por Foucault quanto à inexistência de contracondutas às práticas de governo do presente: 

afinal, a visão não-jurídica do direito remete a uma exterioridade, e não ao próprio �direito 

jurídico� sob a forma de direitos humanos inalienáveis, essenciais ou fundamentais. 

O texto Face aos governos, os direitos humanos também oferece problemas se 

confrontado com o restante da obra de Michel Foucault. Trata-se de um pequeno manifesto 

lido por Foucault em junho de 1981, pouco antes da criação formal de um comitê em defesa 

dos refugiados vietnamitas que viviam em barcos no Mar da China e no Golfo da Tailândia, 

por não serem acolhidos em lugar algum. À época, diversas organizações de direitos humanos 

denunciavam a vulnerabilidade desses grupos a ataques de piratas.225 Muito embora 

publicizado para os participantes da coletiva de imprensa, o conteúdo do manifesto só foi 

publicado no jornal francês Libération em junho de 1984, depois de sua morte. 

Nele, Foucault afirma: 

Existe uma cidadania internacional que tem seus direitos, seus deveres e que se 
levanta contra todo abuso de poder, qualquer que seja o autor e quaisquer que sejam 
as vítimas. No fim das contas, somos todos governados e, sob esse título, solidários. 
(...) A infelicidade dos homens não deve jamais ser um resíduo mudo da política. 
Ela funda um direito absoluto de se rebelar e se dirigir aos que detém o poder.226 

 
                                                
225 FOUCAULT, Michel. Face aux gouvernements, les droits de l�homme. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 
355. Paris: Gallimard, 2001, p. 1526; KEENAN, Tom. The �paradox� of knowledge and power: reading 
Foucault on a bias. Political Theory, v. 15, n. 1, 1987, p. 20. 
226 FOUCAULT, Michel. Face aux gouvernements, les droits de l�homme. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 
355. Paris: Gallimard, 2001, p. 1527. 
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Além de retomar a idéia do direito absoluto à revolta contra o governo, Foucault 

aponta as vias de sua apresentação: as organizações hoje reconhecidas como defensoras dos 

direitos humanos. Ele as configura como promotoras de um direito novo dos indivíduos 

excluídos da política, nos seguintes termos: 

A experiência mostra que se pode e que se deve recusar o papel teatral da pura e 
simples indignação que nos é proposta. Amnesty International, Terre des Hommes, 
Médecins du monde são iniciativas que criaram esse direito novo: o dos indivíduos 
privados de intervir efetivamente na ordem das políticas e das estratégias 
internacionais. A vontade dos indivíduos deve se inscrever numa realidade da qual 
os governos quiseram reservar o monopólio, esse monopólio que se deve arrancar 
pouco a pouco e a cada dia.227 

 

Em outra ocasião, Foucault fala sobre o direito à saúde com relação à crise dos 

sistemas de seguridade social, e mostra que, ao mesmo tempo em que se fortalecem as 

proteções aos indivíduos, eles perdem sua independência. Ou seja, a garantia estatal das 

necessidades assujeita os indivíduos. Após salientar que a questão é �particularmente 

espinhosa�, o autor mostra como é difícil estabelecer um direito absoluto à saúde, que na 

verdade só pode ser compreendido como direito de acesso aos meios de saúde. Assim, o 

problema de um sistema finito perante uma demanda absoluta e infinita não se resolveria em 

termos jurídicos, mas num jogo de arbitragem social, que não se realiza com o recurso a 

instâncias universalizantes.228 

Após esse percurso dentro do percurso, na tentativa de pôr um pouco mais de luz 

sobre os momentos em que Foucault trabalha o direito na perspectiva dos direitos humanos, é 

de se pensar em como permitir um cruzamento desses com a proposta de direito novo. Isso 

porque ora o autor identifica os direitos humanos como direito (Nascimento da biopolítica), 

ora os chama, numa fórmula genérica, de direito de revolta (textos dos anos 80), algo que não 

seria redutível ao que em toda a sua obra chamou de �direito�.  

                                                
227 Idem, p. 1527. 
228 FOUCAULT, Michel. Un système fini face à une demande infinie. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 325. 
Paris: Gallimard, 2001, p. 1195-1199; FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e o direito. São Paulo: 
Max Limonad, 2002, pp. 284-285. 
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O problema ainda carece de uma melhor análise, sendo por enquanto mais 

plausível admitir que Foucault só se permite ser visto como um pensamento positivo para os 

direitos humanos se estes forem abordados num viés não-essencialista, questionador das 

relações de poder e isolado da longa tradição universalista e racionalista construída a partir de 

Kant.229 Algo sintetizável numa única frase: os direitos humanos para Foucault dificilmente 

seriam direitos humanos na visão tradicional. 

Com relação ao objetivo principal do trabalho, a exploração dos textos em 

comento evidencia que Foucault não retoma o problema do direito novo, mas, pelo contrário, 

desloca por duas vezes seus propósitos. Ele sai da oposição entre soberania e disciplina de 

1976 para as contracondutas ao poder pastoral de 1978 e chega em 1981 falando do direito 

absoluto à revolta contra o governo. Ou seja, existe uma retomada da mesma pergunta � o que 

fazer perante o poder e o direito? � em contextos diferentes, fazendo crer que o direito novo 

de 1976 faz parte de uma longa série de questionamentos semelhantes em conteúdo. Torna-se 

difícil, assim, cruzar o direito novo com o Foucault pós-1976, já que a cada reflexão ele 

lançou novas versões para o mesmo impasse. 

 A conclusão do tópico é animadora para estudos posteriores, mas infértil para o 

objetivo presente. Foucault busca uma nova perspectiva de direitos humanos ao ligá-los à 

revolta incessante contra o governo dos outros sobre os indivíduos e as populações. Acontece 

que, mais uma vez, a discussão sobre o direito é prejudicada pela manutenção de uma imagem 

negativa sobre ele, o que o força à admissão implícita de um �direito fora do direito�. Assim, 

a proposta de direito novo contida no curso Em defesa da sociedade dificilmente poderia ser 

reduzida a uma dimensão de direitos humanos, já que eles próprios são reconstituídos por 

Foucault em outras bases. Na ausência de outras contribuições do autor sobre o problema, 

parte pelo seu desinteresse num estudo dedicado ao direito e parte pela sua morte prematura, o 

                                                
229 OTTO, Dianne. Everything is dangerous: some post-structural tools for rethinking the universal knowledge 
claims of Human Rights Law. Australian Journal of Human Rights, v. 5, n. 1, 1999, p. 25-30. 
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direito novo foi tacitamente descartado por Michel Foucault, em prol de outras propostas mais 

interessantes e adequadas às reformulações que empreendeu em sua noção, ainda que vaga, de 

direito.   

     

2.3. A crítica à proposta do direito novo 

 

Se, após 1976, Michel Foucault não retomou sua proposta de direito novo, isso 

não quer dizer que ela deixou de atrair o interesse da literatura. A sugestão repercutiu em 

manifestações positivas e negativas da crítica, que tenta invariavelmente debater a viabilidade 

teórica do direito novo e, como conseqüência, fixar algumas diretrizes básicas para a sua 

compreensão. 

Todas as contribuições registradas são recentes, construídas a partir da segunda 

metade da década de 1990. A partir delas, é possível construir duas hipóteses opostas sobre o 

tema em Foucault. A primeira é de que se trata de um conceito válido e autorizador de 

múltiplas abordagens, devendo os teóricos do direito buscar as formas pelas quais o direito 

novo possa se apresentar. É a hipótese otimista, em síntese. 

Num outro sentido, existe a possibilidade de rejeição do direito novo como uma 

proposta vazia de Foucault, que careceria de sustentação teórica ou, em última instância, 

implicaria múltiplos problemas de aplicação concreta. Apesar de heterogênea, essa crítica 

pode ser agrupada como uma hipótese pessimista. 

As duas opções presentes na literatura examinada merecem um confronto de 

argumentos, para que seja possível discutir se são suficientes ou se é necessária a formulação 

de uma explicação própria sobre o direito novo em outras bases. A tese por mim adotada é 

clara: nenhuma das hipóteses identificadas foi capaz de contemplar a complexidade do 
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problema do direito novo em Foucault, que exige a leitura global de sua obra e de suas 

peculiaridades. Não dispenso, contudo, uma descrição doxográfica mínima. 

No Brasil, Márcio Alves da Fonseca trabalha o direito novo como uma 

possibilidade ainda não explorada pelos estudos foucaultianos, que permitiria a transposição, 

para o direito, da atitude crítica do filósofo francês perante todo saber institucionalizado. Ele 

vê o direito novo como uma versão do saber jurídico liberada dos mecanismos de 

normalização, sendo uma �forma de resistência às disciplinas e aos dispositivos de 

seguranças�.230 

Pode ser percebida em Fonseca uma compreensão positiva de Foucault. Não no 

sentido da abordagem de positividades que permeia os métodos arqueológico e genealógico, 

mas de um momento em que o filósofo deixa de lado a descrição de dispositivos e modos de 

relação do poder para buscar formas de resistência, quando a grande recusa em ser governado 

autoconstituiria o direito novo. É a primeira parte da hipótese otimista, já que para Fonseca �a 

imagem de direito novo em Foucault deve ser procurada em práticas que expressem atitudes 

que se constituam numa forma de oposição à submissão dos indivíduos e dos grupos às artes 

de governar apoiadas nos mecanismos de globalização�231, combinada à desconfiança 

generalizada contra todas as formas conhecidas do direito. 

Além de tomar o direito novo como um conjunto de práticas de resistência à 

normalização e ao governo dos outros, Fonseca apresenta outro caminho para a tematização 

da proposta: o da ética. Nesse momento, é inevitável lembrar dos trabalhos de Michel 

Foucault nos anos 80, em especial os dois últimos volumes da História da sexualidade, 

batizados como O uso dos prazeres e O cuidado de si. O comentário leva a crer que a 

perspectiva concreta de uma estética da existência, em que o sujeito se constituiria para além 

das formas previstas nas estratégias em que está historicamente inserido, alimenta a 

                                                
230 FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e o direito. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 242. 
231 Idem, p. 268. 
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possibilidade de construção de um direito novo. Para ele, a junção da atitude crítica constante 

a uma ética do cuidado de si gera a necessidade premente de uma �forma ética do direito�, por 

meio de figuras jurídicas constituídas como práticas refletidas de liberdade.232 

As menções mais concretas seguem dois sentidos. Por um lado, o autor fala dos 

textos em que Foucault desloca o direito para um campo de arbitragem social, e enxerga neles 

a busca do filósofo por um espaço de consenso ético para evitar que a norma funcione sem 

restrições. Por outro, apela para a experiência do filósofo no GIP (Grupo de Informação sobre 

as Prisões) como �laboratório de novas formas de ação� no campo do direito.233 

O otimismo de Márcio Fonseca é compartilhado por Paolo Napoli. Este último 

trabalha com o direito novo, dentro de sua leitura geral do direito em Foucault, como um 

espaço de encontro dos sujeitos com o problema da verdade. A partir das descrições do 

nascimento do inquérito trazidas em A verdade e as formas jurídicas e das investigações de 

Foucault sobre o surgimento da confissão generalizada, Napoli toma por base um direito que 

seria o teatro da verdade, onde absolutamente tudo seria fictio juris. Nesse teatro não há 

representação, mas produção; para o autor, o direito é a arte de constituição da verdade, que 

inevitavelmente forma os sujeitos de direito. No presente, esse trabalho de veredicção segue a 

lógica do processo, que, segundo Napoli, é um dos alvos prioritários de Foucault em seu 

antijuridismo propositadamente anarquista.234 

Se o direito é uma forma constituída para constituir, ou seja, o ponto nodal dos 

regimes modernos de verdade, qual seria a saída de Foucault? Napoli apela para o direito 

novo como rejeição a qualquer governamentalidade, identificando-o, portanto, com uma 

vontade genérica e radical de não ser governado. Mas vai além: para ele, o direito novo pode 

seguir o caminho dos direitos humanos como desejo absoluto, �despossuído de mediação 

                                                
232 Idem, pp. 278-279. 
233 Idem, pp. 282-298. 
234 NAPOLI, Paolo. Face au droit. Moments d�une experience foucaldienne. In: D�ALESSANDRO, Lucio; 
MARINO, Adolfo (orgs.). Michel Foucault: trajectoires au coeur du présent. Paris: L�Harmattan, 1998, pp. 
168-170. 
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legislativa, que vai além do modelo civil e cultural transmitido pelo Iluminismo�.235 Ao 

mesmo tempo em que questiona como esses �direitos novos� encontrariam um mínimo de 

normatividade, já que Foucault não trabalha com a noção usual de norma jurídica, Napoli 

ressalva a necessidade de atentar para sua gênese violenta como forma de compreensão. Para 

admitir esse novo caminho, ainda seria preciso reconhecer que ele pode criar um direito 

irredutível à figura de um direito cognoscível. O direito novo como não-ser ou não-direito não 

é para Napoli um problema ontológico, mas reflete o difícil reconhecimento de que os novos 

direitos surgem de uma contingência da relação de forças, e não estão num plano fixo ou 

autorizado.236 A hipótese otimista encontra aí um primeiro obstáculo, que não é enfrentado 

mas apenas identificado e, de certo modo, relativizado mediante seu abandono. 

Em contrapartida, a hipótese pessimista tenta mostrar a inutilidade do direito 

novo proposto por Foucault, seja por considerá-lo como uma idéia solta e dissonante do 

restante de sua obra, seja ainda por questionar a veracidade dos elementos que levaram o 

filósofo a construir a vinculação do direito ao poder régio em oposição às disciplinas na aula 

de 14 de janeiro de 1976. 

Em Carole Smith, tem-se a idéia de mostrar que o fundamento da crítica de 

Foucault ao direito merece ser revisto. Para ela, os discursos disciplinares são usados 

instrumentalmente pelo jurídico, e não ocorre a relação de oposição ou irredutibilidade 

proposta pelo filósofo. Em síntese, Smith defende que o direito tradicional continua vivo e 

autônomo, pois o menosprezo de Foucault em prol de outros saberes � em especial a medicina 

e a psiquiatria � não guarda pertinência se confrontado com a realidade. O direito manteria 

assim a última palavra como instância soberana237, pelo que a oposição ensejadora da 

proposta do direito novo é falsa.  

                                                
235 Idem, pp. 179-180. 
236 Idem, pp. 181-182. 
237 SMITH, Carole. The sovereign state v. Foucault: law and disciplinary power. The Sociological Review, v. 
48, n. 2, 2000, p. 298. 
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O passo atrás evidencia-se quando ela desmonta o pressuposto de Foucault e, 

assim, rejeita a questão do direito novo tal como posta em 1976: 

Instâncias particulares de transgressão não podem negar a centralidade do direito 
soberano como espaço preeminente de poder ou dos princípios que ele abriga. A 
tendência de Foucault em deslocar o direito ao insistir na supremacia do poder 
disciplinar não se sustenta perante qualquer examinação empírica � 
particularmente, como mostrei, pelas respostas do campo jurídico aos experts 
disciplinares.238 

 

A defesa aberta da força do direito na modernidade em Smith e Smart não se 

verifica em Roger Mourad, que questiona a viabilidade do direito novo enquanto este for visto 

como proposta foucaultiana. Para ele, é possível pensar em novas formas do direito afastado 

da soberania e da disciplina, mas a partir de uma leitura transversa das bases teóricas da teoria 

da soberania em Hobbes, Locke e Rousseau.239 

A proposta de um direito novo para além de Foucault representa uma fuga 

coerente de Mourad. Afinal, ele não se permite abandonar a noção tradicional e centrífuga de 

poder baseada na tensão entre oprimidos e opressores, e por conta disso percebe � sem que 

isso seja uma crítica, mas apenas uma constatação � que no pensamento do filósofo francês 

não há meios para uma alternativa emancipatória. Em resposta, Mourad propõe uma forma 

nova de direito240 lastrada na ruptura do direito de ação típico da soberania para um direito de 

proteção (�right of civility�) dentro da sociedade civil. Importa aqui perceber que a simpatia 

do autor com o direito novo é nominal, já que para seu desenvolvimento ele abandona a obra 

de Foucault e passa a investigar as possibilidades de uma revisão crítica da própria teoria 

                                                
238 Idem, p. 304. 
239 MOURAD, Roger. After Foucault � a new form of right. Philosophy & Social Criticism, v. 29, n. 4, 2003, p. 
456. 
240 Existe aqui um problema de tradução com repercussões para a compreensão das intenções do autor em 
análise. Mourad fala em forma nova de direito (�a new form of right�) porque, na tradução inglesa da aula de 
Foucault em 14 de janeiro de 1976, essa foi a saída encontrada para denominar o direito novo (nouveau droit, no 
original). Cf. FOUCAULT, Michel. Two lectures.  KELLY, Michael (org.). Critique and Power � Recasting 
the Foucault/Habermas Debate. Massachussets: MIT Press, 1994, p. 45: �If one wants to look for a 
nondisciplinary form of power, or rather, to struggle against disciplines and disciplinary power, it is not 
towards the ancient right of sovereignity that one should turn, but towards the possibility of a new form of right, 
one which must indeed be antidisciplinarian, but at the same time liberated from the principle of sovereignity�.   
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jurídico-política da soberania, que dispensariam a ruptura incondicional proposta no curso Em 

defesa da sociedade. 

Se por um lado há uma defesa forte do direito como espaço decisório 

privilegiado e, por outro, percebe-se a idéia de construção do direito novo em termos não-

foucaultianos, é possível uma terceira postura pessimista, dessa vez com dúvidas quanto à 

viabilidade da proposta. É o que se percebe em Brent Pickett, para quem �esse novo direito, 

mesmo se envolvido num dos melhores insights de Foucault, depara-se com sérias 

dificuldades� 241.   

O ceticismo oscila entre dois pólos desenvolvidos separadamente. Pickett 

observa com propriedade que a sugestão de abandono do direito tradicional não é de todo má. 

Poder-se-ia, mesmo dentro da teoria do direito contemporânea, buscar a construção de direitos 

baseados na diferença e não na identidade, o que seria uma alternativa para os discursos 

afirmativos das minorias e a superação do modelo individualista legado pelo Iluminismo. 

Numa dimensão maior, esse direito novo invadiria o campo das ciências para quebrar ou 

enfraquecer os processos de normalização. Outra conseqüência possível seria o que ele chama 

de �difusão do jurídico�: o direito novo prestando-se a ampliar as áreas possíveis de 

interlocução entre os indivíduos e a autoridade, aumentando com isso as formas de 

reinvindicação e trazendo os conflitos à tona.242 

Em contrapartida, há em Pickett um forte questionamento sobre as possibilidades 

de um direito novo tal como proposto por Foucault. Além da hipótese de autofagia ao reforçar 

os dispositivos de poder pré-existentes sob a capa de uma crítica ao sistema, não haveria 

caminhos para a desvinculação do modelo de direitos e deveres correlatos. Ou seja, o direito 

novo pretende ser um direito diferente dos outros, mas não se mostra hábil para destruir um 

dos pilares jurídicos do Ocidente, que é a repartição de prerrogativas e encargos dos 

                                                
241 PICKETT, Brent L. Foucaultian rights? The Social Science Journal, v. 37, n. 3, 2000, p. 404. 
242 Idem, pp. 407-412. 
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sujeitos.243 Uma possível resolução desse problema seria a formação do direito novo a partir 

de estéticas da existência, quando os sujeitos cuidem de si fora das estratégias em que se 

inserem. A questão principal, todavia, é restaurada a partir do momento em que os mesmos 

grupos e indivíduos entram em contato relacional. Se seus intradireitos conflitam-se com o 

dos outros, o resultado do interdireito mina o ponto central do argumento, que é ver o direito 

novo como algo sem referência nenhuma a outras experiências de vida.  

O desenvolvimento da crítica de Pickett leva-o a sintetizá-la num único 

argumento: se a prática do direito ao longo do tempo sempre necessitou do apelo à 

estabilidade das relações sociais, às instituições e às relações de poder, como Foucault pode 

querer propor a prática de um direito que procura justamente a falta de estabilidade e o ataque 

às instituições? Segundo o autor: 

Que a prática do direito expandiu-se com a sociedade moderna, é algo que deve ser 
visto como um fato importante. Na sua teoria e nas práticas sociais que requerem 
para seu uso cotidiano, os direitos são intimamente conectados a modos modernos e 
específicos de pensamento e de instituições. Ao menos que os simpatizantes do 
projeto de Foucault queiram retrabalhar os direitos em caminhos que ainda não 
foram elaborados ou mesmo pensados, o projeto de um direito foucaultiano deve 
ser visto como algo dificilmente decifrável.244 

 

As hipóteses otimista e pessimista sobre o direito novo divergem quanto à 

perspectiva de futuro para a proposta, mas convergem no que diz respeito ao seu estado atual. 

Segundo todos os autores observados, verifica-se que a simples leitura da aula de 14 de 

janeiro de 1976 não permite determinar com um mínimo de certeza o que Michel Foucault 

quis dizer com �direito novo�, ou mesmo se quis dizer algo realmente relevante para os 

estudos jurídicos. Observa-se, em contrapartida, uma vagueza de propósitos como traço 

fundamental, e não por simples lapso. Foucault nunca consagrou atenção específica para o 

direito durante toda a sua obra, e certamente não quis trabalhar com a sua própria sugestão de 

um direito novo. Temos em vista um filósofo que caracteriza seu pensamento pela provocação 

                                                
243 Idem, p. 415. 
244 Idem, p. 417. 
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e denúncia dos saberes constituídos, mas não um construtor de paradigmas ou criador de 

modelos exaustivos de superação teórica. Afirmar isso seria desconsiderar que Foucault nunca 

estabeleceu qualquer teoria da realidade, seja no sentido tradicional ou crítico, mas apenas 

olhares propositalmente esporádicos sobre o presente, pela genealogia de seu regime de 

verdade e dos modos de constituição dos seus sujeitos. Se no seu percurso filosófico o autor 

não chegou a elaborar uma imagem bem definida sobre o direito, certamente não o faria 

quanto a um direito novo surgido, como bem demonstra a leitura da aula de 14 de janeiro, 

como negação literal do direito. 

