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RESUMO: 

 

O presente artigo busca analisar como o conceito de Governamentalidade, desenvolvido por 

Michel Foucault, pode auxiliar na compreensão das relações de poder e de governança 

estabelecidas no cenário internacional. A governamentalidade refere-se à racionalidade liberal 

governamental que orienta o governo do Estado e da população. Dessa maneira, a concepção 

de governamentalidade diz respeito às práticas, aos conhecimentos, às técnicas, aos modos de 

se pensar que podem ser observados nas sociedades modernas. Portanto, ao transpor o 

conceito para a esfera internacional, podem-se observar os mecanismos e estratégias que 

moldam e definem as redes internacionais de governança. Assim, busca-se aqui observar 

como os regimes de práticas e os regimes de pensamento conformam as dinâmicas e as 

interações que podem ser entendidas como uma governamentalidade global neoliberal. Essa 

governamentalidade global neoliberal atua sobre a conduta dos atores internacionais (Estados, 

ONGs, OIs e similares), moldando e direcionando os seus comportamentos e entendimentos 

sobre a realidade das práticas internacionais. Com a finalidade de delinear o quadro de ideias 

que compõe a governamentalidade global, o artigo está divido em três seções. A primeira 

seção concentra-se na definição dos conceitos de governamentalidade e de governo para 

Foucault, evidenciando o processo de governamentalização do Estado. A segunda seção, por 

sua vez, apresenta a concepção de governamentalidade global e debate o caráter neoliberal de 

suas práticas e racionalidades. Por fim, a terceira seção descreve como os regimes de práticas 

neoliberais tornam o ambiente internacional governável e o modo como eles refletem a 

operacionalização da governamentalidade global neoliberal.  

 

Palavras-Chave: Governamentalidade Global, Governo, Foucault. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O conceito de governamentalidade, desenvolvido por Michel Foucault, pode contribuir 

consideravelmente para a compreensão das relações de poder contemporâneas no cenário 

internacional. As aplicabilidades do conceito nas Relações Internacionais (RI) vão desde os 

estudos sobre as Organizações Internacionais (OIs) até as análises sobre a Governança Global 

e sobre a natureza da atuação de Organizações não Governamentais (ONGs) (JOSEPH, 2009, 

p.414). Essa aplicação cada vez mais frequente da governamentalidade nas RI suscita 
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questões a respeito da sua utilização relacionada ao internacional, principalmente nas 

limitações práticas que a governamentalidade pode apresentar quando aplicada em sociedades 

que não foram completamente liberalizadas. Mas antes de avançar nessa discussão, é preciso 

apresentar o entendimento conceitual de governamentalidade, explorando a sua utilização, 

para então observar as práticas recorrentes na esfera internacional e como se dá a 

operacionalização de uma governamentalidade global. 

Para analisar o poder político por meio da abordagem da governamentalidade é preciso 

perguntar-se como as autoridades atuais vieram a se consolidar como tal, assim como quais os 

objetivos perseguidos por elas e por meio de quais estratégias e técnicas elas conseguem 

manter o seu domínio (ROSE, 2004, p.20). Assim, essa lente de análise permite que as 

relações de poder atuais no meio internacional sejam estudadas por meio de uma perspectiva 

complexa e atual. Mais do que oferecer um espectro de análise para além do poder centrado 

no Estado e na soberania, a governamentalidade possibilita o entendimento sobre a formação 

das práticas organizadas de pensamento a partir das quais se governa e se é governado 

(DEAN, 2010, p.28). Nesse sentido, o transbordamento do conceito para o meio internacional 

facilita a compreensão sobre como as estratégias e as práticas da governança internacional 

acabam se consolidando. Com essa abordagem é possível observar como os regimes de 

práticas dão origem às normas de conduta internacionais. 

Destaca-se aqui que Foucault não se dedicou a estudar a governamentalidade na esfera 

internacional, concentrando-se apenas no nível doméstico. No entanto, as suas concepções 

podem proporcionar uma compreensão mais profunda sobre as dinâmicas relacionais no meio 

internacional. Elas concedem sofisticação às análises das redes globais de governança. Isso 

ocorre, sobretudo, devido à importância concedida aos impactos do liberalismo para 

transformação do exercício do poder e, consequentemente, do governo. O elemento liberal é 

de suma importância para entender a governamentalidade, já que governar passa a estar 

associado às ideias de livre conduta, da autoconsciência, da autolimitação e da concorrência. 

E a governamentalidade deve ser entendida como essa forma de exercício de poder cada vez 

mais liberal (JOSEPH, 2009, p.416).  

Nesse contexto, esse artigo objetiva analisar a transposição do conceito de 

governamentalidade para o meio internacional, observando a natureza das práticas que a 

acompanham. Para isso, o trabalho está divido em três seções. A primeira apresenta a 

concepção da governamentalidade desenvolvida por Michel Foucault, a fim de delimitar 

como o conceito nos ajuda a compreender as relações de poder em um Estado cada vez mais 

governamentalizado. A segunda seção, por sua vez, aborda a conformação da 
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governamentalidade nas relações internacionais, problematizando como as práticas 

neoliberais são importantes para esse processo. Por fim, na terceira seção explora a 

operacionalização da governamentalidade global neoliberal por meio do discurso da boa 

governança e das intervenções em Estados pós-conflito. 

 

2. Governo e governamentalidade: da governamentalização do Estado à ascensão 

da Governamentalidade. 