O que se discute, de fato, é o futuro do direito novo, e não seu passado. A partir 

de Foucault surgem interpretações que se animam com a possibilidade por ele aberta e tentam, 

ainda que de modo incipiente, apontar alguns caminhos a serem seguidos pelos interessados 

no tema. Mas também há interpretações negativas, em que se tenta mostrar como a proposta é 

infundada, desnecessária ou ineficaz em termos teóricos e práticos.  

Com base na trajetória até agora percorrida pelo trabalho, é admissível concluir 

desde logo que a teoria do direito não necessita do direito novo, assim como é igualmente 

plausível dizer que a idéia ainda merece maiores reflexões. Mas, ao menos para o momento e 

à míngua de quaisquer argumentos em sentido contrário dentro da obra do autor, admito que o 

direito novo não tem a mínima viabilidade exigida para um desenvolvimento coerente e 

seguro dentro do pensamento jurídico. Até porque, como já exposto, o próprio Foucault 

substituiu-a por outras imagens mais sugestivas.  

Mas, independente da resposta a essa pergunta, adoto uma linha diferente de 

investigação. Considero que partir do ponto inicial oferecido por Foucault, hoje 

complementado pelas contribuições da doxografia, tem como conseqüência a chegada à 

mesma redundância de reconhecer limitações e optar por um otimismo ou por um pessimismo 

que, no fim das contas, são homólogos. 
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Para avançar o estudo sobre o direito novo, proponho uma outra abordagem que, 

longe de adiantar a obtenção de saídas ou desfazer de vez quaisquer esperanças, pode ser 

descrita como um passo para trás. Pretendo na verdade mostrar quais são os pressupostos 

filosóficos do pensamento de Michel Foucault que o levam a propor um direito novo, ou ao 

menos que explicam o porquê da dificuldade de sua operacionalização prática ou 

aproveitamento teórico pelo pensamento jurídico. Mais que pressupostos, busco saber quais 

características e mesmo fragilidades do pensamento de Foucault justificam a debilidade de 

sua noção de direito novo. Se características ou fragilidades, não é permitido saber para o 

momento. 

A leitura específica sobre o direito sofre uma pausa em prol de uma consideração 

mais ampla do pensamento foucaultiano, que tem como enfoques o que chamo de paradoxo 

da resistência somado ao apelo do Fora. Isso porque, uma vez detectada a fraqueza da 

proposta do direito novo, julgo necessário explicar quais seriam suas origens ou, ainda, seu 

pano de fundo filosófico dentro da obra de Michel Foucault.  

Com isso, o trabalho passa para um momento estritamente negativo. O desejo de 

construir uma proposta coerente ou um modelo teórico, forte no início do estudo, dá lugar ao 

sentimento de responsabilidade para, face à limitação do autor, captar as raízes de seu projeto 

filosófico. Assim, espero apresentar uma versão plausível e diferente para o enigmático 

problema do direito novo.      

 

 

 

 

 

 



 125

CAPÍTULO 3 � O DIREITO NOVO ENTRE A RESISTÊNCIA E O FORA: ESTRATÉGIAS DE MICHEL 

FOUCAULT NO DESERTO DO SABER  

 

3.1. Direito novo e resistência em Foucault: uma relação problemática 

 

3.1.1. A noção de resistência a partir da genealogia  

 

O problema da resistência na obra de Michel Foucault nunca conseguiu tomar o 

espaço que poderia ser a ele reservado. Essa afirmação um tanto genérica presta-se a 

introduzir uma provocação relevante no estudo dessa noção. Afinal, se Foucault é sempre 

caracterizado como um pensador do questionamento, da rejeição às formas e da investigação 

sobre o que é o presente a partir da dinâmica das forças ou do poder, por que não existe nele 

uma filosofia da resistência em bases não-marxistas? Se a rejeição às ambições de um projeto 

totalizador são mesmo verdadeiras, o que haveria de preencher o vazio deixado para evitar a 

queda numa espécie de ultrarealismo político � o poder está em tudo, domina tudo � ou no 

niilismo? 

A partir dessas indagações formou-se uma crítica a Foucault. Por um lado, José 

Guilherme Merquior vê no autor uma forte influência de Nietzsche, mas ao mesmo tempo 

denuncia a ausência de uma dimensão alegre no pensamento foucaultiano. Alegria que é, em 

essência, a possibilidade de transvaloração ou reposicionamento perante o que se quer 

destruir.245 Por outro, sugere-se um raciocínio oculto pelo qual, numa situação extrema, seria 

possível concluir que não há outro caminho a seguir senão a pura e simples revolta.246 

Identifico, contudo, uma consideração mais relevante e profunda sobre a questão 

da resistência em Foucault, que é a apresentada, no exemplo mais notório e abrangente, por 
                                                
245 MERQUIOR, José Guilherme. Michel Foucault, ou o niilismo de cátedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1985, pp. 220-227. 
246 BILLOUET, Pierre. Foucault. São Paulo: Estação Liberdade, 2003, p. 152. 
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Jürgen Habermas num dos textos de O discurso filosófico da modernidade. Acontece que, 

para sua melhor compreensão e posterior vinculação ao problema maior da viabilidade do 

direito novo como caminho de resistência, é preciso antes retomar o que exatamente seria para 

Foucault tal noção de resistência. Essa recuperação da construção teórica do autor sobre o 

assunto, deve preceder qualquer juízo sobre os deslocamentos práticos do termo � resistências 

em presídios, revoltas populares, recusas individuais etc. Uma precedência metodológica, e 

não substancial. 

A construção das noções de poder e resistência é quase simultânea em Foucault. 

Há certamente uma elaboração em Vigiar e punir e Em defesa da sociedade, mas a 

formatação precisa do que seria o poder, com uma análise própria e a caracterização em 

pontos-chave, é encontrada em A vontade de saber, logo após a discussão sobre o dispositivo 

de sexualidade. Não por coincidência, após o poder, vem a resistência como alvo de sua 

formulação. 

Michel Foucault quer, nessa excursão, adotar uma noção do poder pelo que ele 

não é. Ou seja, criar uma precaução metodológica em torno de uma palavra repleta de 

significados muito antigos, e todos, segundo o autor, distintos do que ele lhe empresta.  

Foucault faz de plano uma distinção entre o seu poder e o poder da violência institucional. Na 

sua versão, ele não é um aparelho assujeitador nem a de um conjunto de regras que 

estabeleçam comandos, mas sim uma multiplicidade de relações em estado de imanência às 

lutas e enfrentamentos vividos nas relações sociais. Em verdade, ele deixa claro que seu 

enfoque é abertamente nominalista, pois o poder em sua visão é apenas o título que se dá a 

uma situação estratégica dentro de uma certa sociedade.247   

A definição negativa dá lugar a uma listagem positiva dos traços mais marcantes 

do poder em Foucault. O autor define-o como imanente às relações por não estar numa esfera 

                                                
247 FOUCAULT, Michel. La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976, pp. 121-123. 
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metafísica nem numa superestrutura; intencional por consubstanciar-se em operações, mas 

não-subjetivo e anônimo já que independe da decisão de sujeitos individuais, dos governantes, 

do Estado ou da racionalidade; e, por fim, inapreensível porque não consegue ser tomado ou 

fixado em ponto algum, sendo caracterizável como relação e não como objeto.248 Outro ponto 

relevante é a rejeição de Foucault à ótica de oprimidos/dominados contra 

opressores/dominadores num teatro de subjetividades pré-concebidas. Pelo contrário, sua 

aposta é direcionada a um poder que passe indistintamente por todos e sirva-se de cada uma 

das posições estratégicas ocupadas na matriz produtora da verdade, que, no caso de A vontade 

de saber, toma o aspecto específico do discurso sobre o sexo.  

Assim, a tomada em conta de um poder real dá espaço à perspectiva do poder 

onipresente, que já havia sido muito trabalhada no curso Em defesa da sociedade. A diferença 

é que Foucault faz duas ressalvas de grande relevância, embora para o presente momento 

apenas a segunda deva ser melhor desenvolvida. 

Num primeiro momento, afirma que o poder está em todo lugar, sempre como 

relação, o que não quer dizer que ele seja tudo ou esteja em tudo. A advertência é muito 

direta: �ele não engloba tudo, ele vem de tudo�249. Ou seja, as estratégias de poder não se 

confundem com a realidade social da qual nascem, muito embora sejam incompreensíveis 

fora dela. Essa referência de Foucault à relação entre poder e exterioridade, embora pareça 

simples, será útil para desvendar alguns impasses posteriores. 

O que interessa agora é a menção do autor ao que seja a resistência. Novamente, 

Foucault apresenta algumas linhas preponderantes para a definição de uma noção precária, já 

que dependente em tudo da idéia relacional de poder. Não há desde logo como se pensar 

numa substancialidade na resistência que será tratada por Foucault: como dito, a dimensão das 

relações precede a fixação de conteúdos ou modos de apresentação. 

                                                
248 Idem, pp. 123-125. 
249 Idem, pp. 122. 
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Para ele, onde há poder, há resistência, mas esta nunca está numa posição de 

exterioridade com relação àquele. Isso quer dizer que a resistência não conseguiria ser 

visualizada numa posição exterior ao poder, pois surge no exato momento em que um ponto 

do diagrama das relações atualiza ou ativa o vínculo das subjetividades codificadas num 

mesmo plano de saber e, assim, consegue dar vazão ao exercício da prática do poder.  

Ou seja, para Foucault existe uma multiplicidade de pontos num certo espaço não-

físico, sendo a resistência uma parte desses pontos difusos. Ao mesmo tempo em que é fiel à 

proposta de poder descentralizado e pluridirecional já trabalhada desde 1975, o filósofo 

aproveita para rejeitar a hipótese de uma �grande Recusa�, um lugar próprio de formulação de 

qualquer coisa identificável como oposição � �alma da revolta, sede de todas as rebeliões, lei 

pura do revolucionário�.250 Existe sim uma dispersão própria aos pontos de resistência, que 

não podem existir senão num campo estratégico de relações de poder, nele se distribuindo 

irregularmente como fragmentos irredutíveis por entre todos os estratos sociais e unidades 

individuais. O autor aposta na tese de infiltração da resistência como um tipo de curto-circuito 

ou refluxo de poder, mas afasta-se de modo um tanto vago da perspectiva da recusa geral sob 

uma forma monolítica. Assim, 

Grandes rupturas radicais, divisões binárias e massivas? Talvez. Mas trata-se quase 
sempre de pontos de resistência móveis e transitórios, introduzindo na sociedade 
clivagens que se deslocam, quebrando as unidades e suscitando reagrupamentos, 
percorrendo os indivíduos, cortando-os e remodelando-os, traçando neles, nos seus 
corpos e nas suas almas, regiões irredutíveis.251 

 

Apenas ao final de sua reflexão Foucault conclui algo que foge da circularidade 

poder-resistência, ao afirmar que é a codificação desses pontos soltos de resistência que torna 

possível uma revolução.252 Essa idéia dá ensejo a um problema e a uma reflexão útil, ambos 

complementares na ultrapassagem da noção clássica que a política moderna reservou ao 

termo. 
                                                
250 Idem, pp. 126. 
251 Idem, pp. 127. 
252 Idem, p. 127. 
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O cotejo entre o fim e o meio da digressão de A vontade de saber sobre a 

resistência evidencia que, ao falar de revolução, Foucault correu o risco de realimentar sua 

perspectiva com a mesma tradição de ver a afronta ao poder apenas do ponto de vista político 

organizativo, em que os sujeitos de direito fundem suas vontades autônomas para tomar de 

assalto um poder central. Essa seria uma revolução em termos clássicos, com a substituição de 

um comando por outro, mas não uma �revolução� dos pontos de resistência agregados. 

Afinal, desde As palavras e as coisas Foucault não trabalha com a idéia humanista de um 

esclarecimento ou aprendizado rumo à superação de estágios ou ainda de paradigmas, pois já 

em 1966 apostava na contingência das ações. 

 Isso apenas se fortalece com a incorporação da perspectiva genealógica para a 

história e a filosofia, pois o autor recusa-se a oferecer projetos fechados e limita-se a tentar 

recriar o presente e os sujeitos a partir das relações de poder. Se existe uma revolução em 

Foucault é em termos muito próprios: desvinculada de um projeto totalizante para a 

sociedade, afastada de todo e qualquer humanismo e tão descentralizada e fluida quanto o são 

os diversos pontos de resistência numa multiplicidade. 

Essa questão da revolução foi objeto de críticas, quando do lançamento de A 

vontade de saber, respondidas por Foucault em entrevista. Ele admite um desaparecimento da 

política da revolução tal qual a conhecemos, e claramente a substitui pelo enfoque da 

resistência não-substancial de pontos disseminados numa espécie de cartografia dos sujeitos. 

Esclarece também que ela tem uma inventividade própria de formas e, assim como o poder, 

organiza-se e distribui-se estrategicamente. Em resposta à acusação de tautologia entre as 

duas noções, o autor dispara: 

Absolutamente! Eu não proponho uma substância da resistência em face da 
substância do poder. Eu digo simplesmente: desde quando há uma relação de poder, 
há uma possibilidade de resistência. Nós não somos jamais aprisionados pelo poder: 
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pode-se sempre modificar sua influência, em condições determinadas e segundo uma 
estratégia precisa.253 

 

A última frase guarda algo muito precioso e típico do pensamento foucaultiano. 

Embora a descrição dos dispositivos e das normalizações assujeitadoras assustem aquele que 

toma ciência de seus mecanismos, é errado dizer que não há nenhuma mudança possível e que 

a saída é conformar-se com os deslocamentos discursivos contingentes. O poder está em todo 

lugar, mas não é o todo: fora dele existem espaços a serem trabalhados, embora sempre 

conexos às redes consolidadas. Difícil é saber quais são os espaços de exterioridade, refletir 

sobre sua dinâmica produtiva e produzir práticas de liberdade254 que não sejam continuamente 

e circularmente reportadas à dimensão do poder.  

 Superado o problema da resistência-revolução, tenho que a reflexão útil é uma só: 

a partir de subjetividades e saberes dispersos e marginalizados, é possível constituir um 

conjunto de possibilidades de resistência independentes do poder, embora, como consectário 

da circularidade, reportadas sempre a ele. O Foucault de A vontade de saber deixa uma brecha 

para que se pense na formação de uma resistência ampla gerada espontaneamente na tensão 

entre as regiões de infiltração sociais e individuais e as teias de poder em que os grupos e os 

indivíduos estão amarrados. Seria algo como um mecanismo de pistão: uma série de 

dispositivos de normalização, inclusão e controle produzem um regime de verdade 

homogeneizante; como refluxo desse processo mecânico, as resistências geram uma força 

própria capaz de incomodar e fazer ranger a própria estratégia na qual se inserem. Dentro do 

contexto do biopoder em que as reivindicações reportam-se às necessidades fundamentais dos 

indivíduos e sua rejeição em ter a vida conduzida pelo governo (em sentido amplo, conferido 

por Foucault), há uma interessante possibilidade de diálogo entre as multiplicidades da 

                                                
253 FOUCAULT, Michel. Non au sexe roi. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 200. Paris: Gallimard, 2001, p. 
267. 
254 FOUCAULT, Michel. L�éthique du souci de soi comme pratique de la liberté. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, 
n. 356. Paris: Gallimard, 2001, pp. 1529-1531. 
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resistência de Foucault e a noção de multidão proposta por Hardt e Negri, essa também 

espalhada nas fissuras do Império.255   

O aprofundamento da ligação entre poder e resistência não tem em Foucault uma 

continuação abstrata, mas concreta. O autor claramente rejeita a possibilidade de uma �teoria 

da resistência� e, tal como fez ao falar dos dispositivos, prefere identificar momentos em que 

os enfrentamentos são mais latentes. É aí que reside o interesse ou mesmo a utilidade das 

noções por ele criadas. 

Assim como Vigiar e punir e A vontade de saber mostram a consolidação de 

novas estratégias de produção da verdade em zonas discursivas bem delimitadas, e tentam 

destrinchar as redes de poder criadas a partir da genealogia desses processos, Foucault não 

esquece que cada uma dessas estratégias dá ensejo às suas próprias formas de resistência. Se 

empreendida uma análise menos comprometida com a história e mais com o corpus filosófico 

do autor256, é possível identificar uma repetição da mesma dinâmica de pistão já sugerida em 

A vontade de saber, muito embora não existam textos posteriores dedicados especialmente ao 

problema da resistência.  

Ao ser questionado por Michelle Perrot sobre a existência de um contrapoder nas 

resistências passivas oferecidas pelos operários do início da Revolução Industrial, o filósofo 

admite que dentro de estruturas panópticas nem sempre as predeterminações de vigilância e 

controle do poder saem vitoriosas. Foucault fala em contraofensivas surgidas a partir dos 

pontos de resistência que, embora indissociáveis do poder, não se resumem a ele.257 Essa 

forma de olhar os momentos históricos e neles identificar as já mencionadas irredutibilidades 

                                                
255 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. 5ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2003, pp. 419-424; HARDT, 
Michael; NEGRI, Antonio. Multidão. Rio de Janeiro: Record, 2005, pp. 143-148; GOLDMAN, Marcio. Poder e 
resistência: um ensaio sobre a dimensão conceitual do �Império�. Mana, v. 9, n. 2, 2003, pp. 194-195. 
256 Opção metodológica bem delineada em HAN, Béatrice. L�ontologie manquée de Michel Foucault. 
Grenoble: Jérôme Millon, 1998, pp. 7-9. 
257 FOUCAULT, Michel. L�oeil du pouvoir. In: ______. Dits et écrits, v. 2, n. 195. Paris: Gallimard, 2001, pp. 
205-206. Sobre o trabalho histórico de recuperação das resistências, cf. PERROT, Michelle. A história feita de 
greves, excluídos & mulheres. Tempo Social � Revista de Sociologia da USP, São Paulo, v. 8, n. 2, pp. 191-
195.  
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não se vincularia apenas às sociedades disciplinares, mas também ao atual dispositivo de 

controle sob o prisma de um capitalismo bem diferente.258  

Outro caminho que Foucault encontra para pensar em possíveis resistências às 

novas regras, vigilâncias, regimes ou dispositivos é a observação apaixonada das �vidas 

infames�: trajetórias pessoais sem nenhuma relevância para uma historiografia tradicional259, 

personagens da realidade, narrativas obscuras; em resumo, ele delicia-se em encontrar textos 

marginais sobre existências marginais. Especialmente quanto aos pequenos momentos 

trágicos � embora insignificantes e guardados nos arquivos de cartórios, nos jornais e nos 

livros de ocorrência das delegacias � em que os excluídos �confrontam o poder, batem-se 

contra ele, tentam utilizar suas forças ou escapar de suas armadilhas� 260. Suas vidas infames 

entram num processo de discursivização em que não é possível sair por caminhos 

argumentativos ou interiores ao discurso assujeitador. A solução, portanto, é a fuga dos 

sujeitos rumo à marginalidade, a um espaço subjetivo de não-controle ou ainda a uma 

resistência desqualificada, estranha aos modos codificados. 

Talvez isso explique tamanha fixação em personagens secundários e a tentativa de 

lhes emprestar características grandiosas ou fantásticas. É o caso de Raymond Roussel e 

Pierre Rivière, cada um a seu modo. 

Raymond Roussel foi um obscuro escritor francês do final do século XIX que, 

caído no esquecimento da maioria, foi recuperado por Michel Foucault, que lhe consagrou um 

livro com seu nome. Nesse longo ensaio de 1963, o filósofo tenta mostrar a importância de 

Roussel para uma reflexão crítica sobre a linguagem e seus limites. É exatamente isso que o 
                                                
258 ZARIFIAN, Philippe. Engajamento subjetivo, disciplina e controle. Novos Estudos, São Paulo, n. 64, 2002, 
pp. 25-28. Cf. DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: ______. Conversações 
1972-1990. Rio de Janeiro: 34, 1992, p. 224: �O marketing é agora o instrumento de controle social, e forma a 
raça impudente de nossos senhores. O controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e 
ilimitado, ao passo que a disciplina era de longa duração, infinita e descontínua.�  
259 Não que Foucault desconhecesse o percurso teórico dos historiadores; sua rejeição era, na verdade, ao apego 
excessivo a detalhes e dados. FOUCAULT, Michel. La poussière et le nuage. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 
277. Paris: Gallimard, 2001, p. 829. 
260 FOUCAULT, Michel. La vie des hommes infâmes. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 198. Paris: Gallimard, 
2004, p. 241. 
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atrai: a possibilidade de enfrentamento dos limites que a linguagem oferece e a chance de 

violar as palavras, de criar algo novo. 

Ao discutir como Raymond Roussel conseguiu criar, pela linguagem, uma não-

linguagem sobre um outro mundo oculto e secreto, em que as palavras se dispersam e não 

conseguem mais fixar-se no plano ontológico das coisas261, Foucault quer na verdade atingir 

suas próprias ambições como autor de um certo tipo de literatura. Quer mostrar que o domínio 

do discurso não é infenso a uma infiltração de agentes perniciosos como Roussel ou o também 

francês Antonin Artaud, e por meio de desvios e ambigüidades as palavras podem se 

metamorfosear, dar azo à incertezas e impasses, permitir o encontro do indivíduo com a morte 

e o desconhecido do si.262 Em suma, uma resistência que borbulha dentro dos textos, em que 

os sentidos se dissolvem numa ausência de sentido � as etimologias inventadas por Roussel, 

os gritos incompreensíveis de Artaud � e na qual a linguagem consegue destruir o império do 

representacionismo pela criação de uma perversão da própria linguagem.263        

  Raymond Roussel, um dos livros de Foucault menos lembrados (talvez um 

ensaio mais livre, embora o autor tenha ressaltado a importância que emprestava ao tema e a 

obra de Roussel264), mostra um contraponto prévio ao que viria em As palavras e as coisas. 