 

De todos os temas presentes na obra de Michel Foucault, o estudo da 

governamentalidade ocupou um espaço central em suas pesquisas. A governamentalidade 

possibilitou o surgimento de um conjunto de análises empíricas a respeito de como o 

exercício do poder é realizado a partir do governo na modernidade. Contudo, diferentemente 

das análises tradicionais da Ciência Política, centradas no Estado ou na soberania e na 

legitimidade das instituições burocráticas, Foucault concebeu o governo como a conduta da 

conduta (GORDON, 1991, p.3).  

Essa concepção do governo como a conduta da conduta engloba um número de 

agentes e fatores que vão muito além da esfera formal do Estado, envolvendo as relações e 

interações nas famílias, nas empresas, nas escolas e similares. Isso ocorre porque a conduta 

foi utilizada por Foucault em seus dois sentidos, tanto como um substantivo e como um 

verbo. A utilização de conduta como verbo aponta para a ideia de conduzir os meios 

necessários para liderar, orientar e dirigir (DEAN, 2002, p.119). E como substantivo refere-se 

à conduta como um comportamento ou uma ação (Idem). Assim, o governo possui a definição 

de moldar a maneira como atuam indivíduos e como suas ações são direcionadas. Nessa 

discussão, o governo acaba assumindo um caráter normativo. Governar como a conduta da 

conduta prevê a existência de certo número de normas e prescrições de conduta com os quais 

os comportamentos dos indivíduos são orientados e julgados (DEAN, 2010, p.17).  

Nota-se aqui que esse entendimento permite entender que governar e regular os 

comportamentos é uma forma racional e deliberada de atuar sobre as condutas. Portento, o 

governo em Foucault pode ser considerado como qualquer tentativa, com algum grau de 

deliberação, de moldar os comportamentos de acordo com um grupo particular de normas e 

para uma variedade de fins (DEAN, 2010, p.18). Governar é uma dimensão genuinamente 

heterogênea de pensamento e ação (ROSE, 2004, p.4). Assim, o governo poder ser 

compreendido e visualizado nas palavras que usualmente utilizamos para descrevê-lo e 

operacionalizá-lo: educação, gerenciamento, controle, educação, gestão, reforma ou 
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orientação (Idem). Percebe-se que governar refere-se não somente às práticas de governo, que 

operam com o fim de moldar e normalizar as condutas humanas, como é também uma 

instância do pensamento. Ele se refere àquilo que podemos conhecer e apreender como 

governo. 

A atividade do governo é, portanto, restringida e moldada pelo que pode ser pensado e 

pelo o que não pode ser pensado em um momento particular da história (ROSE, 2004, p.8). 

Na perspectiva de governo, o lugar do Estado está nas estratégias e práticas relacionadas com 

o governo de diferentes zonas, setores e problemas (Ibidem, p.18). Logo, “governar, dentro 

deste enquadramento, significa essencialmente estruturar o possível campo de ação de outros” 

(BLANCO, 2017, p.91). Percebe-se que a concepção de governo em Foucault permite que as 

relações de poder possam ser visualizadas. Ele amplia o leque de práticas e técnicas que 

devem ser consideradas em uma análise de governo. Mais do que observar as instituições 

governamentais e os governantes, é preciso iluminar os mecanismos que possibilitam a 

conduta de um individuo ou da população de acordo com uma determinada norma. 

É preciso destacar que Foucault (1975, p.179) sempre esteve interessado em investigar 

a forma como o poder é exercido. Ele é um dos poucos pensadores para o qual o poder não é 

apenas uma coisa negativa, coercitiva ou repressiva, que nos obriga a fazer coisas contra 

nossos desejos, mas também uma força necessária, produtiva e positiva na sociedade 

(Gaventa, 2003, p.2). No trecho abaixo fica claro esse posicionamento:  

Nós devemos cessar de uma vez por todas de descrever os efeitos do poder 

em termos negativos: ele "exclui", ele "reprime", ele censura, ele "abstrai", 

ele "mascara", ele "esconde". De fato, o poder produz; produz a realidade; 

produz domínios de objetos e rituais de verdade. O indivíduo e o 

conhecimento que pode ganhar com ele pertencem a essa produção 

(FOUCAULT, 1975, p. 161). 

 

Portanto, Foucault entendia que o poder devia ser compreendido por meio das relações 

sociais e das formas como ele interfere na disposição das coisas. Mais especificamente, 

Foucault “problematiza o poder como um relacionamento onde um tenta produzir, direcionar 

ou determinar os comportamentos de outros” (BLANCO, 2017, p.09). O poder mais do 

significar domínio e controle para Foucault; indica uma possibilidade criativa e constitutiva. 

Para ele a sociedade moderna é o resultado tanto dos momentos de dominação e controle, 

como dos períodos de resistência. Isso denota que Foucault acreditava nas possibilidades de 

ação e resistência. Suas ideias sobre a ação eram preocupadas com as nossas capacidades para 

reconhecer e questionar normas e restrições socializadas (GAVENTA, 2003, p.3).   
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Gilles Deleuze (2006, p.27) destaca que usualmente o poder é entendido como um 

atributo que possui uma essência. Essa essência é o que qualifica quem são os dominadores 

(aqueles que a possuem) em oposição a quem são os dominados (aqueles sofrem ingerência 

do poder). Contudo, para Foucault, o poder não possui uma essência, é apenas operacional. 

Ele não é um atributo, mas apenas uma relação (Idem). Essa abordagem permite que o autor 

transcenda a politica e veja o poder como um fenômeno cotidiano e socializado.  Trata-se da 

importância de se olhar para além das concepções tradicionais de poder e governo, buscando 

na realidade das práticas, conhecimentos, técnicas e funcionamentos dos governos, a 

compreensão a respeito das relações humanas. 

Dessa maneira, a concepção de Foucault sobre o governo abre espaço para o 

questionamento e para o estudo de diferentes formas de conhecimentos e práticas por meio 

das quais os agentes buscam agir sobre a conduta de outros indivíduos, para os mais variados 

fins. Mas antes disso, é preciso compreender que o governo não é apenas sobre como as 

autoridades exercem poder sobre os indivíduos ou ainda sobre como as entidades abstratas 

(Estado, população, nação) são governadas, mas, sobretudo sobre como governamos a nós 

mesmos (DEAN, 2010, p.19). Nesse sentido, as questões morais e éticas adquirem 

importância para a compreensão do governo. É preciso que se indague como se pode governar 

mobilizando e esculpindo as escolhas, os desejos, as aspirações e as necessidades dos 

indivíduos e grupos sem que se interfira na liberdade de ação dos sujeitos.  

O governo descrito por Foucault como a conduta da conduta exige que os indivíduos 

sejam livres e que possam atuar de acordo com os seus interesses particulares. Os governados 

precisam possuir as capacidades de pensar e agir por si mesmos, para que o governo possa 

então se preocupar em moldar as possibilidades de ação e conduta dos mesmos. Nesse 

contexto, as racionalidades liberais buscam definir a natureza, os efeitos e as utilidades das 

capacidades dos indivíduos de pensar e agir, definindo os entendimentos de liberada. O 

governo deve, então, delimitar o campo de ação e os limites da conduta (DEAN, 2010, p.23-

24). Percebe-se que o governo, dentro desse quadro analítico, nos permite a problematização 

dos programas e das racionalidades de governo. Mais do que problematizar as práticas em si, 

as análises de governo foucaultianas buscam observar os conhecimentos e verdades que 

permitem a operacionalização das práticas de governo modernas.  

Nesse sentido, a governamentalidade foi definida como um tipo específico de 

racionalidade que é própria ao governo do Estado do moderno (FOUCAULT, [1977-1978] 

2008, 347). É preciso deixar claro que “a racionalidade não é usada aqui em um sentido 

normativo, como na Escola de Frankfurt [...], ela é usada para se referir a como realmente 
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raciocinamos [...] sobre como devemos governar o Estado” (DEAN, 2002, p.119). Sendo 

assim, uma racionalidade é qualquer tipo de raciocínio ou jeito de pensar, calcular e responder 

a um problema que é mais ou menos sistemático e que acaba por dar forma a corpos formais 

de conhecimento e expertise (DEAN, 2010, p.24). Ela acaba por dar forma a regimes de 

práticas e pensamentos sobre o governo do Estado moderno, incluindo uma linguagem 

própria, produções teóricas e filosóficas sobre o exercício do governo, a consolidação de um 

quadro de expertise técnica sobre a prática governamental. A governamentalidade diz respeito 

ao que Foucault chamou de Razão do Estado ou de Arte de Governar e o seu surgimento está 

localizado nos séculos XVII e XVIII (FOUCAULT, [1977-1978] 2008, 347).  

Em sua Palestra sobre a Governamentalidade, Foucault (1991, p.102-103) apresentou 

definições distintas sobre o termo. Essas definições se referem a como o conceito reflete as 

transformações históricas do Estado e dos seus modos de governo. A governamentalidade, 

inicialmente, é o resultado do processo pelo qual o Estado de Justiça da Idade Média se torna 

o Estado Administrativo nos séculos XV e XVI. Mas, também pode ser entendida como a 

tendência histórica observada à governamentalização do Estado, levando ao desenvolvimento 

de aparelhos governamentais específicos e de conhecimentos dominantes sobre os processos 

governamentais. Foucault ressalta que foi justamente essa tendência que permitiu que o 

Estado sobrevivesse às profundas modificações históricas e sociais desse período e ascensão 

do liberalismo. Por fim, e a definição que mais nos interessa nesse artigo, a 

governamentalidade é tida como o conjunto formado pelas instituições, procedimentos, 

análises, reflexões, cálculos e táticas que permitem o governo do Estado e dos indivíduos. 

Aqui, a governamentalidade tem como alvo a população, a economia política como a sua 

forma de conhecimento e os aparelhos de segurança como os seus instrumentos de regulação. 

Essa última definição possibilita a compreensão das novas formas de regulação e poder que se 

conformam nos Estados neoliberais contemporâneos, bem como a transposição dessa 

racionalidade para a esfera internacional.  

A preocupação de Foucault nas Palestras do Collége de France
3
, nos anos de 1975 a 

1980, não era apenas entender um mundo em transformação, mas também, compreender os 

impactos do liberalismo nos modelos de governo. Foucault (1991, p.103) chamou atenção 

para a governamentalização do Estado com o passar do tempo e para o papel cada vez mais 

importante da economia política nessas novas relações. No decorrer desse processo houve a 
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invenção e a ascensão de um conjunto de tecnologias que conectavam os cálculos e as 

estratégias desenvolvidas em centros políticos (ROSE, 2004, p.19).  Esses conjuntos de 

tecnologias visavam organizar as diferentes esferas do poder (fiscal, judicial, constitucional, 

organizacional), conectando-as de forma que fosse possível gerenciar a vida econômica, a 

saúde e os hábitos da população (Idem). Assim, o governo passa a estar relacionado com 

práticas que incidem diretamente sobre a vida da população, dando inicio ao que Foucault 

chamou de Biopolítica. A biopolítica se preocupa com a “gestão dos fenômenos que 

caracterizam grupos de seres humanos vivos” (BLANCO, 2017, p.93). Ela é, por assim dizer, 

uma política que trata da gestão do processo da vida dos indivíduos que compõem a 

população. Ela aborda os mecanismos da vida e os processos biológicos humanos. O objetivo 

primordial da biopolítica é a regulação e administração da população como um todo, 

buscando moldar e orientar as condutas dos indivíduos que fazem parte da população segundo 

a governamentalidade do Estado. 