Antes mesmo de descrever o processo arqueológico de formação dos discursos da ciência 

moderna, Michel Foucault recupera a rebelião rousseliana de dentro da linguagem, já tentando 

com isso buscar uma via de ruptura com o plano do saber e criando um ambiente de 

                                                
261 FOUCAULT, Michel. Raymond Roussel. Paris: Gallimard, 1963, pp. 54-63. 
262 FOUCAULT, Michel. Raymond Roussel. Paris: Gallimard, 1963, pp. 19-39; MACHADO, Roberto. Michel 
Foucault, a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 84. Cf. ainda, como exemplo, 
ARTAUD, Antonin. L�homme contre le destin. In: ______. Messages révolutionnaires. Paris: Gallimard, 1971, 
pp. 29-30: �Nós somos contra essa racionalização da existência que nos impede de nos pensar, ou seja, de nos 
sentir homens, e existe na nossa ideia de homem uma idéia da força do pensamento. (...) Alguma coisa quer sair 
de nós que não é regida pela experiência. E somos vários a rejeitar os ensinamentos da experiência. Nós não 
cremos no valor da experiência e na prova pela experiência. Para isso, dever-se-ia primeiro nos fazer crer nos 
fantasmas da razão e das formas pelas quais a experiência procura atacar nosso pensamento. Todas as formas da 
experiência dissimulam a realidade�. 
263 FOUCAULT, Michel. Raymond Roussel. Paris: Gallimard, 1963, p. 210. 
264 FOUCAULT, Michel. Pourquoi réédite-t-on l�oeuvre de Raymond Roussel. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, 
n. 26. Paris: Gallimard, 2001, p. 452; ______. Dire et voir chez Raymond Roussel. In: ______. Dits et Écrits, v. 
1, n. 10. Paris: Gallimard, 2001, p. 238. 
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fertilidade perante a força monolítica do dizível nas práticas discursivas. Uma marginal e 

perigosa não-discursivização das palavras, uma imagem possível de resistência.  

Quase dez anos depois, em 1973, Foucault lança-se na investigação sobre um 

personagem ainda mais desconhecido e anônimo que Roussel. Trata-se do camponês Pierre 

Rivière, objeto de um livro-dossiê relevante para a questão do direito no conjunto da obra do 

autor.265 

Sem que seja preciso recuperar todos os detalhes da história de Rivière e de seu 

trágico desfecho, basta relembrar a conclusão que Michel Foucault tira do caso. Para ele, 

Rivière é mais uma vida infame, um jovem insignificante para os grandes registros históricos 

mas que, dentro de um processo de comarca de interior, conseguiu entrar num estrato 

discursivo que não lhe era autorizado � o dos juristas e médicos � e repetir seu crime dentro 

de uma prática e de um saber aparentemente inatacáveis. O confronto entre um saber 

autorizado e um ato discursivo vindo de um ponto fora do dizível revela a aposta em pontos 

de irresignação isolados e não vinculados a projetos discursivos totalizantes e ainda a crença 

de que os homens podem fazer da linguagem um lugar dúbio onde o poder e a resistência 

caminham lado a lado.266 O próprio Foucault fez de si um resistente ao transformar sua escrita 

numa arma de denúncia para que outros pudessem falar, em seu nome e sob suas próprias 

regras discursivas.267 

A partir deste ponto, já fica claro que houve, nos anos 70, uma referência 

específica de Foucault às possibilidades de resistência ao poder, segundo uma mecânica 

                                                
265 Cf. Capítulo 1, supra. 
266 FOUCAULT, Michel. Os assassinos que se conta. In: ______ (coord.). Eu, Pierre Rivière, que degolei 
minha mãe, minha irmã e meu irmão. 7ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003, p. 220; ______. Entretien avec 
Michel Foucault. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 180. Paris: Gallimard, 2001, p. 100; ______. Le retour de 
Pierre Rivière. In: ______. Dits et Écrits v. 2, n. 185. Paris: Gallimard, 2001, p. 117; KURY, Ângela. A 
transgressão da palavra. In: CALOMENI, Tereza Cristina B. (org.). Michel Foucault: entre o murmúrio e a 
palavra. Campos: Faculdade de Direito de Campos, 2004, p. 258. 
267 ARTIÈRES, Philippe. Dizer a atualidade: o trabalho de diagnóstico de Michel Foucault. In: GROS, Frédéric 
(org.). Foucault: a coragem da verdade. São Paulo: Parábola Editorial, 2004, p. 37; FOUCAULT, Michel. 
�Désormais la sécurité est au-dessus des lois�. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 211. Paris: Gallimard, 2001, p. 
366. 
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circular de ações e reações admitida pelo próprio autor. Ao olhar para alguns traços passados 

de sua obra, também se evidencia uma espécie de pulsão resistente, algo que Foucault via em 

certos pontos e em que tentava jogar o máximo de luz para fazer brilhar exemplos de 

enfrentamentos entre os assujeitados e o saber no qual foram encapsulados pelas estratégias 

de poder. Por fim, a ultravalorização das relações discursivas, admitida desde A arqueologia 

do saber, fez com que Michel Foucault estudasse inicialmente as formas pelas quais é 

possível quebrar os códigos fechados da linguagem e abri-la ao não-discurso, numa atitude de 

resistência ao regime de produção do discursivo.  

As experiências passadas e a reflexão mais alongada em A vontade de saber 

permitiram ao autor uma noção forte de resistência, assumida como o elemento central de 

uma filosofia baseada na genealogia do presente � saber, poder, sujeitos. Ocorre que essa 

noção guarda problemas de difícil solução, cuja percepção chega a ameaçar a viabilidade de 

um prolongamento do pensamento foucaultiano. Falo aqui das críticas à alegada aporia do 

poder. Se o poder está em tudo e a resistência é prevista por ele, como pode haver algo fora 

do poder e uma resistência que não seja só um efeito reflexo dele? Existiria um espaço para 

uma resistência positiva, ou toda resistência é só o outro lado da estratégia?  

A dificuldade de desenvolvimento das possibilidades de resistência para além de 

Foucault refere-se também à dificuldade de formular uma noção clara de direito novo. Afinal, 

se Foucault não conseguir sair da rede de poder que tão bem descreveu, não conseguirá partir 

para nada que esteja fora, o que inclui o direito que não seja baseado nem na soberania nem 

na disciplina. Ou seu direito novo será um devaneio utópico ou uma repetição das mesmas 

relações de poder sob outra forma, uma resistência prevista na engrenagem. Por considerar 

que os dois problemas � resistência e direito novo � fundem-se num só quando levados ao 

extremo, qual seja a forma de saída das estratégias de poder em que estão inseridos, opto por 

transpor as discussões travadas quanto ao primeiro para o segundo, que ainda não possui 
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caminhos tão delineados. Para tanto, cabe inicialmente definir o que seja esse paradoxo da 

resistência em Foucault, e a partir daí concluir sobre as esperanças de um direito realmente 

novo a partir de sua obra. 

  

3.1.2. O paradoxo da resistência: como escapar das malhas do poder? 

 

A discussão sobre resistência mais restrita à obra de Michel Foucault, com suas 

imagens e tematizações próprias, foi investigada em perspectivas bem diferentes. A crítica aos 

supostos defeitos do seu modelo de resistência já foi formulada com base em argumentos 

externos mas também internos ao que se pode chamar de uma doxografia foucaultiana. Ou 

seja, trata-se de um debate compartilhado por aqueles que comungam das mesmas ambições e 

desejos do filósofo e, eventualmente, adotam seus pontos de vista para a formulação de 

caminhos específicos, e pelos que, vinculados à tradição moderna, não podem ser 

denominados como pensadores �foucaultianos� e, inobstante tal ressalva, foram capazes de 

entrar na obra do autor e perceber sua dinâmica interna. 

Entre os blocos de argumentos pró e contra Foucault, criou-se um segmento de 

crítica comum à conturbada noção de resistência vinculada ao poder. É recorrente, ao menos 

nas reflexões mais atentas, a menção a um sério inconveniente não enfrentado pelo autor 

francês, que é o de encontrar algo que não seja o poder mas não viva sem ele � a resistência. 

Para bem explorar as nuances dessa crítica, divido o exame de acordo com a radicalidade da 

abordagem, partindo da mais abrangente até aquela que quase repete o que já havia sido 

reconhecido como problemático por Foucault. Assim, é inevitável mencionar em primeiro 

lugar a contribuição do filósofo alemão Jürgen Habermas. 

Em O discurso filosófico da modernidade, coletânea de palestras e discussões 

travadas na primeira metade dos anos 80, Habermas tenta recuperar uma definição mínima e 
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operacional da modernidade filosófica e, a partir desse ponto, mostrar as várias iniciativas de 

combate e abandono desse projeto. De Nietzsche a Heidegger, passando por Georges Bataille 

e por Michel Foucault, o autor investiga as viabilidades e confluências de um novo discurso 

moderno. 

O comentário habermasiano sobre Foucault tem início com uma descrição do 

percurso filosófico do francês, desde um abandono do humanismo até a formulação de um 

conceito de verdade, a partir da genealogia, como algo desprendido do plano normativo ou da 

ciência. No Foucault visto por Habermas, �a verdade é um pérfido mecanismo de exclusão, já 

que só funciona sob a condição de permanecer oculta a vontade de verdade que nele se impõe 

em cada caso�268. E, para substituir o papel da verdade dentro do saber e de uma teoria do 

conhecimento, o francês teria elevado o poder ao status de conceito histórico-transcendental 

fundamental para uma leitura crítica da razão.269 Além de perceber, já nos anos 80, um papel 

substitutivo do poder dentro do esquema filosófico de Foucault, como algo inapreensível que 

amarra as pontas deixadas pelos estratos dispersos da verdade no discurso e nos indivíduos 

nele capturados, Habermas sugere a permanência do elemento transcendental para a 

formulação da propalada história do presente. O desprendimento da verdade teria então o 

efeito de forçar a busca de outra amarração, essa tendente a uma transcendência nos mesmos 

moldes da questonada pelo próprio Michel Foucault nos anos 60, numa hipótese que só teve 

pleno desenvolvimento em Béatrice Han270. 

Afora isso, Habermas concentra sua crítica numa suposta aporia foucaultiana. Em 

primeiro lugar, porque a combinação de sua arqueologia com sua genealogia concede um 

papel excessivamente poderoso aos processos de produção do discurso normativo ou, no dizer 

mais próprio de Foucault, aos modos de surgimento das regras de um regime de verdade. Da 

                                                
268 Idem, p. 347. 
269 Idem, p. 356. 
270 HAN, Béatrice. L�ontologie manquée de Michel Foucault. Grenoble: Jérôme Millon, 1998, pp. 48-49 e 55-
56. 
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forma descrita, os discursos surgem em algum ponto do mapa dos saberes e passam a integrar 

um plano produtivo sem qualquer referência à verificação empírica � é verdade o que é sério 

numa época � ou a uma racionalidade. Cria-se então uma relação misteriosa entre fatores 

discursivos e não-discursivos que, por não ser determinável, induz à conclusão de que os 

discursos reguladores auto-regulam-se.271  

O mesmo traço tautológico é verificado na teoria do poder que Habermas enxerga 

em Foucault. Não chega a ser a denúncia de uma cratologia, mas aproxima-se bem da crítica 

de pancratismo de Merquior, para quem o pensamento de Foucault tende a soar como uma 

redução de todos os processos sociais a padrões genéricos de dominação272.  

Habermas percebe que, ao falar de poder, Michel Foucault dissimula uma redução 

descritivista de outros conceitos, que se reduzem de modo confuso a um só. Essa ambigüidade 

seria fruto da adoção de uma historiografia genealógica que não consegue pensar a si mesma, 

incorrendo inadvertidamente no mesmo problema das ciências humanas, já apontado em As 

palavras e as coisas. Como sua genealogia não é capaz de desenvolver uma atitude reflexiva 

que possa, em termos mais diretos, questionar o questionamento, o filósofo francês teve a 

argúcia de criar um conceito que engloba tanto traços empíricos, como os sistemas 

consolidados de saber e as tecnologias de dominação social, como uma analítica da verdade, a 

partir da ação dos sujeitos (a vontade de verdade de A ordem do discurso) e não da adoção de 

critérios normativos. Ao tornar irreconhecíveis as origens desse verdadeiro conceito-valise 

denominado �poder�, Foucault, no dizer de Habermas, preserva-o de críticas e cria 

conjunções de papéis antes inimagináveis, em especial ao fundir numa só genealogia as 

análises empírica e transcendental.273       

                                                
271 HABERMAS, Jürgen. Aporias de uma teoria do poder. In: ______. O discurso filosófico da modernidade: 
doze lições. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 376. 
272 MERQUIOR, José Guilherme. Michel Foucault, ou o niilismo de cátedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1985, p. 176. 
273 HABERMAS, Jürgen. Aporias de uma teoria do poder. In: ______. O discurso filosófico da modernidade: 
doze lições. São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp. 377-384. A consideração da crítica de Jürgen Habermas a 
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Em suma, reconhece-se em Habermas a originalidade da filosofia contida no 

pensamento foucaultiano, mas se percebe também uma forte descrença sobre sua viabilidade 

interna, manejável dentro de um diálogo com a tradição. Um trecho do texto de Habermas 

ilustra o tipo de ataque desse autor aos impasses deixados em aberto pelo francês: 

Foucault inverte de pronto essa dependência do poder em relação à verdade em uma 
dependência da verdade em relação ao poder. Consequentemente, o poder fundante 
não precisa mais estar vinculado às competências dos sujeitos que agem e atuam: o 
poder torna-se sem sujeito. Contudo, ninguém escapa às pressões de estratégia 
conceitual da filosofia do sujeito recorrendo a operações de inversão em seus 
conceitos fundamentais. (...) Visto que Foucault não presta conta 
metodologicamente dessas incompatibilidades, permanece oculta a razão da 
unilateralidade de suas investigações empíricas.274 

 

Em relação a essa crítica ao conceito de poder descrito por Foucault, com todas as 

ambivalências e reducionismos apontados, Habermas oferece duas questões complementares 

entre si, que induzem de um modo muito direto a retomada do problema da resistência, 

deixado em suspensão pelo próprio Foucault.  

Uma vez admitida a existência do poder relacional, não-econômico, fundante da 

verdade e precedente à situação de sujeito, não caberia àquele que o estuda adotar a postura de 

espectador; afinal, não poderá se arvorar a ser o vigia das forças, pois nunca estará num ponto 

arquimédico. Se quem joga luz sobre ele é também sujeito e, portanto, relacionado por 

vínculos denominados poder, e esse poder para se realizar depende da interação mais ou 

menos livre dos indivíduos assujeitados (sem o qual seria dominação exaustiva, redução a 

                                                                                                                                                   
Michel Foucault merece uma atenção especial. Do mesmo modo que seria leviano afirmar que um não cruza 
com o outro e o diálogo é impossível, postura escapista assumida por Foucault com base em outros argumentos, 
a aproximação depende de uma atenção especial do leitor sem a qual, mais afeito às idéias de um dos dois 
autores, pode cair no erro de julgar irrelevantes as reflexões próprias ao pensamento do outro. Seria o caso de um 
foucaultiano que despreza Habermas por considerar que toda ação é estratégica e vinculada a um regime de 
produção de verdade e a ação comunicativa é um delírio; ou de um habermasiano que rejeite integralmente 
Foucault ao entender que ele elimina qualquer possibilidade do discurso racional, da formação de um espaço 
público ou do puro e simples aprendizado. A aproximação cautelosa entre Foucault e Habermas foi tentada no 
Brasil por Marcelo Neves de Mello Raposo, que concluiu por uma incompatibilidade a ser superada por uma 
transformação geral da crítica na filosofia do direito. Existe, no entanto, tentativas razoavelmente bem-sucedidas 
para a mesma aproximação de projetos francamente díspares. RAPOSO, Marcelo Neves de Mello. Foucault, a 
transformação da crítica e a filosofia do direito. Rio de Janeiro: PUC, Departamento de Direito, 2003, p. 135; 
KELLY, Michael. Foucault, Habermas, and the Self-Referenciality of Critique. In: ______ (org.). Critique and 
Power � Recasting the Foucault/Habermas Debate. Massachussets: MIT Press, 1994, pp. 389-391. 
274 HABERMAS, Jürgen. Aporias de uma teoria do poder. In: ______. O discurso filosófico da modernidade: 
doze lições. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 385. 
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zero do indivíduo), será obrigatório algum tipo de resistência ao poder, mesmo que Foucault 

não explique o porquê dessa obrigação de lutar e resistir.275 Afinal, a relação de poder 

depende dessa oposição para existir, sob a forma de duplo circular. Tomando em conta essa 

implicação, seguem as questões já referidas. Primeira: por que motivo o sujeito deve resistir? 

Segunda: de que forma é possível resistir? 

Dispensável dizer que Habermas não se anima com nenhuma das respostas a que 

teve acesso pela leitura de Foucault. Quanto ao primeiro questionamento, julga impossível 

uma resposta válida em termos racionais, pela pura e simples ausência de conteúdos 

normativos dentro do pensamento foucaultiano habilitados para fornecer aos seus personagens 

� os sujeitos � opções de escolha. Se não se constatam nem compreensão normativa das 

relações sociais nem consciência, a idéia de que há algo errado com nosso presente que 

precise ser mudado não se sustenta, já que não é possível atestar nenhum critério para tal 

afirmação.276 O prolongamento até as últimas conseqüências indicaria uma resposta vazia � 

deve-se resistir porque a resistência é inevitável, sendo o contrário verdadeiro � ou ainda de 

redução da realidade para que se amolde a uma teoria inverossímil (um leito de Procusto pós-

moderno, por assim dizer277).   

É na segunda pergunta que Habermas detecta a aporia da relação entre poder e 

resistência, por seguir um exemplo recorrente de Foucault. Se a apropriação genealógica de 

um saber desqualificado faz com que ele possa falar mais alto e entrar no discurso, já que 

antes estava fora por não ser autorizado nem reconhecido, e não há privilégio em qualquer das 

posições ocupadas pelo falante-produtor de discurso, haveria a equiparação de falas, ou 

práticas, em sentido mais aberto, numa relação isomórfica de enfrentamentos em relação de 
                                                
275 NIELSEN, Kai. Habermas and Foucault: How to carry out the Enlightenment project. The Journal of Value 
Inquiry, n. 31, 1997, pp. 13-14. 
276 HABERMAS, Jürgen. Aporias de uma teoria do poder. In: ______. O discurso filosófico da modernidade: 
doze lições. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 397. 
277 Sobre o mito do leito de Procusto, que exige a conformação perfeita e integral do destinatário a algo que, a 
princípio, não foi feito em função dele (o leito e o que nele dorme, ou a teoria e a realidade observada), cf. 
MAIA, Alexandre da. Da epistemologia como argumento ao argumento como racionalidade jurídica: por 
uma dogmática jurídica da multiplicidade. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2001, pp. 88-91. 
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poder. E, por ser o poder exercido de ambos os lados, cada poder seria o poder e sua 

resistência, ou contrapoder. Segundo Habermas, �todo contrapoder move-se no horizonte de 

poder combatido por ele e transforma-se, tão logo saia vitorioso, em um complexo de poder 

que provoca um outro contrapoder�278. A interpolação de palavras iguais (poder-contrapoder-

poder-contrapoder, ao infinito) indica bem onde Habermas quer chegar: 

Quem derrota as vanguardas teóricas de hoje e supera a hierarquização existente do 
saber representa ele mesmo a vanguarda teórica de amanhã e constrói uma nova 
hierarquia do saber. Em todo caso, não pode pretender para seu saber nenhuma 
superioridade segundo critérios de pretensões de verdade que transcendam as 
convenções locais.279 

 

Essa aporia filosófica de Foucault é, em todo o texto de Habermas, destacada 

como o traço mais característico de seu pensamento. Uma proposta consciente das suas 

limitações, mas que, para a inconformidade do filósofo alemão, rejeita a idéia de dar 

satisfações de suas incoerências e incorporar-se ao diálogo com a tradição que combate. Em 

lugar disto, sobra uma atitude pós-moderna, seguida pela tentativa de buscar critérios de 

justificação do direito que, não por acaso, foi identificada por Habermas na proposta do 

direito novo.280 Essa percepção é interessante já que o filósofo alemão, que notoriamente 

consagra em sua obra uma versão forte do direito como espaço privilegiado de interação, 

rejeita as denúncias de Foucault sobre os conflitos discursivos, que nunca são respondidas � 

não há sequer resolução possível em Foucault.  

Jonathan Simon oferece uma boa síntese dessa tensão, na qual mostra que os dois 

autores são caminhos alternativos, a depender da tradição em que o leitor se encontre. Em 

suas palavras, �parte do que Habermas rejeita na genealogia de Foucault é que ela não pode 

                                                
278 HABERMAS, Jürgen. Aporias de uma teoria do poder. In: ______. O discurso filosófico da modernidade: 
doze lições. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 393. 
279 Idem, p. 393. 
280 Idem, p. 397. 
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dar uma garantia de sua liberdade perante usos perigosos. Isso é correto, mas depende em 

grande parte do quanto se acredita que algo interessante e útil possa dar uma tal garantia�281.  

Mas também é possível encontrar crítica semelhante em autores que compartilham 

em maior ou menor grau das idéias lançadas por Michel Foucault. Ou seja, mesmo entre 

aqueles que julgam críveis as versões apresentadas pelo francês para o problema do poder 

existe o sentimento de que, quanto à resistência, há uma questão conceitual que parece 

insuperável. 