O foco de Foucault na governamentalização do Estado busca traçar uma análise 

histórica sobre a transformação do Estado e do poder na modernidade até a consolidação da 

governamentalidade. Assim, Foucault ([1977-1978] 2008, p.108) observou como se deu a 

formação de um triângulo do poder entre a Soberania, a Disciplina e a Governamentalidade. 

O exercício do poder passou da soberania, um exercício descontínuo de dominação por meio 

da lei, para o poder disciplinar. Esse poder disciplinar era exercido continuamente por meio 

da vigilância, individualização e normalização dos indivíduos. Para enfim, conseguir se 

chegar a uma governamentalidade, na qual o foco está na maximização das forças da 

população por meio da biopolítica (ROSE, 2004, p.23). Logo, do século XVI até o XVIII o 

problema do governo vai surgindo gradualmente e acaba deixando de lado os 

constrangimentos causados pelo exercício da soberania e do imperativo da lei em um 

território (JOSEPH, 2009. p.415). Nesse processo, o governo passa a se preocupar com a 

população e com a conduta dos indivíduos que compõem essa população. Assim como passa 

a ser abordado por meio da introdução de políticas econômicas e medidas biopolítica em suas 

práticas de governo e pensamento (Idem).  

Nota-se que a introdução da economia política e a individualização dos sujeitos nas 

racionalidades governamentais foram fundamentais para a consolidação de todo esse processo 

e governamentalização do Estado. Foi a partir do desenvolvimento das formas liberais de 

entendimento de governo que o poder centrado na figura do soberano foi se reinventando, 

alcançando uma forma cada vez mais governamentalizada. Isso se dá porque a 

governamentalidade refere-se às racionalidades que orientam o modo como o governo é 
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pensado e praticado. Então, as transformações sociais e políticas, observadas no pensamento, 

refletem nos modelos das instituições de governo do seu tempo. Os regimes modernos de 

governo centraram-se na conduta da conduta e para as estratégias e cálculos referentes a esse 

objetivo. Assim, eles se racionalizaram de acordo com os valores tidos como verdade (ROSE, 

2004, p.24). Esses regimes de verdades foram construídos a partir de um conjunto de 

conhecimentos técnicos e científicos, assim como de contribuições teóricas e filosóficas. E 

são justamente elas que dão origem ao que entendemos por racionalidades políticas.  

Nesse contexto, o liberalismo ascende como o principio norteador dessa racionalidade 

governamental e embasa os modos de vida e de governo dos Estados e da população. Nikolas 

Rose (1992, p.179) diz que o liberalismo é geralmente caracterizado como uma filosofia 

política devido aos limites que estabelece para o poder das autoridades jurídicas. Para o autor, 

durante toda a segunda metade do século XVIII o termo "sociedade civil" deixou de designar 

um tipo particular de associação política e passou a ser definido como um campo natural de 

liberdades e atividades fora da esfera legítima da política. Nesse contexto, o alcance da 

autoridade política deveria ser limitado e a vigilância deveria ser exercida. No entanto, 

simultaneamente, os indivíduos deveriam agir de acordo com a promoção de capacidades 

como a autoconsciência e a reponsabilidade individual. O governo passou a ser entendido 

como a entidade que possuía a tarefa de moldar e regular essa sociedade civil, em 

contrapartida, a sociedade civil era responsável por limitar o exercício do poder do governo. 

Essa regulação mútua permitiria que a sociedade não desviasse a sua conduta da norma liberal 

estabelecida e, ao mesmo tempo, que o governo não interferisse em demasia nas instâncias 

privadas. A liberdade passa a ocupar um papel essencial na constituição dos regimes que 

verdade que embasavam o governo das condutas.  

O estabelecimento das sociedades liberais contribuiu de forma vital a uma 

característica-chave do governo moderno: a ação à distância (ROSE, 1992, p.180). O governo 

liberal procura gerenciar um domínio fora da "política" e faz isso sem destruir a sua existência 

e a sua autonomia. Isso só é possível através das práticas e dos cálculos de agentes 

independentes. Por um lado, isso ocorre entre as estratégias políticas e as atividades das 

autoridades. E por outro lado, a partir da relação dessas autoridades com os cidadãos livres 

por meio de tentativas de moldar eventos, decisões e ações na economia, na família, na 

empresa e na conduta dos indivíduos (Idem). Sob a hegemonia do liberalismo, o indivíduo 

deveria primeiro ser moldado, guiado e conduzido por meio do governo até ser capaz de 

exercer de forma responsável a sua liberdade (DEAN, 2010, p.157).  
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Nessa seção pode-se compreender como se deu a governamentalização do Estado, 

passando de um quadro de dominação do poder disciplinar para a consolidação da 

Governamentalidade e do foco na população. Nesse contexto, Foucault nos mostra como o 

Estado acompanhou as transformações sociais e econômicas que ocorrem ao longo dos 

séculos e foi se modificando de acordo com as peculiaridades da racionalidade liberal se 

consolidava. A compreensão desse processo é de fundamental importância para que se possa 

visualizar como a governamentalidade exercida no nível doméstico passou a nortear as 

relações entre os atores na arena internacional. Para dar continuidade à análise proposta nesse 

artigo, na próxima seção aborda-se a relação entre a governamentalidade e o internacional e 

como o neoliberalismo corroborou para a consolidação dessas relações de poder. 

   

3. A Governamentalidade e os Regimes de Práticas neoliberais: o surgimento de 

uma Governamentalidade Global. 

 

Como já foi apresentada anteriormente nesse artigo, a governamentalidade implica em 

que se possam identificar racionalizações políticas específicas, emergindo em locais precisos 

e em momentos históricos específicos, sendo sustentadas por sistemas de pensamento 

coerentes e sistemáticos (ROSE, 2004, p.24). Portanto, os estudiosos da governamentalidade 

estão preocupados com os conhecimentos que dão origem às formas organizadas de “fazer as 

coisas”, isto é, preocupam-se com o direcionamento empírico dos regimes de pensamentos 

(DEAN, 2010, p.27). Poderia dizer que se busca compreender como as racionalidades 

políticas acabam se conformando em regimes de práticas, que por sua vez desenham a forma 

de atuação do governo. Dessa maneira, essa seção busca apresentar como o pensamento 

neoliberal, enquanto uma racionalidade política acabou por moldar e modificar a 

governamentalidade, possibilitando inclusive o transbordamento dessas práticas para a esfera 

internacional.  

A globalização trouxe consigo a circulação cada vez mais constante de redes de 

relações e de fluxos de informações e mercadorias. Esse fato acabou por atenuar a rigidez das 

fronteiras nacionais e fomentar um novo espaço de atuação e governo. Nesse contexto, as 

análises sobre a governamentalidade global podem fomentar que os estudos do governo 

observem o que ocorre do lado de "fora" do Estado-nação (WENDY; LARNER, 2004, p.1). 

Assim, elas possibilitam a análise se volte para as táticas e estratégias de governança no meio 

internacional. As análises de governo estão voltadas para a disposição das pessoas e das 
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coisas no mundo social, sendo mais do que a defesa de um território ou soberania, mas sim a 

observação da intervenção na vida dos homens (FOUCAULT, 1991, p.92) 

A governamentalidade, mais do que oferecer um espectro de análise para além do 

poder do Estado, possibilita o entendimento sobre a formação das práticas organizadas de 

pensamento a partir das quais se governa e se é governado (DEAN, 2010, p.28). Nesse 

sentido, o transbordamento do conceito para o meio internacional facilita a compreensão 

sobre como estratégias e práticas de governança internacional surgem e se consolidam. O foco 

da governamentalidade nas instituições e nas práticas no plural rejeita uma abordagem 

centrada no Estado e, ao mesmo tempo, fala do poder do Estado de uma nova maneira. Assim, 

os estudiosos da governamentalidade nas Relações Internacionais buscam operacionalizar 

essa abordagem para examinar os métodos mais sutis de poder. Trata-se de observar como 

esses métodos brandos de poder são concebidos e exercidos por meio de uma rede de 

conhecimentos, instituições, práticas e procedimentos reguladores da conduta dos agentes 

internacionais. Logo, na perspectiva da governamentalidade, o papel dos atores não estatais na 

formação e execução de funções de governança global não se constitui em uma transferência 

do poder do Estado para atores de outra natureza (FOUCAULT [1982] 2000, p.341). Em vez 

disso, é a expressão de uma lógica ou racionalidade de governo pela qual a sociedade é 

redefinida como uma entidade que é tanto um objeto, um ator e um assunto de governo 

(NEUNMANN; SENDING, 2006, p.652).  

Essa forma de entender as dinâmicas internacionais não implica em uma rejeição à 

soberania, mas sim, em uma tentativa de pensar a instrumentalização do poder dentro e fora 

do imperativo da lei (JOSEPH, 2010, p.225-226). Ressalta-se a importância de observar como 

a arena internacional é pensada e desenhada pelos diversos atores que nela atuam. Ainda, é 

preciso questionar a natureza das relações estabelecidas nesse ambiente, observando quais as 

racionalidades que orientam o comportamento dos agentes internacionais. Lembrando, que 

Foucault não fala do fim da soberania ou do poder do Estado em seus trabalhos. Pelo 

contrário, para Foucault, um corpo como o Estado é indispensável para a governamentalidade: 

o estado é, portanto, um esquema de inteligibilidade para todo um conjunto de instituições já 

estabelecidas (FOUCAULT, [1977-78] 2008, p.286). O Estado é a instituição que possibilita 

o estabelecimento do governo a partir da conduta da conduta. É nele que estão inseridas as 

instituições, agentes, práticas e racionalidades às quais a governamentalidade se refere. 

Do mesmo modo que Foucault buscou por meio da governamentalidade apreender a 

característica cada vez mais governamentalizada do Estado, os estudiosos da 

governamentalidade global tentam observar a natureza cada vez mais governável do ambiente 
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internacional. Ressalta-se que uma das características mais marcantes da ideia de 

governamentalidade é a investigação do poder para além do Estado. Por assim dizer, examinar 

o poder a partir das táticas, técnicas e tecnologias que configuram espaços, aparentemente não 

políticos, como a empresa ou a escola, como domínios de poder e governo (ROSE; MILLER, 

1992). Nesse sentido, as relações políticas internacionais atuais se configuram em um 

importante espaço de análise. Os múltiplos atores e as diversas formas de interação, em arenas 

formais e informais, demandam a busca pela compreensão de como elas se desenham no 

espaço internacional e ao mesmo tempo demarcam o que se entende por global.   

Apesar da abordagem da governamentalidade ser mais comumente aplicada a análises 

domésticas, ela acaba colaborando muito com a compreensão das redes internacionais de 

governança. Sobretudo quando nos detemos a analisar as práticas e racionalidades neoliberais 

presentes no cenário internacional. O conceito de governamentalidade concede destaque às 

racionalidades subjacentes às formas de governança, tanto nacionais como internacionais 

(ROSE, 2004, p.5). Ele combina essas racionalidades com as práticas reais de governança, 

que moldam a conduta dos indivíduos. Em outras palavras, o conceito está na interseção 

existente entre discursos e práticas de governança (Idem). Trata da importância de se olhar o 

que há por trás das concepções tradicionais de poder e governo, buscando na realidade das 

práticas, conhecimentos, técnicas e funcionamentos dos governos, a compreensão a respeito 

das relações humanas.  