Isso porque, como dito pelo próprio Foucault, não há saída para a independência 

do poder. Se o autor formulou uma resposta interessante e antecipada para a crítica, que é a 

implicação mútua e perpétua entre o poder e a resistência como vetores em permanente 

cruzamento nos dispositivos, já se constatou que é o próprio dispositivo que não tem canais de 

escape. Ou seja, poder e resistência são diferentes mas, por estarem juntos num mesmo 

conjunto, tornam-se iguais e indissociáveis para uma análise crítica. O que deveria ser choque 

e enfrentamento torna-se retroalimentação e anulação mútua de alternativas, em outras 

palavras. Essa conclusão pode ser deduzida de uma das leituras mais plausíveis do conjunto 

da obra de Foucault, que teria descrito um longo e abrangente espaço da norma (ou mesmo a 

modernidade como a idade da norma, por excelência), que não tem exterior e abrange tanto o 

que se lhe adequa como também o diferente, ou anormal.282 Se tudo está no espaço 

homogêneo do pensamento e, no fim das contas, existe em dependência, tudo é igual e nada 

diferente do Mesmo é possível, pois tudo que é Outro é, no fundo, o outro lado do Mesmo. 

Para Dreyfus e Rabinow, as perspectivas não são mais otimistas. Isso por uma 

questão de fidelidade: Foucault não contém, enquanto pensamento, um ponto cego, e sim um 

traço que é admitido por ele e usado para a abertura de caminhos. Um exemplo é a 

                                                
281 SIMON, Jonathan. Between Power and Knowledge: Habermas, Foucault, and the Future of Legal Studies. 
Law & Society Review, v, 28, n. 4, 1994, p. 959. 
282 EWALD, François. Un pouvoir sans dehors. In: AAVV. Michel Foucault Philosophe � Rencontre 
Internationale. Paris: Seuil, 1989, pp. 200-202. 
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tematização da hipótese sexual repressiva. A crítica que se faz a ela é justamente a de 

desconsiderar que a resistência e a oposição ao controle são incitadas como parte de um jogo 

de proliferação ou distribuição de relações, assim como, desde Vigiar e punir, já se falava que 

�mesmo o opositor de um regime político profere um discurso idêntico ao da lei�283. A 

questão mais urgente não é saber como um paradoxo, ou no mínimo uma aporia surgiu, pois 

ela é ínsita ao pensamento do autor e, sem ela, pelo menos um dos seus desenvolvimentos não 

teria ocorrido. O que Dreyfus e Rabinow sugerem é formular uma resistência positiva, que 

prefiro chamar de criativa ou exterior por entender que a própria idéia de afirmação conceitual 

perante o poder (afirmatividade contra residualidade) já se inclui dentro do plano das relações 

de poder como etapa prevista. Concordo, no entanto, com a subsistência das perguntas em sua 

extensão: 

Como a resistência ao biopoder deve ser reforçada? (...) Existe algum modo de 
resistir à sociedade disciplinar além de compreender como ela funciona e de tentar 
frustra-la sempre que possível? Existe um modo de tornar a resistência positiva, isto 
é, de dirigir-se para uma �nova economia dos corpos e prazeres�?284 

 

A mesma questão existe em Deleuze, que chama Foucault para dentro de seu 

próprio pensamento a fim de detectar a ausência de linhas de fuga285 e, por conseguinte, 

afirmar a dificuldade dos pontos de resistência apontados pelo trabalho genealógico em 

respirar na rarefação. No fundo, trata-se da ausência de uma resistência criativa, que pode ser 

prevista como a nova dimensão dos sujeitos autoconstituídos (a criação das subjetividades), 

                                                
283 DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do 
estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 145. É inevitável pensar na 
mesma reflexão feita pelo Marquês de Sade sobre o pensamento de Rousseau, numa versão bem mais franca do 
problema. Em suas palavras: �Não há homem que não queira ser déspota quando sente tesão. Por certo seu 
prazer diminui quando os outros também parecem senti-lo. Levado por um movimento de orgulho muito natural 
nesse momento, ele quer ser o único no mundo a ser suscetível de experimentar o que sente. A idéia de ver outro 
gozar como ele coloca-o numa espécie de igualdade que prejudica os atrativos individuais que o despotismo 
proporciona�. SADE, Marquês de. A filosofia na alcova. 3ª ed. São Paulo: Iluminuras, 2003, p. 176. 
284 DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do 
estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 227. 
285 DELEUZE, Gilles. Rachar as coisas, rachar as palavras. In: ______. Conversações 1972-1990. Rio de 
Janeiro: 34, 1992, p. 116. 
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mas depende de um vitalismo para além da modernidade, desligado do campo do poder e 

ainda inexistente como teoria.286    

A retomada dessa leitura deleuziana do problema da resistência permite desde 

logo uma crítica ao impasse criado por Foucault, que em sua obra vincula as resistências no 

poder de um modo que desautoriza qualquer liberação. Se não é um ponto cego, já que a 

dificuldade é admitida por Foucault com ares de mistério e indecifrabilidade, é no mínimo um 

ponto frágil que, quando submetido a um exame mais prolongado, mostra-se limitado. Inicia-

se aí uma torção deleuziana em Foucault que desembocará na sua formulação sobre a relação 

do autor com o Fora, tendo a desterritorialização como condição para a mudança do poder 

territorializado no pensamento. Enquanto a resistência para Deleuze assume a aura de uma 

ação contra o tempo em prol do �pensar diferente�, em Foucault ela resulta quase estéril pela 

dificuldade intransponível de articulação entre seus focos de apresentação.287 Ou seja, 

Foucault sozinho não consegue resolver o seu impasse da resistência, que não chegaria a ser 

paradoxo. Seria conveniente a injunção com um segundo pensamento a lhe dar suporte e 

prolongamento; no caso, o de Gilles Deleuze.  

  Ao menos para o momento, já está clara a limitação de Michel Foucault em 

pensar uma resistência positiva, ou criativa. Existem questionamentos abundantes e no 

mínimo uma saída teórica auxiliar, que é a opção deleuziana de consideração do problema 

ôntico do exterior, da exterioridade e do Fora. Mas essa dimensão do pensamento já havia 

sido abordada pelo próprio Foucault, embora sob uma forma menos elaborada e sempre 

reportada à admiração por alguns ícones (Bataille, Blanchot e o próprio Deleuze). Se não há 

como aprofundar nesse momento a discussão, pois a relação de Foucault com o Fora e 

especialmente com a reconstrução de seu pensamento em Deleuze terá tratamento próprio, 

                                                
286 Idem, pp. 113-115; STENGERS, Isabelle. Si la vie devient résistance... Multitudes Web, n. 1, 2000. 
Disponível na Internet: http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=283. Acesso em 25 de maio de 
2004.   
287 QUEIROZ, André. O presente, o intolerável... � Foucault e a história do presente. Rio de Janeiro: 7 
Letras, 2004, pp. 183-189. 
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sendo suficiente compreender que, em Foucault, não há resistência sem poder, nem nada que 

escape das malhas do poder.Não há o pancratismo da crítica de Merquior, já que o poder não 

é o todo, mas é inegável a centralidade que o filósofo francês deu a esse conceito.  

Assim, é interessante delimitar como pode haver também um direito fora dos 

vínculos constituídos do poder (soberania ou disciplina), que, sendo ele próprio um terceiro 

arranjo, seria uma resistência dentro do discurso jurídico. E, como resistência, estaria fadado a 

retroalimentar a máquina e apenas atualizar o direito e não servir-lhe de contraponto teórico. 

Se não existe o novo dentro do diagrama de poder, como afirma Deleuze, pode haver direito 

novo dentro do direito? Esse é um �impasse do impasse� a ser trabalhado com maior 

detalhamento. 

 

3.1.3. O direito novo como saber e a esperança em resistir � variação do mesmo tema 

 

A dificuldade de trabalhar com a noção de direito novo parte essencialmente das 

características que Foucault lhe consagrou, mesmo não as desenvolvendo como poderia. Falar 

em características ou traços mínimos de uma proposta mencionada no final de uma aula 

inserida num curso que tratava de outro tema pode parecer um exagero, mas revela-se 

importante para evitar a ampliação do problema para todas as formas novas de direito que 

possam surgir. Afinal, o direito novo é apenas uma dessas possíveis formas novas, e seu 

estudo deve investigar o que ele é ou foi para Foucault, e não o que ele poderia ter sido. É o 

melhor caminho para trabalhar as propostas do autor, tomando-lhes como ponto de partida 

para novas reflexões, sem cair no descritivismo ou na veneração, mas, ao mesmo tempo, 

respeitando todos os desafios a que sua origem dá causa. 

Essa ressalva justifica-se pelo que já se pôde apurar sobre o direito novo. Como 

visto anteriormente, Michel Foucault sugere-o como uma alternativa para a teoria do direito, 
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que deveria se desapegar do seu modelo tradicional da soberania sem tornar-se uma apologia 

ao dispositivo de disciplina que hoje parece mais presente. Ele parte da constatação de que a 

normalização disciplinar vêm há longa data empurrando o sistema jurídico da soberania para 

um espaço menor e secundário288, servindo-lhe de alternativa forçada � uma espécie de 

seleção natural do saber, na qual os diagramas mais adaptados sobrevivem e os menos 

adaptados viram presenças fossilizadas ou mesmo figurativas. 

Ao falar em direito, Foucault recorre sempre à idéia de um sistema organizado ou 

de um conjunto de discursos sobre objetos que, no fim das contas, são construídos por ele 

próprio. É o caso da definição dos sujeitos na modernidade, em que o direito constrói um 

discurso da autonomia da vontade para falar sobre o que é ser sujeito, quando o ser sujeito 

depende umbilicalmente da própria teoria do direito. Ou seja, desde a História da loucura, 

com a explicitação dos mecanismos de interdição jurídica e de normalização médica, até ao 

menos o curso Segurança, território, população, em que fala da inclusão quase total do 

direito pela governamentalidade, Michel Foucault restringe o seu direito ao discurso jurídico. 

Não existe nele uma dimensão não-discursiva, pois a partir do momento em que se 

apresentam as reivindicações, ou pretensões jurídicas dos indivíduos, presume-se que eles são 

parte de um arranjo do qual são sujeitos reconhecidos, heteroconstituídos e, por conseguinte, 

discursivisados. A sugestão de um caminho diferente para a gênese de direitos é bastante 

atraente; ocorre que, ao menos em Michel Foucault, ela não foi prevista em termos claros nem 

pode ser deduzida de qualquer coisa que ele tenha dito. 

Tudo isso serve para caracterizar o direito como um saber. Saber esse que não é 

idêntico a um poder, seja ele soberano ou disciplinar, mas está amarrado a uma estratégia 

dentro de um mesmo diagrama, como elemento indissociável. Ou seja, o direito é um 

conjunto de relações discursivas distribuídas dentro de um certo plano de saber de um modo 
                                                
288 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, 
Gallimard, 1997, pp. 34-35. 
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não-central, no qual não é imprescindível nem tem precedência sobre as outras relações 

reconhecidas. Não é diferente de outras formações por conta de propriedades essenciais, mas 

pelo seu processo de constituição histórica que, na investigação de Michel Foucault, remonta 

ao momento da consolidação do dispositivo de soberania na Idade Média. Logo, é direito 

dentro do saber o que historicamente assumiu esse nome, num pacote mais ou menos restrito 

de formas de enunciação e traços mais fortes, como a autoridade heterônoma e o desejo de 

universalização de seu conteúdo normativo. Isso, ressalte-se, apenas como pretensão, sendo 

assim limitado ao que Foucault vê no direito. 

E esse saber está ligado a uma rede de relações de poder, em que as referências 

discursivas tomam contato com práticas não-discursivas que lhes dão suporte e adequação 

como instrumentos de assujeitamento dos indivíduos dentro de um dispositivo. Como dito 

pelo próprio Foucault, a tradição da teoria do direito é de, ao falar dela própria, remeter-se a 

uma ambição suportada, no passado, por um poder soberano eminentemente negativo e 

baseado na pura limitação de condutas perante comandos prévios. 

Essa leitura parece diferente da interpretação mais simplificada do pensamento de 

Michel Foucault, segundo a qual o autor identifica poder e saber como uma mesma entidade, 

o poder-saber, que não pode ser quebrada. Todavia, um exame mais acurado como o de 

Deleuze é capaz de ir além dessa primeira leitura e destrinchar melhor o problema para uma 

imagem mais operacional do poder-saber como duas faces da mesma moeda � indissociáveis, 

mas diferentes. 

Em primeiro lugar, Deleuze resolve a tensão entre relações discursivas e não-

discursivas, latente em Foucault desde As palavras e as coisas e principalmente A 

arqueologia do saber. Para ele, o caminho para evitar o paralelismo entre o discursivo e o 

não-discursivo e, assim, escapar de uma analítica da representação em termos modernos seria 

a criação de uma repetição do meio não-discursivo nas relações discursivas. Não é 
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representação, mas repetição, pois essas relações intradiagramáticas �não são nem interiores 

nem exteriores ao grupo dos enunciados, mas constituem o limite do qual falamos, o 

horizonte determinado segundo o qual tais objetos de enunciados não poderiam aparecer�289. 

Isso quer dizer que relações discursivas e práticas não-discursivas não têm vínculos 

fundacionais ou de isomeria, mas que as práticas não-discursivas são inseridas no campo 

discursivo segundo um critério de exclusão denominável como saber � uma discursivização 

do Mesmo. Sair dessa repetição em que não há nunca o aparecimento do novo seria o apelo 

para a formação do discurso num Fora, um lugar não-demarcado pela estrutura nem ligado a 

outros discursos. Acontece que o próprio Deleuze reconhece que Foucault pára aí sua 

provocação, e não vai além dos limites do saber.290 

Se o não-discursivo e o discursivo ou, segundo Deleuze, o visível e o enunciável 

estão numa relação de implicação mútua, numa batalha em que não existe saber prévio e por 

isso também não há uma fenomenologia possível, o direito seria uma parte do saber que está 

em permanente mutualismo com o poder. Ele, como saber, cuida de formalizações dentro de 

um estrato de época, em que o visível e o enunciável são codificados e repartidos dentro de 

um mesmo espaço. A observação atenta das imagens do direito traçadas por Foucault, sob 

esse viés deleuziano, só pode indicar que o autor realmente quis ver o direito como discurso 

organizado, reportado a outros discursos. Como exemplos, novamente a História da loucura, 

ao descrever a relação entre saber médico e saber jurídico, e também A verdade e as formas 

jurídicas, quanto ao surgimento do inquérito como instrumento de construção de um saber 

histórico. Ou seja, o direito é invariavelmente visto como um recorte dentro do saber, que se 

relaciona de um modo mais ou menos intenso com as relações de poder atualizadas dentro do 

diagrama. 

                                                
289 DELEUZE, Gilles. Foucault. Paris: Minuit, 1986, p. 19. 
290 Idem, pp. 21-23. 
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A especificação para o caso do direito novo evidencia ainda mais essa tendência 

de Foucault. O problema mais gritante é construir um direito que seja baseado em novas 

relações de poder, diferentes do modelo da soberania, mas também do da disciplina. Se esse 

poder não-disciplinar vai surgir de algum modo que o autor também não deixa claro, é porque 

vai ocupar um espaço na zona estratégica imanente ao saber para, a partir daí, propiciar a 

formação de um novo arranjo entre o visível e o enunciável. Ao menos nesse ponto Michel 

Foucault consegue definir um pressuposto para seu direito novo, embora dependa da 

combinação com a releitura atenta de Deleuze: ele é um saber que só poderá nascer se 

referido a um novo conjunto de relações de poder. Daí, duas conseqüências são evidenciadas. 

 A primeira delas é de que, em algum momento, o direito novo assumirá a forma 

de resistência, pois quem o propõe como alternativa à teoria do direito tradicional está 

inserido dentro de um esquema histórico e, ao encarar o presente dentro de uma analítica do 

poder291, pretende fugir dele por meio de um novo saber baseado em um novo poder. É 

exatamente o que Foucault diz em A vontade de saber: toda relação de poder pressupõe a 

formação de núcleos esporádicos de resistência, quando essas relações são questionadas e, a 

partir desse questionamento, tecem-se novas teias em maior ou menor extensão. Se o direito 

existe dentro de um plano de saber como uma série de práticas discursivas identificadas numa 

época, e essas práticas discursivas são imanentes a outra coisa distinta, que é a rede 

estratégica e plurilateral de práticas não-discursivas e não-apreensíveis denomináveis como 

poder, um direito diferente que se oponha ao saber jurídico predominante será uma proposta 

de saber, mas identificado com clareza como um saber de resistência. Ela operaria tanto no 

poder como no saber, sendo inexorável a formação permanente de resistências discursivas 

                                                
291 MAIA, Antonio Cavalcanti. Sobre a analítica de poder de Foucault. Tempo Social: Revista de Sociologia da 
USP, São Paulo, v. 7, n. 1-2, 1995, pp. 86-88. 
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capazes de, dentro da própria repartição contra a qual se insurgem, entrarem do plano do 

enunciável ou do dizível.292 

Por conta dessa identificação da resistência dentro do campo discursivo, vem à 

tona a segunda conseqüência: o aparecimento do já mencionado paradoxo de Foucault, em 

que o poder, na sua dinâmica, antecipa a oposição em alguns pontos irredentos. Se esses focos 

são previstos e admitidos como naturais, não há resistência com plenitude, mas sim uma 

resistência codificada pelo próprio estrato onde se desenvolve. E, se consegue entrar no plano 

do dizível e ser reconhecida pelo saber contra qual se opõe, o que seria o caso da alternativa 

do direito novo perante a teoria do direito tradicional, é porque em grande medida foi capaz 

de se tornar aquilo que desde a arqueologia de As palavras e as coisas é descrito por Foucault, 

em calculada generalização, como variação doxológica sobre o mesmo tema.293  

A renovação desse problema no período genealógico de Foucault é percebida por 

Deleuze numa só pergunta: �Se o poder é constitutivo da verdade, como conceber um �poder 

da verdade� que não seja mais verdade de poder, uma verdade que decorreria das linhas 

transversais de resistência e não mais das linhas integrais de poder?�294. Trata-se em resumo 

da aporia do poder denunciada por Habermas, só que numa versão bem mais específica e, por 

isso mesmo, latente. Foucault propôs a criação de um novo saber jurídico, mas para que esse 

saber nasça e cresça será preciso tomá-lo dentro do próprio plano ao qual ele quer ir de 

encontro. Assim, ele não terá exatamente o papel de uma resistência, mas uma proto-

resistência que serve para lubrificar a engrenagem dos dispositivos em que os sujeitos estão 

amarrados, tornando-o mais adaptado a algumas exigências de ordem fática que nunca 

conseguem ser apreendidas.      
                                                
292 A noção de resistência discursiva pode ser identificada também em Judith Butler, segundo comparação 
realizada por Catherine Mills. Ela adverte, contudo, que existe em Foucault uma amplitude maior da resistência, 
já que Butler limita-se à busca de uma resistência pela linguagem nos pontos em que o discurso oficial ou 
indesejado pareça mais frágil. Sobre essa outra abordagem possível, cf. MILLS, Catherine. Contesting the 
political: Butler and Foucault on power and resistance. The Journal of Political Philosophy, Oxford, v. 11, n. 3, 
2003, pp. 261-267. 
293 FOUCAULT, Michel. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966, pp. 193-214. 
294 DELEUZE, Gilles. Foucault. Paris: Minuit, 1986, p. 101. 
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Não quero com isso descartar a relevância da identificação pontual de focos de 

resistência discursiva, nos quais os sujeitos conseguem perverter o discurso dominante e criar 

lugares diferentes para seus saberes marginais.295 Pelo contrário, é necessário reconhecer que 

existe nessas identificações pontuais sobre resistências um grande potencial de inovação, já 

que, a partir delas, podem haver novas formas de constituição do sujeito296. Nos termos 

expostos por Foucault nos anos 80 quando de seu no estudo sobre a sexualidade, as 

resistências teriam lugar fora do poder a partir do momento em que são práticas de 

autogoverno, ou estéticas de uma �anarquia moral� esclarecida e afirmativa.297 Acontece que 

essas resistências sempre vêm de práticas não-discursivas para prolongarem sua subversão no 

discurso, numa espécie de repetição. É realmente problemático, contudo, trabalhar uma 

proposta como a do direito novo como sendo uma resistência que vem da própria teoria do 

direito, e que por definição � ao menos por definição foucaultiana � nunca conseguirá sair do 

Mesmo ou do igual para constituir-se como algo novo e irredutível ao dispositivo que 

questiona. Há resistência discursiva, mas apenas a resistência já consentida pelo poder que 

não consegue ultrapassar o limite do saber. Em outras palavras, um saber endógeno ao 

discurso do saber jurídico nunca conseguiria criar uma nova rede de poder na zona estratégica 

que está ao seu redor.  

Para não se tornar uma variação sobre o mesmo tema, que terminaria por ser 

apenas uma adaptação do saber jurídico e não um novo saber, é preciso que a proposta de 

Foucault seja retirada do plano das relações discursivas e consiga ser gestada de um ponto 

diferente do estrato do saber em que seria apenas uma resistência codificada e estéril. Haveria, 

portanto, um direito novo que não é criado no discurso, mas a partir de um outro lugar em 
                                                
295 Como exemplo mais vinculado à Análise de Discurso, cf. SOUZA, Pedro de. Resistir, a que será que se 
resiste? O sujeito fora de si. Linguagem em Discurso � Revista do Mestrado em Ciências da Linguagem da 
UNISUL, Tubarão, v. 3, n. especial, 2004, pp. 54-60. 
296 Cf. FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e a constituição do sujeito. São Paulo: EDUC, 2003, pp. 
141-143; ORTEGA, Francisco. Amizade e estética da existência em Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1999, pp. 
151-172. 
297 THOMPSON, Kevin. Forms of resistance: Foucault on tatical reversal and self-formation. Continental 
Philosophy Review, n. 36, 2003, pp. 123-125. 
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práticas não-discursivas. Se por um lado essa sugestão é um choque dramático para os que 

acreditam na teoria do direito tradicional, pois seria impossível identificar de antemão as 

práticas geradoras do direito novo e codificá-las sob os conceitos de legitimidade e 

fundamentação racional-discursiva, por outro é tão ou mais complicada que a resistência 

dentro do saber.  