A atividade do governo está intrinsicamente ligada ao pensamento e é, portanto, 

passível e restringida pelo que pode ser pensado e pelo que não pode ser pensado em um 

momento particular da história (ROSE, 2004, p.8). Na perspectiva de governo, o lugar do 

Estado está nas estratégias e nas práticas relacionadas ao governo de diferentes setores e 

problemas (Ibidem, p.18). A governamentalidade é, portanto, a racionalidade que permite que 

esse governo seja idealizado, operacionalizado e replicado ao longo do tempo. Para Nicholas 

Rose (2004, p.24-27) as racionalidades políticas podem ser caracterizadas a partir de certas 

regularidades. Elas sempre possuem alguma forma moral de orientação na medida em que 

incorporam concepções sobre a natureza e a distribuição das autoridades em diferentes 

esferas. Essas prerrogativas morais devem orientar o exercício do poder por meio de 

construções discursivas, tal qual a ideia de liberdade, de justiça e de igualdade. As 

racionalidades políticas têm um caráter epistemológico no qual são articuladas em relação a 

alguma compreensão sobre as instâncias sociais a serem governadas. Por fim, essas 

racionalidades políticas possuem uma linguagem própria que as caracterizam. A linguagem 

aqui se refere às construções discursivas dos conhecimentos e verdades que orientam todos os 
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projetos de governo. Está relacionada com o pensamento dominante e norteador das condutas 

dos governantes e governados.  

Assim, quando os estudos de governamentalidade falam do liberalismo, do bem-estar 

e do neoliberalismo é no sentido de que esses termos devem ser entendidos não como 

designação de suas épocas. Mas devem ser lidos como uma multiplicidade de tentativas de 

racionalizar a natureza, os significados, os limites do exercício do poder, dos estilos de 

governo, dos instrumentos, das técnicas e das práticas a que se tornam vinculados a eles 

(ROSE, 2004, p.18). A nomeação em si desses termos já é um ato criativo e, por conseguinte, 

construtivo. Ela remonta a uma nova individualização de conceitos, de moralidades e 

linguagens, conferindo um caráter móvel a uma multiplicidade de fatores (Idem). Ainda de 

acordo com Rose (2004, p.19), as racionalidades políticas são campos discursivos 

caracterizados por possuírem um vocabulário compartilhado, no qual as disputas podem ser 

organizadas por princípios éticos, por lógicas explicativas mutuamente inteligíveis e por um 

consenso significativo sobre os principais problemas políticos.  

A elaboração das doutrinas liberais e neoliberais sobre a liberdade foi acompanhada 

por projetos que possibilitaram ao liberalismo produzir condições "subjetivas", sob as quais 

suas noções contratuais das relações poderiam funcionar (ROSE, 1992, p.180). O liberalismo 

e agora o neoliberalismo compõem os regimes de pensamentos e de práticas que dão forma e 

lógica ao mundo real. Logo, eles acabam por influenciar os modos como as tecnologias de 

poder são utilizadas pela governamentalidade. Destaca-se que para Foucault uma tecnologia 

refere-se não só à produção de formas de conhecimento, como também a uma variedade de 

dispositivos mecânicos e pequenas técnicas orientadas a produzir resultados práticos (ROSE, 

2004, p.52). As tecnologias estabelecem uma conexão entre diversos tipos de conhecimentos, 

capacidades, disposições e métodos de julgamento. Logo, as tecnologias de poder são aquelas 

tecnologias que buscam a formação de condutas, objetivando em última análise, produzir 

efeitos desejados e evitar efeitos indesejados, (Idem).  

Inicialmente é preciso entender que para Foucault o que particularmente distingue o 

liberalismo de outras abordagens de governo é o seu compromisso em governar por meio da 

promoção de atividades livres, promovendo a autoconsciência dos governados (HINDESS, 

2004, p.26). Nesse sentido, o mercado desempenha um papel exemplar no pensamento 

político liberal, é no mercado que se podem identificar os efeitos de uma governança 

excessiva ([1978-1979] 2008, p.76). As racionalidades liberais geralmente atribuem grande 

significância à liberdade econômica. Elas a consideram não apenas como a fonte de 

crescimento econômico, mas também como condição prévia para o surgimento da sociedade 
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civil e de uma classe média politicamente significativa (HINDESS, 2004, p.24). Assim, ela é 

essencial para que o governo por meio da conduta da conduta possa operar. São as 

racionalidades liberais que garantem que os indivíduos possuíram a autoconsciência 

necessária para se comportarem de acordo com as normas sociais fixadas.  

Então, ao se observar a ascensão da ideia do neoliberalismo na segunda metade do 

século XX, é preciso ter em mente que ela acarretou modificações nas práticas e técnicas de 

governo. O neoliberalismo se distingue do liberalismo pelo seu contexto social e histórico 

(JOSEPH, 2009, p.417). Ele é uma racionalidade que veio a fornecer uma maneira de unir as 

táticas pensadas nas décadas 1980 e 1990, integrando-as ao pensamento e concedendo a elas 

uma lógica coerente (ROSE, 2004, p.27). O neoliberalismo envolveu um processo de 

desestatização do Estado, introduzindo normas e valores de mercado para outras esferas da 

vida social (JOSEPH, 2009, p.418). Ele é fortemente caracterizado pela introdução das 

dinâmicas do mercado para esfera política e social. Para Foucault ([1978-1979] 2008, p.147) a 

sociedade regulada pelo mercado é uma sociedade sujeita a dinâmica da concorrência e com 

características empresariais. Mais do que a centralidade da liberdade do indivíduo, são 

exploradas a competição e autoconsciência. Assim, para o neoliberalismo o domínio da 

política ainda é distinguido de outras esferas de domínio, como a economia, mas está 

inextricavelmente ligado a elas (ROSE, 1992, p.181).   