O motivo é simples: se o direito novo tal como sugerido por Foucault cumpriria o 

papel de um novo saber jurídico, seria necessária a constituição de uma nova estratégia de 

poder a ele imanente. O seu poder, e não as mesmas relações de poder contra as quais se 

apresenta. O próprio autor prevê isso ao determinar que o direito novo exige o surgimento de 

um poder não-disciplinar e ao mesmo tempo livre do modelo da soberania. Mas como 

construir novas relações de poder a partir da rede que já foi historicamente tecida? Pela 

segunda vez surge a aporia identificada por Habermas, pois se o poder está espalhado em 

todos os vínculos intersubjetivos ele não permite um espaço suficiente para a criação de uma 

nova estratégia tão ou mais capilarizada � apenas os focos dispersos são previstos e 

permitidos, nunca a articulação de todos eles. Daí, conclui-se que ou o direito novo é 

suportado pelas mesmas relações de poder que suportam o estrato de saber em que estamos 

inseridos, e, assim, não é verdadeiramente uma forma nova de direito, ou ele surge de algum 

lugar que não está preenchido nem pelo saber nem pelo poder.  

Se a sugestão de um não-lugar, do não-discurso e do não-poder, parece um 

argumento tendente ao absurdo, cumpre-me desde logo afirmar que definitivamente não o é. 

Isso porque ele revela um dos traços mais peculiares do pensamento de Michel Foucault, 

oriundo de suas referências filosóficas recorrentes e bem vibrante na torção filosófica 

empreendida por Deleuze. Falo do apelo implícito que Foucault faz, durante toda a sua 

trajetória filosófica, ao Fora. Não à simples exterioridade do poder, mas a uma dimensão 

inapreensível do real, na qual as relações de força são criadas e nenhum sujeito é capaz de 
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viver. Um Fora que, no dizer de Deleuze, está �mais longe que qualquer mundo exterior e 

qualquer forma de exterioridade, posto que infinitamente mais próximo� 298. 

Após reconhecer no direito novo a aparição evidente do paradoxo da resistência, 

sou forçado a também perceber nele mais uma faceta do apelo ao Fora comum em Foucault, o 

que ajuda a explicar as dificuldades de uma formulação mais convencional e operacional. Só a 

entrada nesse tema específico do Fora será, a meu ver, capaz de oferecer um caminho para 

conclusões mais profundas sobre os impasses do direito novo.                

 

3.2. Para fora, para o Fora 

 

3.2.1. A dimensão foucaultiana do problema do Fora 

 

Além de ter um interesse muito grande na resistência como problema filosófico, 

ultrapassando a noção clássica da resistência como revolução organizada no espaço político, 

Michel Foucault também dirige suas atenções, embora não com a mesma ênfase ou 

explicitação, para um outro tema igualmente original. Trata-se do problema do Fora como 

parte constituinte de uma nova genealogia da diferença. 

O que seria isso? A tendência mais previsível nessa primeira menção é identificar 

o Fora como o bando299 de elementos excluídos ou marginalizados de um certo sistema 

produtivo, ou mesmo de um discurso. Assim, seria verdade dizer que Foucault dirigiu suas 

atenções aos que estão �de fora�, e, a partir desses pontos periféricos, foram capazes de 

produzir lutas e irresignações mais ou menos exitosas contra os saberes instituídos e 

autorizados, ou os detentores do discurso. Essa noção teria a ver, no entanto, com algo por si 

                                                
298 DELEUZE, Gilles. Foucault. Paris: Minuit, 1986, p. 92. 
299 Utilizo �bando� no sentido proposto por Giorgio Abamben: �A relação de abandono é, de fato, tão ambígua, 
que nada é mais difícil do que desligar-se dela. O bando é essencialmente o poder de remeter algo a si mesmo, 
ou seja, o poder de manter-se em relação com um irrelato pressuposto�. AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o 
poder soberano e a vida nua 1. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 116.     
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só evidente e que não precisa de maiores desenvolvimentos: o interesse de Foucault pelo 

marginal é assumido, e já é por demais associado ao seu pensamento. Basta lembrar que, em 

geral, Foucault é lembrado como o �filósofo da loucura� ou como �o pensador dos presídios�. 

Ocorre que esse Fora a que me refiro não é exatamente a marginalidade, mas algo 

mais difícil de observar. Ele está mais próximo de ser uma dimensão alternativa ao poder-

saber, um lugar que não consegue ser identificado, no sentido de não pertencer a um idêntico, 

ou ao Mesmo. Além disso, esse Fora é, como revelado nos textos O pensamento do fora e 

Prefácio à transgressão, escritos em homenagem a, respectivamente, Maurice Blanchot e 

Georges Bataille, um nascedouro de diferenças capazes de balançar e, talvez, atacar as 

configurações do presente e nos fazer refletir sobre a ontologia de nosso tempo. 

Para esclarecer esse problema dentro da obra de Michel Foucault, é relevante 

comentar quais são as referências com que o autor trabalha, e mostrar quais foram os 

principais antecedentes dessa noção. Após essa recuperação histórica, passo a definir as 

menções mais diretas ao tema em Foucault, notadamente os já mencionados O pensamento do 

fora e Prefácio à transgressão. Por fim, tento associar a noção complexa de Fora ao trabalho 

de Foucault sobre a resistência, para caracterizar a primeira como um pressuposto pré-

ontológico da segunda, ou uma espécie de berço não-tematizado. A ligação entre o estudo do 

Fora e das resistências permitirá, ao menos como hipótese, a consideração de mais um traço 

característico do direito novo proposto em 1976, qual seja o apelo ao Fora como tentativa de 

resistência teórica dentro do discurso jurídico.  

Quanto ao primeiro ponto, destaca-se o papel do crítico literário e também 

romancista Maurice Blanchot no pensamento de Michel Foucault. É nele que Foucault vai 

buscar os principais elementos para a formação, ainda que incidental, de sua visão própria 

sobre o Fora, com um misto de tributo e admiração que, de um certo modo, foram retribuídos. 
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No ensaio O pensamento do Fora, Foucault deixa claro que, a seu ver, existe uma 

trajetória paralela da literatura sobre o que ele definirá como �o Fora�. Esse percurso teria 

início com Sade e Hölderlin, e continuação em Mallarmé, Nietzsche, Bataille, Artaud e 

Klossowski. Para Foucault, o ápice do pensamento sobre o Fora está em Blanchot, que 

assume um nível especial perante os demais justamente por ter conseguido captar o problema 

e refletir sobre ele, sendo de uma só fez um pensador do Fora e sobre o Fora.300 

Essa admiração que leva Foucault a, por exemplo, ver em Blanchot uma 

explicação para o pensamento de um autor até mais destacado nominalmente em suas obras, 

como Nietzsche, foi correspondida de um modo estranho. Isso porque Blanchot nunca 

conheceu pessoalmente Foucault � achou por algum tempo que conhecesse, mas o tinha 

confundido com outro professor durante as agitações do maio de 68 � e não se dedicou a um 

exame mais detalhado de sua obra, preferindo criar um Foucault próprio de sua imaginação. 

Que, inobstante a vagueza, é bem interessante e parecido com o original.  

Blanchot, por exemplo, vê em A história da loucura uma experiência nova, de 

estudar a relação excludente entre razão e desrazão e, a partir dela, adotar uma idéia sedutora 

da profundidade da loucura.301 Além disso, a reverência pelo que lhe foi acima de tudo um 

admirador tem um traço de desvendamento: Blanchot percebe que, dentro de toda a obra de 

Foucault e especialmente a produzida na década de 70, o problema é encontrar uma forma de 

recusa à interdição, de como sair dos assujeitamentos.302 Mesmo em uma leitura sem tantas 

referências, Blanchot constrói uma imagem de Foucault bem próxima da que o próprio autor 

fazia de si, muitas vezes aproveitando-se dele, Blanchot, como referência filosófica.     

                                                
300 �Desse pensamento, Blanchot não pode ser somente um dos testemunhos. Ao passo que se retira na 
manifestação de sua obra, ou que ele é, não escondido por seus textos, mas ausente de sua existência e ausente 
pela força maravilhosa de sua existência, ele é então para nós esse pensamento mesmo � a presença real, 
absolutamente distante, cintilante, invisível, a sorte necessária, a lei inevitável, o vigor calmo, infinito, medido 
desse pensamento.� FOUCAULT, Michel. La pensée du dehors. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 38. Paris: 
Gallimard, 2001, pp. 550-551.   
301 BLANCHOT, Maurice. Michel Foucault tel que je l�imagine. In: ______. Une voix venue d�ailleurs. Paris: 
Gallimard, 2002, p. 115. 
302 Idem, pp. 135-143. 
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Mas é em O espaço literário que a reflexão sobre o Fora fica evidente e assume 

contornos mais nítidos. Nesse ensaio sobre o desenvolvimento do processo criativo na 

literatura, Blanchot insinua desde o início que o escritor, durante o ato de produção da obra 

pela escrita, entra numa solidão e num silêncio inacessíveis. Ele, escritor, perde-se numa 

espécie de vazio em que não existe mais como sujeito ou como Eu, pois descobre-se numa 

região além de qualquer possibilidade de relação pessoal consigo.303  

A passagem do Eu do escritor-artista de seu estágio de inércia para o espaço 

literário se dá por um percurso de inspiração, semelhante ao sonho. Mas, se no sonho o 

escritor e todos os homens vivem numa noite ontologizada, cheia de fantasmas que 

mimetizam o real, Blanchot indica que a arte só é produzida numa noite absoluta e inacessível 

ao sujeito. Nessa noite, não há descanso nem conforto pois, uma vez conduzido a ela pelo fio 

da inspiração, o autor fora de si entra num misto de maravilhamento e desespero, em que 

apenas experimenta as forças criativas que lhe cortam. Ocorreria então a substituição da noite 

como segurança pela noite como ameaça, numa tentativa de alheamento quanto ao ser para, 

esgotando-o, atingir o estágio de uma não-ontologia.304 

O espaço literário, ou essa noite descrita por Blanchot, seria o Fora. É nele que o 

artista consegue se desvencilhar do seu Eu e transitar por entre caminhos inacessíveis e 

indescritíveis, ou ainda não-identificáveis já que não tem referência alguma a um ser ou ao 

real. O Fora de Blanchot é um lugar de experimentações, e a partir do qual surgem as imagens 

literárias em comunicação com a claridade da vida.  

Nesse sentido, Blanchot conclui: 

Essa experiência é a da arte. A arte, como imagem, como palavra e como ritmo, 
indica a proximidade ameaçadora de um fora vago e vazio, existência neutra, nula, 
sem limite, sórdida ausência, sufocante, condensação onde o ser se perpetua sem 
cessar numa espécie de nada.305  

 
                                                
303 BLANCHOT, Maurice. L�espace littéraire. Paris: Gallimard, 1955, pp. 23-27. 
304 PELBART, Peter Pál. Da clausura do Fora ao fora da clausura � Ensaio sobre loucura e desrazão. São 
Paulo: PUC-SP, 1988, pp. 64-70. 
305 BLANCHOT, Maurice. L�espace littéraire. Paris: Gallimard, 1955, p. 326. 
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A experiência do Fora, permitida pela caminhada do escritor na trilha da 

inspiração rumo ao espaço literário é, ainda, o lugar privilegiado da transgressão. Aí está o 

perigo da obra: a revelação de uma origem misteriosa e inacessível que permite a destruição 

do homem pela arte. Não uma arte como momento de contemplação ou desapego da razão, 

mas sim como passagem facilitada para outra dimensão da vida: 

Na obra o homem fala, mas a obra dá voz, no homem, ao que não fala, ao 
inominável, ao inumano, ao que não tem verdade, sem justiça, sem direito, onde o 
homem não se reconhece, não se sente justificado ou não está presente, onde não é 
mais homem para ele próprio, nem diante de Deus, nem deus diante dele mesmo.306 

 

O que fica insinuado em Blanchot, e certamente foi captado por Foucault, é que o 

relacionamento do indivíduo com o Fora é fundamental para a concepção de uma nova forma 

de pensar. Se bem que restrito ao problema artístico da inspiração, o ensaísta francês admite 

que apenas pela entrada na �noite sem repouso�, em seus delírios tão agressivos como 

incompreensíveis, o indivíduo consegue descolar-se do meio comum da linguagem e 

experimentar novas sensações. Além disso, a rejeição ao sujeito e, por conseguinte, à 

dimensão do si vinculada à claridade dos discursos ordinários indica uma preferência pelo 

espaço neutro, em que não existe o problema da repetição de lugares a ocupar ou formas a 

respeitar dentro das relações intersubjetivas; afinal, não há sujeitos. Como o Fora é o não-

lugar por excelência e não tolera sujeitos por não admitir processos de assujeitamento, é nele 

e apenas nele que a novidade tem vez sem vinculação a construções prévias e cristalizadas. 

Por isso, as novas formas do pensar só podem ter origem como experiências do Fora vividas 

pelos que se disponham a entrar nessa outra esfera da vida, e qualquer inovação dentro do 

plano reconhecido de subjetividades nada mais seria que um disfarce de algo já existente e 

ontologizado. 

                                                
306 Idem, p. 309. Mais além, Tatiana Levy assevera que, de fato, Blanchot não vê a literatura como algo 
produzido no Fora e comunicado a todos pela linguagem comum. Em sua leitura, a própria literatura é o Fora 
como realização do impossível. Cf. LEVY, Tatiana. A experiência do Fora � Blanchot, Foucault e Deleuze. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003, pp. 29-30.  
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O encantamento de Michel Foucault por Maurice Blanchot surge exatamente daí, 

e não espanta que o já mencionado ensaio em homenagem ao mestre inspirador tenha início 

com a afirmação de que é na literatura que a linguagem escapa do discurso, exatamente 

porque foi criada na passagem do artista ao Fora.307 Além disso, o que era admiração passa 

para o campo da recepção como contributo filosófico para seu projeto próprio, pois Foucault 

trata da experiência descrita por Blanchot segundo seus próprios propósitos. O texto foi 

escrito em 1966, e evidencia-se o uso dos termos-chave do Foucault da época � positividades, 

desaparecimento do sujeito, interioridade versus exterioridade. Um trecho em especial de O 

pensamento do fora, longo e enigmático, mas igualmente provocante, indica a transição do 

que é apenas um comentário de Blanchot para o que vem a ser a renovação da mesma 

experiência em Foucault: 

Eis que nos encontramos diante de um hiato que por muito tempo ficou invisível: o 
ser da linguagem não aparece como ele-mesmo senão no desaparecimento do 
sujeito. Como ter acesso a essa estranha relação? Pode ser por uma forma de 
pensamento que a cultura ocidental esboçou em suas margens como possibilidade 
ainda incerta. Esse pensamento que está fora de toda subjetividade como que para 
fazer surgir exterior seus limites, enunciar seu fim, fazer brilhar sua dispersão e 
captar apenas sua invencível ausência, e que ao mesmo tempo se mantém no limiar 
de toda positividade, não tanto para descobrir seu fundamento ou justificação, mas 
para reencontrar o espaço por onde ele se estende, o vazio que lhe serve de lugar, a 
distância na qual ele se desenvolve e onde se esquiva do olhar de certezas imediatas 
que lhe dirigem, esse pensamento, em relação à interioridade de nossa reflexão 
filosófica e em relação à positividade de nosso saber, constitui o que se poderia 
chamar de �o pensamento do fora�.308  

    

O Fora de Foucault é mais amplo que o de Blanchot, pois não trata apenas do 

percurso inspirado do autor-artista rumo ao desconhecido e à linguagem no espaço literário. 

Ao contrário, Foucault absorve Blanchot dentro de um quadro geral de referências ou 

antecedentes filosóficos, em que diversas outras formulações seriam também experiências do 

Fora ao falarem sobre possibilidade do indivíduo escapar do sujeito. Foucault chama para esse 

diálogo multilateral muitos pontos de articulação. Começa por Sade, com sua noção de 

                                                
307 FOUCAULT, Michel. La pensée du dehors. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 38. Paris: Gallimard, 2001, p. 
548. 
308 Idem, p. 549. 
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desejo; passa por Nietzsche, que revelou em seu pensamento o domínio das forças; fala ainda 

de Artaud e a materialidade e, por fim, do pensamento em Bataille como transgressão.309 

Quanto a essa última menção, cabe uma abordagem mais atenta. Em O 

pensamento do fora, Foucault empolga-se ao explicar como a lei e os interditos são fracos e 

dependem da transgressão para existirem e saírem das sombras. Essa prioridade de uma 

transgressão luminosa, também vinculada a um ponto exterior à ordem transgredida, já havia 

sido percebida pelo autor desde 1963, quando homenageou seu também inspirador Georges 

Bataille. 

No Prefácio à transgressão, Michel Foucault identifica em Bataille a percepção 

atenta de que toda a suposta liberação sexual não implicou a liberdade do homem dentro do 

sexo. Isso porque existe ainda o limite interior da lei, que está gravada no inconsciente como 

uma presença constante310; é a imagem de Deus. E, se a morte de Deus está no horizonte de 

possibilidades do pensamento moderno, é em grande parte por conta da rejeição implícita às 

formas de interdição do desejo humano. Basta, para isso, conferir como Sade já disseminava o 

poder do sexo para todos os lados, e afirmava que não é possível uma cultura de Luzes sem a 

iluminação dos limites que ainda subsistem em referência ao espaço vazio da lei.311 O mais 

relevante é, portanto, não acreditar nos poderes sobrenaturais de qualquer morte de Deus ou 

ainda no desaparecimento da repressão sexual, mas, pelo contrário, afirmar que ainda há 

limites que restringem uma esfera do possível, seja na consciência ou na linguagem.  

A tematização da sexualidade como dispositivo de poder-saber foi melhor 

empreendida a partir de A vontade de saber e durante os anos 80, mas, naquele ano de 1963, 

Foucault preferiu apostar em algo mais vago e impreciso, que são as experiências de 
                                                
309 Idem, p. 553. 
310 BATAILLE, Georges. O erotismo. São Paulo: Arx, 2004, pp. 101-107. 
311 FOUCAULT, Michel. Préface à la transgression. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 13. Paris: Gallimard, 
2001, pp. 261-263; SADE, Marqûes de. A filosofia na alcova. 3ª ed. São Paulo: Iluminuras, 2003, pp. 125-135. 
A vinculação da idéia da morte de Deus com a produção de linhas de fuga, identificáveis tanto em Bataille como 
em Sade, seria a expressão máxima da afronta aos limites do pensamento e da linguagem, numa provocação 
direta à filosofia. Sobre a experiência do Fora como experiência filosófica, cf. MARTIN, Jean-Clet. O olho do 
fora. In: ALLIEZ, Éric (org.). Gilles Deleuze: uma vida filosófica. São Paulo: 34, 2000, pp. 103-106. 
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transgressão ao limite. Ou seja, o foco central de uma nova forma de pensamento seria a 

valorização de práticas e articulações em contrariedade ao que já está posto, quando então o 

contestado se constituiria em relação ao contestador e não o oposto. 

 Essa inversão mencionada por Foucault cria um novo conceito de transgressão a 

partir da obra de Bataille, uma transgressão afirmativa embora não vinculada à proposta de 

qualquer nova positividade. O autor, ao sustentar que �não há nada de negativo na 

transgressão�, justificou-se ao dizer que �ela afirma o ser limitado, ela afirma o ilimitado no 

qual ela salta�312. Mas, ao destacar a tensão entre limitado e ilimitado, Foucault na verdade 

demonstra que Bataille é um pensamento negativo que, além de não admitir a identidade do 

todo, busca em experiências-limite as virtualidades em relação não-dialética com o ser.313 

Haveria assim uma positividade não-dialética da transgressão enquanto exercício 

independente da interdição, com vida própria, mas uma negatividade do pensamento 

transgressor, que não admite a ontologia nem a totalidade.314  

Novamente, percebe-se um filósofo disfarçado de crítico literário, que se extasia 

com a hipótese assumidamente remota de inversão de polaridades do pensamento filosófico 

moderno e com a prevalência de uma transgressão aos moldes de Sade ou Bataille e em 

detrimento da finitude kantiana. Esses dois pólos são inseparáveis, mas o da transgressão 

seria, na verdade, o motor da relação ao jogar luz sobre os limites e, com isso, promover a 

tensão originária do pensamento. A compilação das experiências transgressoras produzidas no 

campo da literatura com a produção do não-discurso teria, para Foucault, o condão de 

denunciar o enclausuramento silencioso do sujeito moderno que não fala nada além do que 

lhe é programado, mas também � o que é mais relevante para o problema em estudo � dá 
                                                
312 FOUCAULT, Michel. Préface à la transgression. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 13. Paris: Gallimard, 
2001, p. 266. 
313 PELBART, Peter Pál. Da clausura do Fora ao fora da clausura � Ensaio sobre loucura e desrazão. São 
Paulo: PUC-SP, 1988, pp. 73-77. 
314 É possível, ao menos num primeiro olhar, perceber uma semelhança entre o pensamento do fora ou da 
transgressão e a crítica à razão identitária em Theodor Adorno. Sobre o tema, que não pode ser melhor 
trabalhado no momento, cf. TIBURI, Márcia. Crítica da razão e mímesis no pensamento de Theodor W. 
Adorno. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995, pp. 66-73. 
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origem a uma nova forma de fazer filosofia, ela mesma como pensamento questionador dos 

limites do pensado. 