Com o neoliberalismo a influência dos atores internacionais passou a ser operada de 

forma indireta, restringindo e moldando as condutas dos atores internacionais a partir das 

instituições financeiras internacionais e também, obviamente, por meio do mercado 

(HINDESS, 2004, p.35). No período pós-colonial imediato, esses programas buscaram 

promover o desenvolvimento por meio do planejamento e da ênfase no controle burocrático e 

expertise técnica como um modo de auxilio para Estados com problemas de capacidades. No 

entanto, à medida que foram se afastando do processo de descolonização do Terceiro mundo e 

esses Estados foram se consolidando, passou-se a utilizar os mercados para regular as conduta 

dos agentes internacionais (Ibidem, p.36).  Com a utilização do mercado outros atores 

passaram a ganhar cada vez mais espaço nessa rede global de governança que se conformava, 

como as ONGs e as empresas transnacionais. Assim, o neoliberalismo trouxe consigo 

modificações nas práticas, nas formas de pensamento e na constituição dos atores 

internacionais, transformando a operacionalização da governamentalidade global.  

No plano nacional a governamentalidade possibilita o estudo de como os governos 

trabalham a distância, empregando novas técnicas de observação, de cálculos e de 

administração para regular a esfera social (JOSEPH, 2009, p.415). Consequentemente ela é 
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fundamental para compreender as práticas e racionalidades neoliberais exercidas pelos 

agentes internacionais na atualidade. Ressalta-se que a governamentalidade se expressa no 

Estado por meio de um conjunto de “instituições, procedimentos, análises e reflexões sobre os 

cálculos e táticas que permitem um exercício de poder muito específico” (FOUCAULT, 

[1977-1978] 2008, p.45). E é nessas instâncias que ela opera a fim de moldar o campo de 

atuação dos indivíduos. Nesse mesmo sentido, a governamentalidade opera no meio 

internacional por meio da atuação das Organizações Internacionais, das Organizações não 

Governamentais, das Cortes de Direitos Humanos, dos Blocos Econômicos, dos grupos de 

discussões. Ela ainda orienta e constrói significações a respeito do global a partir de centros 

de produção de conhecimento teórico, técnico e econômicos sobre as dinâmicas relacionais 

dos atores internacionais. Isso é importante porque a governamentalidade combina o 

conhecimento com as práticas reais de governança.  

Como foi apresentado nesse artigo, o conceito de governamentalidade possibilita o 

entendimento não apenas da prática do governo, mas também das racionalidades necessárias 

para que esse governo seja possível (JOSEPH, 2010, 223). É importante ter em mente que ele 

está relacionado com o conhecimento de quem governa, do que se governa e de quem é 

governado e busca investigar as condições e restrições eminentes das práticas de governo 

(GORDON, 1991, p.7). Dessa maneira, a concepção da governamentalidade permite a análise 

do meio internacional como um domínio socialmente incorporado, composto por uma 

estrutura que gera práticas e racionalidades orientadas para objetivos específicos 

(NEUMANN; SENDING 2007, p.678). Por conseguinte, ela proporciona que as análises das 

redes de governança global possam compreender os mecanismos e cálculos que estão ligados 

ao estabelecimento de normas e valores no meio internacional. A partir da 

governamentalidade as relações de poder atuais no cenário internacional podem ser 

problematizadas e visualizadas. .  

Os estudos da governamentalidade estão preocupados com os pensamentos e como 

estes últimos operam dentro dos nossos modos organizados de fazer as coisas. Esses estudos 

centram-se no que Dean (2010, p.27) chamou de Regimes de Práticas.  Os Regimes de 

Práticas envolvem a investigação das práticas organizadas por meio das quais se governa e se 

é governado (Ibidem, p.28). Eles envolvem a produção de verdades e de conhecimentos e a 

constituição de práticas, técnicas e raciocínios (Idem). Mais ainda, eles dizer respeito às 

práticas institucionais que buscam ritualizar e roteirizar as formas como fazemos as coisas em 

certos lugares e tempos (DEAN, 2010, p.31). Percebe-se que os estudos sobre os regimes de 

práticas são sobre o próprio exercício do poder e por meio deles podemos apreender a 
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complexa rede de agentes e tecnologias operacionalizadas pelo governo de si e do outro. Eles 

são objetos do conhecimento e sujeitos a problematizações. Dessa maneira, ao se fazer uma 

análise de governo é preciso considerar as condições que permitem que um determinado 

regime de práticas comece a existir e de reproduza ao longo do tempo. É necessário que se 

observe a multiplicidade de elementos que os compõem e que se siga os diversos processos e 

relações nos quais esses elementos se assentam (Idem).  

Considerando a existência de regimes de práticas que orientam e moldam a conduta 

dos agentes e indivíduos que o compõem, é possível transpor essa ideia para o internacional. 

Incialmente esclarece-se que Foucault escreveu apenas sobre a governamentalidade exercida 

no nível nacional, de modo que cada ordem estatal possuía a sua própria esfera de disciplina 

(LIPSCHUTZ; ROWE, 2005, p.15). Dessa maneira, ao se analisar a governamentalidade no 

âmbito internacional, é preciso considerar que esse é um ambiente extremamente desigual. 