Muito embora seja difícil adequar plenamente a abordagem da transgressão em 

Bataille com o Fora descoberto em Blanchot, é visível a inserção dos dois comentários dentro 

de um mesmo sentimento vivido por Michel Foucault. As leituras sobre o Blanchot 

romancista, que descreveu seu caminho em O espaço literário, mostram ao filósofo francês a 

existência de uma dimensão do Fora irredutível ao discurso ou à apreensão já codificada pelas 

formas constituídas de saber. Mas esse Fora foucaultiano difere um pouco do percurso 

blanchotiano justamente por salientar o papel de enfrentamento entre as experiências do Fora 

contra as experiências do universo finito criado pelos sujeitos e para os sujeitos. Esse traço 

bélico cai, ainda que de modo reflexo e incidental, em algo muito parecido com o conceito de 

transgressão extraído de Georges Bataille. O que é apenas uma �noite infinita�, na qual o 

artista passeia fora de si para encontrar-se com a obra numa relação de impessoalidade, vira 

uma noite transgressora para Foucault, em que o pensamento sai do sujeito para operar dentro 

de uma freqüência absolutamente exterior a tudo, justamente para proporcionar experiências 

de afronta ao saber.  

Essa combinação resolve em maior ou menor grau o duplo do cogito-impensado, 

inerente à constituição do Homem pelas ciências humanas e bem individualizado em As 

palavras e as coisas. Se a filosofia conseguir desprender-se de sua posição moderna de auto-

referencialidade e souber integrar experiências transgressoras do Fora, será possível então sair 

dessa circularidade e admitir a existência do impensado sem tentar reduzi-lo ao pensado. Em 

outras palavras, admitir a existência do Fora como espaço pré-ontológico ou, de modo ainda 

mais cortante, anti-ontológico do pensamento � essa é a mensagem que julgo presente no 

pensamento foucaultiano nos anos 60, com diversas repercussões posteriores. 
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Além dos dois textos centrais para a compreensão do Fora em Foucault, há outras 

fontes menos latentes e detalhadas, que apenas corroboram com maior ou menor intensidade a 

imagem já delineada. É sintomático, aliás, que quase todas essas manifestações sejam fruto de 

trabalhos esparsos de crítica literária do autor315, vinculados, contudo, ao questionamento de 

Foucault sobre a transgressão que existe na loucura e na subversão da linguagem.316 

 É a partir dessa revisão de textos menos conhecidos, e quase esquecidos por trás 

da arqueologia dos anos 60, que se torna possível defender um tese decisiva para o momento: 

existe em Foucault uma noção própria de Fora, de inspiração blanchotiana e muito ligada a 

uma perspectiva transgressora. Essa conclusão não é original, e já foi objeto de atenção da 

crítica. Nesse ponto, é relevante a avaliação de Tatiana Salem Levy, para quem Foucault 

propõe o pensamento do Fora como aquele que consegue se desenvolver para além de toda 

subjetividade, por dispensar o Eu-sujeito na literatura e promover inexoravelmente a 

contestação dos valores pré-existentes.317 

Dentro na mesma temática, Levy refere-se com muita ênfase às idéias de Foucault 

sobre a relação entre o homem e a obra pela via da função-autor, que nada mais seria que um 

dos elementos de uma certa política de produção de discursos, ou uma vontade de verdade.318 

De fato, o filósofo, ao investigar o funcionamento das práticas discursivas, percebe que a 

autoria não guarda nada de sagrado ou essencial, pois, pelo contrário, é apenas um modo de 

distribuição e controle da autoridade, que classifica e ordena os discursos e, por fim, delimita 

as zonas de sua abrangência. Sua presença também não é homogênea em regimes 

                                                
315 Além dos já referidos, cf. FOUCAULT, Michel. Veilleur de la nuit des hommes. In: ______. Dits et Écrits, 
v. 1, n. 12. Paris: Gallimard, 2001, p. 259; FOUCAULT, Michel. Le langage à l�infini. In: ______. Dits et 
Écrits, v. 1, n. 14. Paris: Gallimard, 2001, pp. 288-289; FOUCAULT, Michel. Sept propos sur le septième ange. 
In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 73. Paris: Gallimard, 2001, p. 888. 
316 Para a discussão mais específica, cf. FOUCAULT, Michel. La folie, l�absence d�oeuvre. In: ______. Dits et 
Écrits, v. 1, n. 25. Paris: Gallimard, 2001, pp. 443-446. 
317 LEVY, Tatiana. A experiência do Fora � Blanchot, Foucault e Deleuze. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
2003, pp. 55-56. 
318 Idem, pp. 56-61, FOUCAULT, Michel. Qu�est-ce qu�um auteur? In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 69. Paris: 
Gallimard, 2001, pp. 831-832; FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 6ª ed. São Paulo: Loyola, 2000, pp. 
14-19.   
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verediccionais distintos: ao mesmo tempo em que a função-autor foi muito forte em outros 

tempos, como na Idade Média, está num processo de apagamento em um campo muito 

específico dos tempos atuais, que é a produção do saber científico � o que importa é o 

reconhecimento por uma comunidade internacional quase sempre sem rosto. Só que Foucault 

atenta com bastante pertinência para a manutenção da autoria em toda a sua força quanto às 

obras literárias. Nessa seara, não se suporta o anonimato e a impessoalidade, pois o sujeito é 

exigido a cada momento para que a verdade do discurso esteja a ele amarrada.319 

De novo, toda a perspectiva de um enfraquecimento da função-autor é dirigida às 

experiências literárias que promovam a dissolução do sujeito dentro da morte ou da noite na 

escrita (na palestra O que é um autor?, o exemplo é Kafka, ou ainda Proust320). Ou seja, pelo 

menos até 1969, quando Foucault certamente não estava tão preso à tentativa de análise 

interna dos discursos, existe uma aposta em práticas transgressoras do regime discursivo 

vigente, sendo essas práticas oriundas do espaço literário tão bem definido por Blanchot ao 

menos desde 1955.  

A leitura conjugada de O pensamento do fora com O que é um autor? corrobora a 

interpretação proposta por Tatiana Levy. É forçoso, então, afirmar a existência de uma 

proposta muito evidente de Fora em Foucault, sempre vinculada à dimensão literária. Mas não 

porque o filósofo francês tivesse em mente uma separação rígida entre filosofia e litaratura, ou 

uma nova distribuição de papéis que reservasse à segunda uma plêiade de invenções e 

dimensões que não poderiam ser absorvidas ou estudadas pela primeira. A meu ver, tal 

vinculação justifica-se pela importância que Foucault deu ao estudo da literatura, em especial 

aquela situada às margens da tradição (os já citados Kafka, Bataille, Sade, Artaud e outros), 

que representava a dissolução do sujeito moderno no vazio da linguagem.  

                                                
319 FOUCAULT, Michel. Qu�est-ce qu�um auteur? In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 69. Paris: Gallimard, 2001, 
pp. 826-828.  
320 Idem, p. 821. 
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Já que falava dentro da episteme moderna, Foucault denunciava, a partir de Kant, 

a substituição da representação cartesiana por uma finitude que, ao retirar o sujeito de sua 

relação de limitação a partir de Deus, teve o mérito de lhe bastar para sua existência. E isso, 

sem dúvida, a partir de uma antropologia em que a constituição do sujeito presumia a 

formação dos duplos descritos em As palavras e as coisas, com especial ênfase para o cogito-

impensado. Como não vê saída interna para essa antropologia, Foucault deixa-a, e busca 

novos caminhos pela valorização da literatura, o que permitiria experiências anônimas de 

ultrapassagem da tensão entre sujeito e objeto e, principalmente, do problema da interioridade 

incomunicável a qualquer exterioridade.321 Para perceber melhor essa crença numa imagem 

forte do ser da linguagem, é suficiente retomar os comentários de Raymond Roussel sobre a 

produção de novos sentidos por meio de deslocamentos internos e inapreensíveis de palavras 

e fonemas. 

 Em resumo, o recurso à literatura como espaço privilegiado de acesso ou 

experimentação de um Fora atendia exatamente aos interesses de Michel Foucault dos anos 

60, como já explicitado; não quer dizer, todavia, que o Fora seja um problema literário. Muito 

pelo contrário, e é a lição a ser apreendida dos textos do autor e do comentário de Levy: a 

literatura só teve ligação ao Fora de Foucault enquanto representou algo como uma 

resistência, contestação ou ainda transgressão aos limites do discurso oficial. Essa 

consideração final serve para mostrar que o Fora é um problema filosófico próprio a Michel 

Foucault, e pode ser trabalhado sem uma ligação tão forte com os textos literários, embora 

seja impossível afastar-lhe o traço implícito de resistência.  

 

 

                                                
321 MACHADO, Roberto. Michel Foucault, a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, pp. 
112-113. 
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3.2.2. O Fora como resistência e dobra da subjetividade: a torção deleuziana para além 

de Foucault 

 

O maior problema de qualquer estudo sobre imagens do Fora é a dificuldade de 

encontrar um sentido mais ou menos próximo para as descrições apresentadas por seus 

diversos pensadores. Em primeiro lugar, não há o uso conjunto de um mesmo vocabulário, 

sendo necessário um trabalho prévio de aproximação entre os universos de cada autor para, ao 

final, obter algum resultado comum. Além disso, as imagens de Blanchot, Bataille, Artaud ou 

ainda de Michel Foucault são como peças de quebra-cabeças diferentes, cada uma a serviço 

de um modelo filosófico diferente ou de interesses muito específicos. Como observado por 

Peter Pál Pelbart, é pouco relevante buscar a unidade dos pensadores do Fora, mesmo dentro 

do pensamento de cada um; para o autor, não seria decisivo saber qual é a suposta essência do 

Fora, pois a questão é de entender como se opera a relação com ele.322      

O caso de Foucault não é diferente. Nem ele se resume às contribuições 

filosóficas de Blanchot, nem às de Bataille, nem ainda às expressões de artistas como Artaud 

e Brisset. Na verdade, ocorre algo muito peculiar entre esses pensamentos tão ligados e 

comunicados: Foucault fala sobre o Fora ao dissertar sobre as experiências do Fora 

promovidas por outros. Há, então, uma experiência de experiências. Vale salientar que esse 

recorte não é o mais valorizado dentro da obra foucaultiana, já que seu interesse pelo que se 

poderia chamar de uma �arte delirante� não é tão clamoroso como, por exemplo, os estudos 

sobre o poder disciplinar. Daí é fácil perceber que o tema agora em foco não foi central na 

obra do autor, no sentido de não ter ocupado grande espaço em sua produção acadêmica. 

Dessa consideração não se deve inferir que Foucault não seja um pensador do 

Fora. Assim como ele fala sobre Blanchot e Bataille em dois ensaios apaixonados, seu 

                                                
322 PELBART, Peter Pál. Da clausura do Fora ao fora da clausura � Ensaio sobre loucura e desrazão. São 
Paulo: PUC-SP, 1988, pp. 159-163. 
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contemporâneo e admirador Gilles Deleuze olha para sua obra e afirma a existência de algo 

diferente dos demais, ou seja, mais uma experiência ou apelo ao pensar diferente na filosofia.  

O Foucault visto por Deleuze é o novo arquivista, que olha o saber por um outro 

prisma e articula-o com uma também inovadora cartografia do poder.  Isso porque Deleuze, 

ao dizer que Foucault cria uma pragmática própria para os enunciados a partir da repartição de 

relações discursivas e não-discursivas dentro de um mesmo plano e não em sobreposição323, e 

ainda ao afirmar que ele joga luz sobre os diagramas de estratos de saber e redes de poder 

num misto de máquinas concretas e abstratas de agenciamento324, dá vida a um novo filósofo. 

Em outras palavras, Deleuze experimenta Foucault como um pensamento inacabado, que tem 

como maior propósito o questionamento das formas de vida já consolidadas.325  O casamento 

de idéias contido no livro Foucault promove o surgimento de um pensamento misto, ou 

melhor, entrecruzado dos dois autores, fazendo jus à previsão de Michel Foucault de que, 

graças sejam dadas, os tempos serão deleuzianos.326   

Dentre as considerações de Deleuze sobre a obra de Foucault, chama a atenção a 

retomada da questão do Fora. Além de perceber a experiência própria promovida por seu 

objeto de estudo, Deleuze foi capaz de diferenciar bem o Fora de outros conceitos como o 

exterior e as formas de exterioridade, o que, nesse processo analítico-crítico, deu margem a 

um prolongamento do tema com novas imagens. 

Para Deleuze, esse Fora em Foucault � e também em Blanchot � é o elemento 

informe das forças, que vêm dele e também nele traçam suas relações, sendo uma parte do 

                                                
323 DELEUZE, Gilles. Foucault. Paris: Minuit, 1986, pp. 18-19. 
324 Idem, pp. 42-49. 
325 RAJCHMAN, John. Foucault: a liberdade da filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 12. 
326 Ao falar de Diferença e repetição, publicado por Deleuze em 1969, Foucault afirma: �Por muito tempo, eu 
creio, essa obra girará em torno de nossas cabeças, em ressonância enigmática com a de Klossowski, outro signo 
maior e excessivo. Mas um dia, pode ser, o tempo será deleuziano�. FOUCAULT, Michel. Theatrum 
philosophicum. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 80. Paris: Gallimard, 2001, p. 944. Ao fim, conclui: �Graças 
sejam dadas a Deleuze. (...) É rumo a esse livro que devemos agora prosseguir�. FOUCAULT, Michel. Theatrum 
philosophicum. In: ______. Dits et Écrits, v. 1, n. 80. Paris: Gallimard, 2001, p. 955. 
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real constituído por virtualidades.327 É importante essa consideração prévia para que desde 

logo se perceba o vínculo entre o Fora e o conceito de força contido em Nietzsche, que foi 

absorvido quase que na íntegra por Deleuze. Aliás, há uma proximidade entre o Fora e a 

menção deleuziana ao acaso, como o espaço vazio para a geração das forças.328 Mais além, o 

Fora foi descrito no comentário de Pelbart como a relação com o desconhecido que, segundo 

a inspiração nietzscheana, afastaria a ontologia da luminosidade vinda de Platão para captar a 

região das forças, que nunca pode ser iluminada.329  

Mais que um misto de elemento e espaço de forças, o Fora descrito por Deleuze 

está em proximidade, mas não em identidade, com o conceito de exterior. Uma precaução 

justificada: ao falar em exterior, há a inevitável tendência de considerá-lo como um vazio 

referenciado numa interioridade muito bem definida, a qual sua existência e seus movimentos 

estariam atrelados. Pelo contrário, Deleuze propõe a inversão, com base em Foucault, desse 

modo específico de casamento ontológico entre o interior e o exterior. Para ele, é necessário 

eliminar a ilusão de interioridade para que as palavras e as coisas sejam deixadas na 

exterioridade constitutiva, onde poderão ser tomadas na sua literalidade.330 

Esse privilégio do exterior e a redução a zero das pretensões de uma interioridade 

apreensível pelo conhecimento forçam Deleuze a definir o exterior em Foucault como o 

espaço intermediário, ou ainda a zona de conflito em que as relações de força se atualizam e 

dão vazão ao surgimento dos agenciamentos concretos que preencherão o diagrama de poder-

saber. Mas essa última etapa dar-se-á, ainda segundo Deleuze, pelo surgimento histórico das 

                                                
327 Para um detalhamento da questão específica do atual e do virtual em Deleuze, com relação ao Fora, cf. 
LEVY, Tatiana. A experiência do Fora � Blanchot, Foucault e Deleuze. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
2003, pp. 101-105. 
328 �Com o acaso, nós afirmamos a relação de todas as forças. E, sem dúvida, afirmamos todo o acaso de uma só 
vez no pensamento do eterno retorno. Mas todas as forças não entram de uma só vez e por conta própria em 
relação. Com efeito, sua respectiva potência é preenchida na relação com um pequeno número de forças. O acaso 
é o contrário de um continuum. Os encontros de forças de tal ou qual quantidades são então as partes concretas 
do acaso, as partes afirmativas do acaso, e como tal estranhas à toda e qualquer lei: os membros de Dioniso.� 
DELEUZE, Gilles. Nietzsche et la philosophie. 4ª ed. Paris: PUF, 2003, p. 50. 
329 PELBART, Peter Pál. Da clausura do Fora ao fora da clausura � Ensaio sobre loucura e desrazão. São 
Paulo: PUC-SP, 1988, pp. 91-95. 
330 DELEUZE, Gilles. Foucault. Paris: Minuit, 1986, p. 50. 
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formas de exterioridade sempre transitórias que organizam os agenciamentos, as práticas 

(discursivas ou não) e os caminhos de dispersão entre o visível e o enunciável do diagrama. É 

interessante como, nesse pequeno trecho de sua reflexão sobre Foucault, Deleuze conseguiu 

encadear elementos presentes desde A arqueologia do saber, livro de método marcadamente 

estruturalista, com a genealogia nos moldes de Em defesa da sociedade. A conclusão é 

simples: o surgimento de novos modos próprios de exterioridade para o discurso331 dar-se-ia 

sempre a partir de pontos de resistência ou criatividade, a partir dos quais é compreendido o 

domínio do Fora e sua comunicação com o diagrama histórico. Deleuze afirma ainda: 

É a partir das �lutas� de cada época, do estilo de lutas, que podemos compreender a 
sucessão dos diagramas, ou seu reencadeamento por sobre as descontinuidades. 
Porque cada testemunho do modo como se torce a linha do fora da qual falava 
Melville, sem início nem fim, linha oceânica que passa por todos os pontos de 
resistência, que gira e entrechoca os diagramas, sempre em função do mais 
recente.332 

 

Assim, há necessariamente uma inversão dos vetores de produção das 

visibilidades do saber, pois, segundo Deleuze, o enunciado e o que é visível são formados por 

linhas de força que unem pontos. Essas linhas, ao serem criadas espontaneamente, atualizam o 

Fora numa configuração específica, que não é uma representação ou espelhamento, mas 

também não chega a se tornar uma entidade incomunicável. Pelo contrário, a atualização do 

Fora pode dialogar com o Fora, o que resulta num modelo invertido. Se o dentro só existe em 

relação com o Fora como atualização das relações de força � novamente, o recurso a 

Nietzsche -, chega-se com Deleuze à conclusão de que o diagrama, tão valorizado como 

sendo o arranjo do poder com o saber em relação de mutualismo333, não é um lugar. É, na 

verdade, o não-lugar por excelência, ou �lugar por mutações�.334 

Mais além: se o diagrama onde vivemos é apenas �lugar por mutações�, 

evidencia-se que é no Fora que os eventos realmente acontecem, e é no Fora que se processam 
                                                
331 FOUCAULT, Michel. L�archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969, pp. 158-165. 
332 DELEUZE, Gilles. Foucault. Paris: Minuit, 1986, p. 51. 
333 Idem, pp. 77-81. 
334 Idem, pp. 90-91 
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as mudanças, mesmo que elas sejam percebidas pelos sujeitos amarrados ao diagrama. Ele, o 

Fora, é a dimensão de qualquer virtualidade em trajeto de atualização, e por isso permite a 

abertura do porvir. 

Ao mesmo tempo em que desenvolve essa idéia, Deleuze atenta para a ligação que 

Foucault promove entre o Fora e o pensamento. Isso porque, tanto para um como para outro, 

pensar é sempre e apenas pensar o Fora, remeter-se a um Fora sem forma. Deleuze, com isso, 

diz que o apelo ao Fora é um tema constante de Foucault, que adota a idéia de que o pensar 

não é uma faculdade dos espíritos, mas algo que o pensamento, entendido como forma 

histórica que conhecemos, deve fazer para sobreviver.335 Inevitável, portanto, a remissão ao 

potencial de resistência das práticas do pensar e, por conseguinte, das práticas do Fora 

experimentadas pelos pensantes. Afinal, e em síntese, o pensamento vem de Fora, tal como o 

acaso. As singularidades vêm também do mesmo Fora, e são elas que compõem as relações de 

força, bem como as mutações num campo selvagem prévio a qualquer experiência.336 Ou, 

segundo Bernhald Waldenfels, a tentativa de pensar o impensado dá vazão a um pensamento 

que precisa desesperadamente arrastar o discurso de dentro até o Fora, para recomeçar a partir 

de regiões ingovernáveis.337 

Na concepção deleuziana, �a força, nesse sentido, dispõe de um potencial em 

relação ao diagrama pela qual foi apreendida, ou de um terceiro poder que se apresenta como 

capacidade de resistência�338. Com isso, não só admite a possibilidade de resistir, mas 

também dá aos pontos de irresignação um destaque muito adequado ao que Foucault já 

assumia implicitamente em A vontade de saber. Segundo Deleuze, em vínculo direto com 

Foucault: 

                                                
335 Idem, p. 93. 
336 DELEUZE, Gilles. Foucault. Paris: Minuit, 1986, p. 125; LEVY, Tatiana. A experiência do Fora � 
Blanchot, Foucault e Deleuze. Rio de Janeiro: Relume Dumará, p. 81. 
337 WALDENFELS, Bernhard. Michel Foucault � saída do pensamento. In: FLEISCHER, Margot (org.). 
Filósofos do século XX � Uma introdução. São Leopoldo: Unisinos, 2004, pp. 249-255.  
338 DELEUZE, Gilles. Foucault. Paris: Minuit, 1986, p. 95. 
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Bem mais que isso, a última palavra do poder, é que a resistência é primeira, na 
medida em que as relações de poder têm-se integralmente ao diagrama, enquanto as 
resistências estão necessariamente em relação direta com o fora do qual os 
diagramas são advindos. De forma que um campo social resista mais que monte 
estratégias, e que o pensamento do fora seja um pensamento da resistência.339 

 

Só que essa vinculação leva inexoravelmente ao �paradoxo da resistência 

esperada�, apontado como aporia por Habermas e também detectado por Deleuze. Nesse 

ponto de não-retorno verificável nos impasses de Foucault após A vontade de saber, a única 

fuga possível da tentação de querer extrair resistências ocultas nas relações de poder já 

constituídas � emprestando-lhe uma duvidosa identidade, numa quase e também duvidosa 

hermenêutica � é o recurso a um novo eixo teórico. Ele seria construído a partir do 

fortalecimento da relação com o Fora e da compilação das experiências �transgressoras� de 

vida, como se os exercícios contínuos do pensamento pudessem flexionar o Fora para dentro, 

torná-lo transitável e atualizar novas forças. Esse caminho é inevitável para Foucault quando 

decide resolver o problema da falta de alternativas ao diagrama pelo apelo deliberado, embora 

por vezes não tematizado, ao potencial constitutivo do Fora. É como se um náufrago buscasse 

ferir a linha d�água em busca do último e desesperado respiro, para voltar a nadar na mesma 

água que o matava.  

O caminho cuidadosamente trilhado por Foucault nos anos 80 e até sua morte 

prematura foi o da compilação de exercícios diferentes de subjetividade, numa luta contra as 

práticas usuais de subjetivação ou ainda contra as formas pré-constituídas de experiência do 

mundo.340 Assim, a via de descoberta do Fora é a busca da subjetividade contra a 

subjetivação: o indivíduo autoconstitui-se como sujeito numa estética da existência e deixa de 

lado o seu sujeito fixado pelo discurso e pelo poder.  

Essa subjetividade de resistência desloca o apelo ao Fora para um campo 

essencialmente ligado a momentos individuais de reflexão e ação sobre o si, e Deleuze 

                                                
339 Idem, pp. 95-96. 
340 RAJCHMAN, John. Foucault: a liberdade da filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, pp. 35-37. 
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desenvolve um modelo explicativo desse fenômeno. Os processos históricos de 

assujeitamento levam os indivíduos à saturação de suas existências num esquema muito 

repetitivo de poder e saber, sempre postos em uma rede indecifrável. Como essa rede é 

dinâmica, os movimentos de ação e reação indicam que poder e resistência andam juntos. A 

única forma, portanto, de distorcer essa equação e reocupar o espaço vazio do pensamento é 

criar uma linha de fuga que consiga puxar o Fora para dentro, respirando suas forças em 

estado de virtualidade. Mas também não haveria como cristalizar esse Fora numa bolha, o que 

no fim das contas o converteria em exterior reportado ao dentro, ou ainda no �dentro do Fora� 

mencionado por Pelbart ao discutir o que é a loucura.341 A saída para esse impasse, resultante 

da tensão  inexorável provocada pelo apelo de dentro até o Fora, é a construção de uma dobra 

(pli) que possa abrigar um novo sujeito em relação dúplice e de fronteira. O apelo do Fora, 

nessa conjunção filosófica Deleuze-Foucault, resulta numa dobra de subjetividade em que a 

selvageria e violência do mundo da força em estado bruto torna-se manejável, e resiste às 

estratégias já delimitadas.342 Esse retrato de Foucault tomou a seguinte forma em Deleuze: 

 

 

Figura 1 � Diagrama de Foucault343 

 
                                                
341 PELBART, Peter Pál. Da clausura do Fora ao fora da clausura � Ensaio sobre loucura e desrazão. São 
Paulo: PUC-SP, 1988, pp. 169-171.  
342 DELEUZE, Gilles. Foucault. Paris: Minuit, 1986, pp. 126-130. 
343 Cf. DELEUZE, Gilles. Foucault. Trad. de Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições 70, 2005, p. 162.   
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A observação do desenho trazido por Deleuze em seu livro Foucault mostra bem 

o tipo de abordagem que o autor faz sobre o seu homenageado. Afinal, a formulação de um 

diagrama próprio de Michel Foucault indica a crença de que ele não é só um pensamento 

sobre o Fora enquanto problema filosófico. Mais que isso, o Foucault construído com a ajuda 

de Deleuze, que o torce deliberadamente para produzir novas vibrações, é ele próprio um 

pensamento-experimento do Fora. Os dois filósofos formam um combinado muito próximo da 

ruptura da autoria, que engendra um olhar crítico sobre o Fora capaz de contrapor uma nova 

forma de resistência à �cultura da resignação�344 ou simples mesmice, tomada como a 

repetição desgastada de práticas circulares. 

Ou seja, para afastar o paradoxo da resistência derivado da sua nova concepção de 

poder, Foucault precisou criar uma rota de fuga para além dos diagramas que pretendia 

descrever. E essa fuga tomou os contornos de um apelo definitivo ao Fora como lugar de 

constituição do novo e de qualquer possibilidade de resistência positiva. O que pareceu a 

princípio insolúvel, e mereceu a crítica atenta de Habermas, pôde encontrar um novo alento 

com o encadeamento deleuziano de um Michel Foucault diferente, preocupado com a 

afirmação da diferença e também da mudança que não seja simples variação de opções já 

contidas no quadro, arranjo, diagrama ou qualquer outra denominação do que está � ou não 

está, como não-lugar � no �plano de dentro�. 

Não obstante esse reconhecimento do apelo ao Fora já demonstrar um caminho de 

resolução do paradoxo da resistência, é preciso ainda delimitar as peculiaridades desse apelo. 

Isso porque a discussão travada entre os autores tomou o problema de experimentação do 

Fora e da formação de resistências com ênfase e quase exclusividade na constituição de 

subjetividades de dobra. Esses núcleos seriam a tão falada pinça ou invaginação da linha do 

Fora em direção ao dentro, perceptível no desenho de Deleuze, que permite ao indivíduo que 

                                                
344 MAIA, Antonio Cavalcanti. Deleuze leitor de Foucault: elementos para uma crítica da cultura 
contemporânea. Rio de Janeiro: mimeo., 2005,  p. 12. 
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a pratica uma conversa plural e diferente entre planos, além de possibilitar o contato com a 

aridez das relações de força.345 O apelo ao Fora representaria sempre, nesse diagrama de 

resistência, uma alternativa de subjetividade em detrimento da subjetivação. Talvez por esse 

problema da formação de novos sujeitos pela dobra de um bolsão quase selvagem, Tatiana 

Levy admite que a experiência do Fora, além de inaugurar novas possibilidades de vida como 

resistências, cria uma nova ética para, numa nova maneira de se relacionar com o real, dar vez 

ao Outro.346 

Um exemplo desse interesse na obra de Michel Foucault é o estudo sobre a 

problematização do prazer sexual em O uso dos prazeres. Nesse trabalho, o autor toma por 

base a constatação do atual dispositivo de sexualidade para mostrar como já foi possível um 

pensar diferente; no caso, Foucault descreve como os prazeres foram tematizados na 

Antigüidade por meio de práticas de si, deixando agir os critérios de uma estética própria da 

existência347 que não tinha relação com qualquer interdição de sistemas morais.348 Em O 

cuidado de si, último livro de sua vida, desenvolve ainda mais a idéia da cultura do si 

separada dos sistemas de interdição349, quando se percebe um encantamento com o que lhe 

pareceu ser um estilo, ou uma autoconstituição do sujeito. Assim, mediante recuperações 

históricas de formas já vividas, seria possível ao menos tentar fugir do assujeitamento 

disciplinar ou de qualquer outro dispositivo atual, por meio do percurso desenvolvido pelo 

próprio indivíduo em sua relação consigo mesmo.  

Não há relação expressa entre as discussões sobre a autoconstituição do sujeito e a 

questão do Fora em Michel Foucault. Mas é possível inferir que a preocupação do autor com 
                                                
345 Sentimento próximo ao descrito-experimentado pela poetisa carioca Ana Cristina César, aos 16 anos de idade, 
em Fagulha: �(...) Eu queria/apanhar uma braçada/do infinito em luz que a mim se misturava.//Eu queria/captar 
o impercebido/nos momentos mínimos do espaço/nu e cheio.//Eu queria/ao menos manter descerradas as 
cortinas/ na impossibilidade de tangê-las//Eu não sabia/que virar pelo avesso/era uma experiência mortal.� 
CÉSAR, Ana Cristina. Fagulha. In: ______. Inéditos e Dispersos, 4ª ed. Rio de Janeiro: Ática, 1999, p. 41.  
346 LEVY, Tatiana. A experiência do Fora � Blanchot, Foucault e Deleuze. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
2003, p. 93. 
347 FOUCAULT, Michel. L�usage des plaisirs. Paris: Gallimard, 1984, p. 20. 
348 Idem, p. 34. 
349 FOUCAULT, Michel. Le souci de soi. Paris: Gallimard, 1984, pp. 93-94. 
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o sujeito remete indiretamente à tentativa constante de buscar uma forma de sair dos espaços 

já montados para a ação humana, e dominados pela combinação estratégica de relações de 

poder difusas e estratos de saber (quase como uma trincheira de guerra a separar o dentro do 

Fora, como desenhado por Deleuze). 

O próprio Foucault esclareceu em 1982 que todos os seus estudos tiveram como 

objetivo �produzir uma história dos diferentes modos de subjetivação do ser humano na nossa 

cultura�350. É a partir dessa consideração que se desenvolve o exercício filosófico do pensar 

diferente, para formular uma noção de poder mais adequada à realidade e articular melhor as 

lutas contra os assujeitamentos que, por muito tempo, ficaram à margem da discussão política. 

Então, se o sujeito precisa ser construído em novas bases e essa tarefa implica a resistência 

perante o diagrama atual de produção dos sujeitos, é evidente que essa tematização é, de fato, 

uma busca de outros caminhos para resistir fora do poder.  

Agora interligando as discussões, percebe-se que o �fora do poder� não é uma 

impossibilidade que condena o pensamento de Foucault a viver dentro de uma aporia. O 

próprio autor oferece uma saída, ao mostrar que o real permite e incita a um apelo deliberado 

ao Fora, sendo necessário, portanto, encontrar formas novas e livres de relacionamento com 

ele. Em resumo: para resistir aos assujeitamentos é preciso ir para fora da zona do poder, e 

essa trajetória só se aperfeiçoa com o apelo ao Fora como dimensão pré-ontológica das 

virtualidades. 

Em um texto de 1967, autorizado para publicação apenas em 1984, Michel 

Foucault aborda a prevalência do estudo do �espaço de dentro� na filosofia, que deveria ser 

substituído pela análise do �espaço de fora�, no qual seria possível criar novas arrumações e 

lugares. Assim, esse espaço não seria uma utopia, ou o desejo de um além-do-lugar.351   

                                                
350 FOUCAULT, Michel. Le sujet et le pouvoir. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 306. Paris: Gallimard, 2001, 
p. 1042. 
351 FOUCAULT, Michel. Des espaces autres. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 360. Paris: Gallimard, 2001, pp. 
1573-1574. 



 175

Tratar-se-ia, na verdade, da busca por heterotopias, lugares diferentes dentro de 

um espaço que está longe de ser liso ou homogêneo. Do mesmo modo que cemitérios, 

colégios, cinemas ou viagens turísticas têm o poder de deslocar certos elementos em destaque 

para �lugares outros�, fora do plano geral da normalização, caberia ao pensamento, 

compreendido como a atividade de experimentar o Fora e criar novas formas de vida, abrir 

trilhas no �espaço de fora� e criar heterotopias, já que o �espaço de dentro� está 

congestionado por uma rede de lugares convenientes à manutenção das formas pré-existentes 

� sonhar com paraísos tropicais, por exemplo, seria uma forma de heterotopia controlada e 

consentida de ilusão ou compensação dos indivíduos.352 A ocupação diferente do �espaço do 

fora� seria um passo para a organização de uma nova consciência histórica ocidental, para 

viver, desde hoje, o tempo de um modo novo353, o que foi associado à invenção de novos 

anarquismos ou à busca de �técnicas do si� que superem as identidades e dêem vazão às 

multiplicidades individuais.354 

Tanto Foucault como Deleuze deixaram como legado a abertura do pensamento 

ao Fora, para criar dobras em que se possa viver perigosamente as forças sem se sujeitar ao 

poder-saber. Isso certamente não resolve o problema do sujeito na atualidade, apontado por 

ambos os autores, mas pelo menos e, para o momento, revela uma saída honrosa e radical para 

o �paradoxo da resistência esperada�. Agora, pode-se afirmar com mais convicção que a 

resistência consegue desenhar uma cartografia própria se exercida como pensamento do Fora, 

em que o indivíduo dobra os limites estratégicos a ele impostos e desliga-se ao menos em um 

certo sentido do saber que lhe sufoca. 

                                                
352 Idem, pp. 1579-1581. 
353 FOUCAULT, Michel. Vivre autrement le temps. In: ______. Dits et Écrits, v. 2, n. 268. Paris: Gallimard, 
2001, p. 790. 
354 PASSETTI, Edson. Anarquismos e sociedade de controle. São Paulo: Cortez, 2003, pp. 60-63; SWAIN, 
Tânia Navarro. Identidade nômade: heterotopias de mim. In: ______. RAGO, Margareth; ORLANDI, Luiz; 
VEIGA-NETO, Alfredo (orgs.). Imagens de Foucault e Deleuze: ressonâncias nietzscheanas. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2002, pp. 326-330. 
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Essa inovação promovida em conjunto por Foucault e Deleuze revela a 

necessidade de novos sujeitos não-assujeitados, mas subjetivados. O problema é que não 

houve por parte deles nenhum desenvolvimento sobre como criar estratos de saber inerentes 

às dobras de subjetivação, sem com isso reproduzir o mesmo dilema dos diagramas dos quais 

se fugiu e, aí sim, entrar num paradoxo. Aliás, não há nenhuma preocupação nem interesse 

dos autores em pensar um �saber fora do saber�, do modo como o conhecemos. 

 Se essa consideração for transplantada para a questão do direito novo, torna-se 

ainda mais complexa. Afinal, o direito novo precisa, segundo Foucault na aula de 14 de 

janeiro de 1976 no curso Em defesa da sociedade, fugir da soberania e da disciplina. Como 

essas duas noções são dispositivos históricos em processo de substituição e contato dentro do 

diagrama geral, qualquer saída a elas só poderia ser dirigida para fora do poder-saber. E, se 

isso realmente acontecer, terá o caráter de uma resistência baseada no apelo ao pensamento do 

Fora. Mas, seguindo o raciocínio geral já exposto, a experiência do Fora permite apenas 

dobras de subjetivação e não de saberes novos, pois se um saber é absorvido do Fora vira um 

estrato e será envolto por uma nova zona estratégica do poder.  

Cabe então interrogar Foucault sobre a possibilidade de construção do direito 

novo tal como sugerido em 1976, mas agora com vistas ao seu inevitável apelo ao Fora como 

condição para a resolução da aporia do poder versus resistência. Em síntese, é possível criar 

uma nova teoria do direito fora dos dispositivos vigentes no presente e, portanto, fora do 

saber?      

    

3.2.3. Novamente, o direito novo: o apelo ao Fora como última inviabilidade  

 

Como percebido pelo exame mais atento do percurso trilhado por Michel Foucault 

para fugir das malhas do poder, existe nele um apelo implícito ao Fora. Considerei-o implícito 
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ou ainda difuso porque Foucault só lhe consagra uma atenção maior no final dos anos 60, ao 

discutir o espaço do pensamento na arte, com ênfase na observação de experiências no campo 

da literatura como as de Maurice Blanchot e Antonin Artaud. Mas, como ficou sedimentado a 

partir das considerações, injunções ou simplesmente da �torção filosófica� promovida por 

Gilles Deleuze, essa busca pela formação de linhas de fuga ao diagrama do presente está 

subentendida em toda a nova visão desenvolvida por Foucault sobre as relações entre poder e 

saber. Haveria, no lugar de um Foucault dito ultrarealista ou iconoclasta, um outro autor que 

anseia pelo encontro de uma ontologia do presente e de nós mesmos para descobrir 

possibilidades de dobrar as forças para dentro. É assim que surge o Fora em Foucault, como 

um apelo à inovação e à alternativa de vida no pensamento. 

Essa percepção é similar a que se obtém da leitura do curso Em defesa da 

sociedade, quando Foucault se refere ao direito novo. Basta concentrar a atenção na segunda 

metade da aula de 14 de janeiro para sentir a pretensão do autor e quais são seus objetivos, 

ainda que esses estejam dispersos no curso da argumentação. 

Além de provocar uma releitura da noção de poder fora do modelo da soberania, 

Michel Foucault atenta para a ligação entre o direito e a verdade no presente. Os três pontos 

foram adequadamente unidos numa combinação decisiva: �regras de direito, mecanismos de 

poder, efeitos de verdade�355. Ou seja, a manutenção de um equilíbrio estratégico é garantida 

por um determinado conjunto de práticas discursivas e não-discursivas, o que permite a 

circulação otimizada do poder em uma infinidade de pontos. A grosso modo, cada indivíduo é 

um ponto dentro da rede, sendo denominado como sujeito por um outro ponto que não 

consegue determinar. Essa nova economia de relações detectada por Foucault a partir do 

século XVII demandou uma articulação com o direito para legitimar e institucionalizar seus 

discursos, e assim incorporar um modelo mais ou menos estável de produção de verdade. 

                                                
355 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, 
Gallimard, 1997, p. 23. 
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Modelo, aliás, testado em outros momentos e reaproveitado sempre que foi necessário o 

fortalecimento dos controles sociais e da segurança do Estado perante rebeliões e fases de 

desagregação.356  

Em última instância, pode-se considerar que a crítica de Foucault é uma crítica 

não-jurídica ao jurídico. Isso porque o autor assume, ainda que por um brevíssimo espaço de 

tempo, um ponto de vista que não se repete em sua obra, seja antes ou depois de 1976: ele 

adota o direito como problema central, em torno do qual transitam as relações por ele 

institucionalizadas (o poder) e os resultados da mecânica de institucionalização (os discursos 

verdadeiros, a verdade).  

Esse deslocamento de perspectiva, em que o direito por alguns instantes ficou 

acima do poder e da verdade no interesse do autor, deu margem ao deslocamento por analogia 

de outro problema foucaultiano. Se o modelo de produção de verdade é centrado no direito 

enquanto saber, e essa produção está no coração das relações estratégicas de poder que lhe 

circundam, conclui-se que a única forma de existir algo fora do poder é a construção de um 

direito diferente, em que a verdade nasça igualmente fora dos padrões dos dispositivos 

vigentes à época. 

Nesse momento, dispensa-se a discussão sobre o medievalismo jurídico e a tensão 

entre soberania e disciplina num direito que mantém uma forma antiga para trabalhar com 

uma realidade nova, a forma disciplinar de poder. Essa oposição entre modelos aparentemente 

separados � que, em obras posteriores, foram acertadamente aproximados por Foucault357 � é 

apenas um efeito secundário. Na verdade, o objetivo de um �direito novo� seria o 

desligamento do diagrama ao qual estão vinculados todas os estratos de saber vigentes e a 

longa zona estratégica formada entre eles e os sujeitos produzidos no discurso. É o que se 

pode deduzir de um autor que tentou até o limite admitir uma resistência ao poder, mas que 

                                                
356 Idem, p. 31; FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 2002, p. 58. 
357 Cf. Capítulo 2, item 2.2.2, supra. 
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não conseguiu mostrar uma saída positiva diferente da repetição do jogo de ação e reação (em 

resumo, da resistência esperada e por isso paradoxal). Do mesmo modo que foi preciso para 

Michel Foucault tentar escapar das malhas do poder, foi preciso sair da saturação do discurso 

jurídico para buscar uma nova forma de direito, talvez menos institucionalizada ou vinculada 

aos efeitos objetivos de verdade, que não pudesse ser envolvida por relações estratégicas.   

 Além de revelar o problema do paradoxo da resistência e o desejo de sair dele, 

como já observado anteriormente, o direito novo pode ser compreendido como uma outra face 

do apelo foucaultiano ao Fora. Uma faceta certamente menos sedutora e encantada que a 

menção às experiências na literatura, que mostram o lado mais aprazível do problema. 

Todavia, ela é o resíduo de algo muito forte no Foucault dos anos 60, que deixou marcas no 

restante de sua trajetória filosófica. 

Mas, ao falar nesse traço residual do Fora dentro da proposta de direito novo, não 

quero apontar um erro ou uma falha interna do pensamento de Michel Foucault. A sugestão 

de análise aqui exposta pretende apenas revelar a segunda origem do problema do direito 

novo, a segunda característica geral do projeto filosófico foucaultiano que lhe dá suporte se, 

no que me parece mais coerente, tentamos fazer diálogos entre a aula de 14 de janeiro de 1976 

e o restante de sua obra. O reconhecimento conjunto das duas características � a experiência 

de fugir do paradoxo da resistência e o apelo recorrente à dimensão do Fora � expõe o que há 

por trás da proposta, e assim revela a razão de ser tão difícil ou mesmo impossível conferir-

lhe alguma viabilidade.      

Ao sugerir essa forma diferente de ver o saber jurídico, Foucault indica a 

possibilidade de um direito fora do direito, que seja capaz de produzir seus próprios efeitos de 

verdade e não esteja submetido ao diagrama do �dentro� descrito por Deleuze. Deve ser 

lembrado que Michel Foucault fala diretamente e expressamente aos teóricos do direito; 

segundo ele, é preciso deixar de lado a discussão sobre legitimidade do poder para buscar um 
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direito fora dos dispositivos de poder-saber em curso. A razão para esse chamado tão forte de 

uma filosofia do direito, numa acepção mais ampla, é ainda mais óbvia: apenas o pensamento 

da diferença dentro de um conjunto de variações sobre o mesmo tema (a soberania, a origem, 

o fundamento ou a legitimidade dos direitos e dos sujeitos inerentes) será capaz de construir 

uma linha de fuga deleuziana, fugir do lugar, criar um lugar novo para o direito enquanto 

saber. 

 Mais que um apelo direto ao Fora, Michel Foucault convida à subversão de um 

tipo de pensamento que, a seu ver, sempre esteve comprometido com a manutenção integral 

do status quo e a criação de elucubrações anacrônicas sobre uma realidade que só existe 

enquanto disfarce ou metáfora gasta358. Esse caminho de deslocamento aproxima-se do que o 

autor viu tanto em Pierre Rivière como em Maurice Blanchot: a possibilidade de cair num 

vazio em que o sujeito transita livre de regras e é capaz ainda de lhes parodiar ou atacar. 

 A caracterização do direito novo como apelo disfarçado ao Fora é ao mesmo 

tempo uma conclusão e um problema. Como já defendido, ajuda a compreender essa noção 

tão enigmática e inexplorada pelo autor, permitindo uma injunção crítica dessa parte de sua 

obra.  Mas, por outro lado, é forçoso reconhecer que a ligação entre o direito novo e o Fora, 

assim como a do direito novo com a questão da impossibilidade de resistência, leva a um 

problema imenso de viabilidade teórica. Mais uma vez, saliento que o direito novo é uma 

proposta para a teoria do direito, um �novo olhar� reflexivo do pensamento jurídico. Seria 

então fácil, ou ao menos possível, a transição de uma experiência do Fora para a formação de 

uma teoria em termos tradicionais ou mesmo críticos? 

 O conjunto da obra de Foucault indica que, ao menos para ele, a saída não é tão 

corriqueira. O autor nunca se preocupou em construir um modelo teórico eficiente sobre a 

sociedade ou qualquer �objeto de conhecimento�, mesmo que durante a sua vida tenha 

                                                
358 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre verdade e mentira no sentido extramoral. In: ______. Coleção Os 
Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979, pp. 44-47. 
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mantido contato com realidades bem compartimentadas como a prisão ou os hospitais. Ao 

contrário, a leitura de qualquer ponto de sua obra indica a destruição da visão comum de 

teoria, em prol da investigação das partes formativas e da organização dos discursos num 

certo momento (a arqueologia), dos regimes de produção desses discursos como verdade (a 

genealogia) ou ainda a inconclusa tentativa de problematizar o sujeito por meio da retomada 

de experiências passadas de subjetivação livre (a dita �ética� foucaultiana, mais próxima de 

uma estética do si). 

 Certamente, suas declarações de método compiladas ao longo de todas as fases 

não indicam uma teoria tradicional implícita, e o Foucault que herdamos hoje, com uma 

distância de pouco mais de vinte anos desde sua morte, é o pensador vibrante que distorce a 

história para perguntar o que somos no presente. Quanto ao direito, não restam dúvidas de que 

nunca houve a pretensão de uma teoria própria ou de um diálogo estável com a dita teoria 

antiga, sendo pouco ligados ao campo jurídico os olhares dirigidos às prisões ou à 

criminalidade.  Aliás, apenas a muito custo pode-se afirmar que Michel Foucault acreditou 

num campo jurídico que não fosse uma encenação ou joguete incorporado a outras batalhas 

menos visíveis ou nobres, ao contrário do que afirma qualquer teoria jurídica tradicional ou 

crítica.    

Independentemente dessas últimas alegações, a dificuldade gerada pela vinculação 

entre o direito novo e a recorrência dos apelos à dimensão do Fora tem uma razão ainda mais 

simples. Como explicitado por Deleuze na sua investigação, Michel Foucault, ao admitir um 

�espaço de fora�, tenta livrar os indivíduos de toda e qualquer amarra do diagrama e das 

sucessões de dispositivos que o compõem. É, em resumo, uma tentativa de tirar o indivíduo 

do sujeito, libertando-o, assim, de um esquema asfixiante em que qualquer ação está 

delimitada por relações de poder invisíveis e ultracapilarizadas. Se as individualidades e os 

corpos estão docilizados pelo dispositivo de poder-saber que os assujeitou, caberia ao 
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pensamento construir subjetividades à margem dele, o que só seria possível com a formação 

das quase idílicas dobras do Fora. Logo, cada experiência seria uma subjetivação pelo 

contato, ainda que limitado, com essa dimensão não-ontológica que é interditada pelas 

estratégias de cada época. Haveria, portanto, uma rejeição à ontologia jurídica para acreditar 

na produção de um saber anti-essencialista e desvinculado das versões historicamente 

construídas do que se chama de �direito�.  

Ocorre que apenas o direcionamento da experiência do Fora às práticas de 

subjetivação está adequado com o pensamento de Foucault e sua ambição de problematizar o 

sujeito e seu papel iluminado de protagonista na filosofia dos últimos séculos. Não faria 

sentido tentar criar um novo saber dito emancipatório ou revolucionário se sua produção 

obedece às regras e à ordem do discurso, sendo verdade por ser designada como tal. Isso 

porque o saber de Foucault é um estrato que corta o espaço filosófico, e cruza o surgimento de 

práticas discursivas com a dinâmica mais fluida das práticas não-discursivas que, ressalto, não 

deixam de lhe pertencer. Logo, todo saber é um plano do �dentro�, que pode admitir em seu 

benefício a existência de um exterior ou de formas de exterioridade � o que justifica a busca 

infinita e calculada do inconsciente pelo consciente, o duplo cogito-impensado tratado em As 

palavras e as coisas � mas nunca uma experiência do Fora. Afinal, o �dentro� caracteriza-se 

justamente por ser um espaço saturado de saber e poder em interligação, sem a permissão de 

nada além da mecânica entre eles.  

Se o saber e o Fora são inconciliáveis em Foucault, que buscou superar tal 

problema nos anos 80 pela tematização de formas diferenciadas e autoconstitutivas de 

subjetividade, conclui-se pela inviabilidade da tentativa denominada como direito novo em 

sair dos dispositivos da soberania e disciplina para algo além do poder atual. Ao mesmo 

tempo em que reconheço a existência do desejo foucaultiano de um direito novo fora do 

espaço do poder-saber, sendo ele próprio uma forma diferente de saber vinculada a um poder 
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não-disciplinar, considero inevitável reconhecer que essa tentativa cai no vazio ao admitir 

algo manifestamente impossível para o próprio Foucault, ou seja, um saber e um poder do 

Fora.  

Apenas como sugestão, considere-se que num certo instante surgiu uma rede de 

poder não-disciplinar que permitiu o surgimento de um direito novo fora do diagrama, ou 

seja, dos dispositivos de poder-saber em movimento no presente. Ou seja: a realização da 

proposta de 14 de janeiro de 1976. Se formos minimamente fiéis ao pensamento de Michel 

Foucault e levarmos em conta a torção deleuziana já trabalhada, será pouco questionável que 

esse novo combinado de poder-saber está comprometido com o diagrama, muito embora se 

diferencie de outras formas de poder e de saber. Seu surgimento nunca poderá ocorrer num 

suposto espaço vazio ou ainda na relação direta com o Fora, pois sua dinâmica interna de 

captura dos indivíduos e produção intensiva de verdade terminaria por repetir o dilema da 

inexorabilidade do exercício do poder, ou da cópia de práticas discursivas passadas e mais 

adequadas às novas necessidades. Em suma, o direito novo estaria fadado a deixar de ser uma 

rejeição à teoria do direito para converter-se em um novo direito incapaz de quebrar as 

estratégias concretas em que foi gerado. 

Ainda como exercício de argumentação, o direito novo realmente poderia superar 

o medievalismo jurídico denunciado por Foucault, e constituir-se sem amparo no princípio da 

soberania. Mas, para isso, precisaria substituí-lo com novos princípios operacionais e 

metodológicos, que só poderiam ser extraídos de novos dispositivos mais recentes e úteis.  

Como apontado por François Ewald, toda forma de direito exigirá um �direito do 

direito� que lhe conceda um fundamento de legitimidade e organização359; desta forma, a 

permuta da soberania por outro princípio qualquer, mesmo que não o da disciplina, não 

resolveria o problema apontado por Foucault. Assim, sua proposta de direito novo serviria 

                                                
359 EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Trad. de Antonio Fernando Cascais. 2ª ed. Lisboa: Vega, 
2000, pp. 209-211. 



 184

para criar um direito que se conceituaria como novo justamente por ser mais adaptável e 

intenso que o antigo, o que vai de encontro à pretensão expressa de �lutar contra as 

disciplinas, ou ainda contra o poder disciplinar, na busca de um poder não-disciplinar�360. Isso 

porque, em Foucault, não existe geração espontânea de poder ou saber, sendo eles frutos dos 

deslocamentos não evolutivos e involuntários de práticas discursivas e não-discursivas na 

interligação entre saber, poder e sujeitos.  

A questão é que existe uma contradição entre esse apelo ao Fora e a pretensão de 

teoricidade do direito novo. Foucault quer sair do plano do Mesmo e encarar novas formas de 

existência, e isso é exatamente o apelo ao Fora; mas, a partir do momento em que ele deseja 

constituir um saber novo sobre o direito, esse saber necessariamente é produzido dentro dos 

estratos já existentes, ou captado historicamente pela rede de poder que está capilarizada por 

todo o �espaço de dentro�. Não é viável, dentro da perspectiva intercalada de Deleuze e 

Foucault, uma dobra de saber, mas apenas as virtualidades em forma de dobras de 

subjetivação que, se tentarem produzir um saber, terminam igualando-se aos mesmos 

processos de assujeitamento dos quais se fugiu. 

 Logo, não se admite que haja um saber oriundo desse respiro pré-ontológico no 

Fora, até porque, mais que pré-ontológico, o Fora é e produz efeitos anti-ontológicos para o 

exercício filosófico. Isso leva a conclusão de que é inviável qualquer alternativa teórica com 

base em outra forma de poder que seja apartada desde o inicio dos dispositivos vigentes numa 

certa configuração de época. O apelo é tentador, mas o direito novo proposto por Michel 

Foucault forçaria a construção da dobra do Fora sugerida por Deleuze a um limite 

insustentável, superior às suas possibilidades.  

Um último ponto merece atenção. Ao querer sair do poder vigente e construir um 

saber do direito fora do direito, o que considerei um apelo implícito ao Fora, Foucault 

                                                
360 FOUCAULT, Michel. �Il faut défendre la société� � Cours au Collège de France, 1976. Paris: Seuil, 
Gallimard, 1997, p. 35. 
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praticamente recai no já examinado paradoxo da resistência, ou na aporia do poder 

diagnosticada por Habermas. O que a princípio pareceu uma saída ousada rumo ao não-lugar 

do jurídico terminou por frustrar ou ao menos reduzir o otimismo quanto a um eventual 

direito novo nos termos sucintamente propostos por Michel Foucault. Afinal, parece-me óbvio 

que o direito só pode existir num lugar afirmativo, relacionado com o diagrama, os estratos de 

saber, as relações de poder e os sujeitos, e não num Fora em que seria inapreensível, infinito e 

anômico. Se, para escapar da aridez do saber, Foucault preferisse criar um direito sob a forma 

do não-direito por excelência, haveria outro tipo de prática, mas não um direito novo como 

exortação à teoria jurídica.      

Acredito ter demonstrado que, ao buscar um poder fora do poder e um direito que 

em última instância não seria direito, Michel Foucault constrói uma alternativa de resistência 

baseada no apelo do Fora. Mas, como não consegue comunicar o direito novo com essa 

dimensão, a resistência dentro do jurídico torna-se inviável, e a proposta de 14 de janeiro de 

1976 revela-se uma sugestão pouco pertinente para novos desenvolvimentos, além de 

desconectada do restante de sua obra. Embora a origem do direito novo seja, a meu ver, 

cristalina � a fuga ao paradoxo da resistência pela tentativa de um apelo implícito ao Fora nos 

moldes descritos por Gilles Deleuze �, não há um destino coerente ou coordenadas 

minimamente precisas para uma teoria do direito. Existe sim o risco de, na empreitada rumo 

ao direito novo, dar-se guarida à edificação de um ou mais pontos arquimédicos, do alto dos 

quais o jusfilósofos contemplariam o direito sem integrarem-se ao seu saber. Seria lamentável 

que a filosofia e a teoria do direito incorressem impunemente no direito novo e nos seus 

vícios de origem, desprezando outros elementos da obra do próprio Foucault que, pela sua 

inovação, teriam maior impacto e poderiam, aí sim, provocar novas formas de direito em 

termos de subjetividades resistentes. 
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CONCLUSÕES  �  �A BRIGA ENTRE A LUZ E O ESPELHO�: DO DIREITO NOVO AO NÃO-DIREITO  

 

Como relatado desde o início, o objeto do trabalho foi restrito à proposta de 

direito novo, formulada numa aula de 14 de janeiro de 1976 por Michel Foucault. A própria 

estrutura da dissertação indica a centralidade desse problema. Foucault é lido em dois 

momentos, o anterior e o posterior ao direito novo, que apenas por uma questão metodológica 

foi admitido como um marco divisório.  

Acredito, no entanto, que a restrição da pesquisa a um trecho mínimo, quase 

insignificante da obra deste pensador tão prolífico, foi fundamental para o desenvolvimento 

das reflexões num patamar mais equilibrado. Uma das grandes tentações vividas durante o 

estudo foi procurar descobrir o que Foucault poderia ter dito sobre o direito; como ele deveria 

ter encaminhado a relação entre soberania e disciplina, que conteúdo o direito novo precisaria 

ter para trazer alguma contribuição, por mínima que fosse, à teoria jurídica. Uma seqüência 

imensa de sugestões e hipóteses que despertaram grande interesse desde o início, mas que tive 

de afastar sob pena de perder irremediavelmente o foco da investigação.  

É evidente que a escolha do tema já demonstra alguma afinidade com o modelo 

filosófico proposto pelo autor francês, ou ao menos uma simpatia por sua visão quase que 

pejorativa do direito. Isso não quer dizer, contudo, que Michel Foucault foi visto como um 

guardião de verdades obscuras ou o homem capaz de iluminar as pobres existências dos 

jusfilósofos que, numa paródia ousada do baiano Tom Zé, padeceriam do �complexo de 

épico�. Pelo contrário, fiz questão de esclarecer que o pensamento de Foucault é um marco 

interessante para o exercício filosófico atual, tendo em vista os novos processos de otimização 

das máquinas de vigilância e enquadramento subjetivo na sociedade de controle, mas não 

deixo de reconhecer suas limitações em alguns setores. Um deles é o direito e, por 
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conseqüência, sua proposta quase utópica � no sentido mais agressivo do termo, como 

sugerido pelo autor � de um direito novo.  

Desde o início de sua trajetória como filósofo e historiador, Foucault firmou uma 

convicção meramente operacional do direito, suficiente apenas para justificar ou suportar suas 

investigações principais. Ou seja, a presença do direito em sua obra é quase que acidental e 

sem maiores detalhamentos. Falo mais especificamente de História da loucura, ainda na 

chamada fase arqueológica. 

Mesmo com o advento de um novo período, o da busca por uma genealogia das 

relações de poder e dos regimes de verdade em cada época, Michel Foucault não foi capaz (ou 

não teve interesse) de atentar para os caminhos trilhados pela filosofia do direito, embora 

soubesse de sua existência. O �Michel Foucault jurista� apontado algumas vezes em obras 

como Vigiar e punir e também nas palestras reunidas sob o título de A verdade e as formas 

jurídicas não passa de uma aparência. Isso porque o direito só aparece nesses textos como um 

aspecto dentre outros, relevante mas não decisivo. Qualquer teórico do direito mais atento 

perceberá que A verdade e as formas jurídicas, por exemplo, é um debate de psicanalistas. 

Apontar um pensamento jurídico a partir desses referenciais seria uma violência contra o 

autor, apesar de suas mensagens provocarem sensações intensas e muito válidas nos que 

pensam o direito. 

Se já não havia em Michel Foucault uma teoria do direito, cumpre-me reconhecer 

que ela não surge com a proposta de direito novo formulada dentro do curso Em defesa da 

sociedade. A aula de 14 de janeiro de 1976, ao fim da qual houve a fatídica menção, trata de 

uma crítica geral à soberania que usa o direito como seu corpo e linguagem. O direito novo 

surge como uma saída para o problema, mas Foucault não tem tempo nem demonstra 

preocupação em delimitar o que agora mais parece uma conjectura. 
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Como informa a leitura dos textos e cursos posteriores a 1976, mas ainda não 

ligados ao último período de sua obra, trilhado nos anos 80, o direito novo não sofreu nenhum 

desenvolvimento enquanto tema filosófico. Mais que isso, Foucault resolve de um modo bem 

tranqüilo o problema da tensão entre soberania e disciplina que o afligia em 1976. Ao fim 

desse período, o direito novo é apenas resíduo de um estudo que sequer começou, o que 

explica em grande parte a dificuldade de trabalhar com ele dentro do pensamento 

foucaultiano. Sem a menor dúvida, é possível pensar em um �direito novo� ou ainda em 

�direitos novos� pós-modernos; ocorre que essa empreitada, segundo as leituras e reflexões 

apresentadas no curso do trabalho, não será fruto da proposta de Michel Foucault que se 

pretendeu estudar. Daí a cautela em restringir a profusão de linhas de discussão: havia, e há, 

um grande risco de transformar o direito novo numa simples nomenclatura, bem adaptável a 

toda e qualquer visão crítica ou questionadora do direito. 

Após o abandono da hipótese de viabilidade do direito novo, por considerá-lo um 

tema desprezado e errante entre momentos distintos do percurso autoral de Michel Foucault, 

passei a investigar quais características gerais contribuíram para tal impasse. Como a sugestão 

de um poder antidisciplinar remete à idéia de resistência, explicitada posteriormente em A 

verdade de saber, foi quase automática a vinculação. A partir desse ponto, concluo que o 

direito novo representa uma dentre várias tentativas foucaultianas de fugir à dinâmica de ação 

e reação contínua entre poder e resistências (o modelo de pistão). A leitura crítica de Jürgen 

Habermas mostra que a aporia do poder, que está em todo o lugar e impede qualquer 

resistência dita �real�, é um traço inevitável de Foucault. Por isso a necessidade de sair do 

�paradoxo da resistência esperada�, como designado por Gilles Deleuze, e buscar a 

constituição diferente das práticas discursivas ou não-discursivas. Desde logo, não vejo o 

direito novo como saída, e sim como a reativação do problema em outro plano. 
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Essa conclusão é reiterada com mais força quando uma outra característica é 

levantada no debate. A adoção premeditada de uma leitura conjunta de Michel Foucault e 

Gilles Deleuze, pensadores contemporâneos e articulados, indica que existe no primeiro um 

apelo constante à dimensão do Fora, um espaço vazio de onde os pontos de irresignação 

podem surgir numa nova relação com as forças. 

As questões identificadas são bem próximas, o que permitiu imaginar que o 

direito novo proposto em 1976 tem um elemento forte de tentativa de resistência com um 

apelo implícito ao Fora, já que Foucault o exclui deliberadamente das formas de poder e dos 

saberes que admitia na ocasião � soberania e disciplina. Mas também nesse ponto o direito 

novo não consegue se pôr em pé. Afinal, e nos termos descritos no trabalho, a experiência do 

Fora em Foucault, acompanhada da injunção ou torção deleuziana, permite apenas o 

aparecimento de dobras de subjetivação ao espaço de dentro, que flexionam a linha do Fora e 

fogem dos dispositivos de poder-saber. Mas, se o direito novo é uma proposta para a teoria do 

direito e, por conseguinte, um saber, não pode surgir desse modo. Assim, essa segunda 

característica também aponta para a fragilidade do direito novo, se tomado em relação única 

com a obra de Michel Foucault. 

O encadeamento dos pontos já mencionados leva-me a concluir pela inviabilidade 

da proposta de direito novo. Ela surge dentro de um contexto de crítica geral ao pensamento 

jurídico, mas foi abandonada por Michel Foucault e, justamente por estar baseada em dois 

pontos fundantes do pensamento do autor � a tentativa de fugir do poder pela resistência e o 

apelo ao Fora �, não consegue atingir um patamar mínimo de aproveitamento para a teoria do 

direito. 

Não quero com isso excluir Foucault da filosofia do direito, tomada em um 

sentido mais amplo. Acredito que ainda é possível incorporar o pensamento do autor à 

reflexão sobre problemas tidos como jurídicos � a legitimidade do poder, os procedimentos de 
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decisão, as formas de constituição de sujeitos e direitos subjetivos. O que me parece difícil é 

adequar uma série de possibilidades interessantes a uma camisa de força teórica como o 

direito novo, uma proposta abandonada em pouco tempo e que não tem a mesma vitalidade de 

outras sugestões de Michel Foucault. 

Mesmo o apelo ao Fora, identificado como um dos componentes do direito novo, 

pode ser útil a uma filosofia do direito menos vinculada às leituras tradicionais sobre o 

problema do sujeito. Se Deleuze extrai da filosofia de Foucault uma chance de recriar sujeitos 

independentes do poder-saber em dobras de subjetivação a partir do Fora, há que se pensar na 

transposição dessa crítica ao caso dos sujeitos de direito. Seria viável uma teoria jurídica que 

se dispusesse a buscar práticas de subjetivação no campo jurídico, fora do esquema moderno 

de constituição reportada ao poder soberano e das esferas pessoais de direitos? Existe alguma 

forma de criar sujeitos de direito como pontos de resistência e não de conformação ao 

discurso jurídico?  

Tais questões ainda não têm respostas nem caminhos traçados, e certamente serão 

melhor elucidadas a partir da contribuição de Michel Foucault. Não se deve, contudo, 

transformá-lo à força em mais um jusfilósofo sério e intrigado com validades, seguranças e 

justificações internas. Tal subversão, longe de ser criativa, revela uma tendência de distorção 

em benefício do pensamento jurídico tradicional.  

Considero mais prudente e honesto admitir algumas limitações na relação entre 

Foucault e a filosofia do direito. Do contrário, cai-se no perigo de investir infinitas vezes em 

caminhos teóricos que são mais divagações soltas que propostas reais. É o caso, como visto, 

do direito novo.  
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