Esse fato faz com que a governamentalidade global seja difícil de ser realizada na prática, 

embora as instituições e atores hegemônicos não deixem de tentar aplicá-la.  

Ressalta-se que o termo governamentalidade pode conter dois aspectos do processo de 

governo. O primeiro aspecto refere-se às racionalidades ou programas de governo e o segundo 

está relacionado às tecnologias de promulgação (MILER; ROSE, 2008, p.15). O primeiro 

representa o mundo de um modo particular e o segundo demonstra as formas de ação sobre 

esse mundo (Ibidem, p.16).   

Assim, a governamentalidade global é simultaneamente uma representação da esfera 

internacional e um conjunto de práticas e técnicas que operam para formar esse espaço. Ela 

está relacionada com as teorias e com os entendimentos sobre as relações internacionais e 

também com as relações entre os atores na prática. É um processo epistemológico e empírico 

sobre o internacional. Portanto, as OIs operam de acordo com o aspecto das racionalidades e 

programas de governo e ao mesmo tempo produzem conhecimento sobre eles (JOSEPH, 

2009, p.421). Elas buscam moldar o comportamento dos Estados no meio internacional de 

acordo com certas racionalidades e conjuntos de boas práticas. Posto isso, na próxima seção 

serão apresentados alguns regimes de práticas que tornam o meio internacional governável. 

 

4. Tornando o Internacional Governável: a atuação das Organizações 

Internacionais no estabelecimento da Governamentalidade Global Neoliberal 

 

A seção anterior delineou como a governamentalidade global pode ser entendida como 

um quadro de normas, técnicas e práticas neoliberais que buscam moldar a conduta dos atores 
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no meio internacional. Para isso, é preciso constituir discursivamente esse espaço 

internacional como uma área governável, estabelecendo os modos de pensar e agir nesse 

meio. Logo, as análises centradas na governamentalidade das Relações Internacionais 

precisam considerar as racionalidades e paradigmas de pensamentos que norteiam esse campo 

de estudos e como eles acabam construindo aquilo que se entende por global. 

Nikolas Rose (2004, p.31) diz que governar é uma questão de tempo e também uma 

questão de espaço. Por assim dizer governar se refere à constituição dos espaços que podem 

ser governáveis ao longo do tempo, incluindo a construção do que se entende por população, 

nação, sociedade, economia, classe, família e até mesmo por indivíduos. O esforço de 

governar demanda, por assim dizer, uma série de tentativas discursivas e concretas de orientar 

e constituir crenças, identidades e principalmente verdades. Dessa forma, a 

governamentalidade global demanda que o espaço que entendemos por internacional seja 

idealizado e criado. Para que então, as relações entre os atores que fazem parte desse espaço 

possam ser moldadas e conduzidas de acordo com as regras e normas estabelecidas. Rose 

destaca que os espaços governáveis são espaços irreais e, portanto, devem ser criados por 

meio de racionalidades e discursos (Ibidem, p.32). Assim, os espaços governáveis dependem 

dos regimes de pensamentos para serem construídos como campos materiais de atuação e 

interação. Mas é importante não esquecer que esses espaços não são fabricados contra a 

experiência e a realidade de fato, pelo contrário, eles surgem a partir delas e tornam o 

desenvolvimento de novas experiências possível (Idem). Dessa maneira, os regimes de 

pensamentos compõem e dão significação ao mundo material, ao mesmo tempo em que são 

compostos por ele.  

Sabendo disso, é preciso considerar que o governo torna-se possível por meio de 

mecanismos discursivos (ROSE, 2004, p.33). Essas práticas discursivas representam o 

domínio a ser governado como um campo inteligível, com limites especificáveis e 

características particulares e cujas partes componentes estão ligadas de uma forma sistemática 

(Idem). Então, quando se analisa a constituição da governamentalidade global, é preciso 

examinar quais são as práticas discursivas que estabelecem essa esfera como governável. O 

estabelecimento da ideia de um sistema internacional (pelos realistas) ou de uma sociedade 

internacional (pelos adeptos da Escola Inglesa) implica na construção dos conceitos que 

visam fortalecer esse enquadramento e lhe conceder sentido.  

Por isso as teorias das relações internacionais e os próprios discursos dos agentes que 

compõem essa esfera são de suma importância para a compreensão de como a 

governamentalidade global vem construindo um espaço governável. Um bom exemplo desse 
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tipo de fenômeno é a ideia de globalização. Nas últimas décadas defendeu-se a fragmentação 

da economia nacional e a diminuição das fronteiras dos Estados, de modo que se crie um 

mundo globalizado e integrado a partir da economia. Essa visão marca claramente a 

construção discursiva de um novo espaço que deve ser governamentalizado, a fim de moldar 

as condutas das instituições e atores. Outro ponto primordial nos estudos sobre a 

governamentalidade refere-se a observação das práticas recorrentes na política internacional, 

isto é, examinar a atuação das instituições e dos agentes de relações internacionais em redes 

sistemáticas de interações.  

Assim, Joseph (2010, p.240) afirma que a governamentalidade global poder ser 

entendida como um conjunto de instituições internacionais que possuem um caráter cada vez 

mais neoliberal. Nesse sentido, pode-se visualizar claramente a atuação de alguns organismos 

internacionais como a ONU e o FMI.  Ao se observar o modo de operar dessas instituições é 

possível encontrar evidências de como se desenha a governamentalidade no cenário 

internacional, em termos de práticas e discursos que privilegiam uma racionalidade neoliberal 

de governo. Para Joseph a governamentalidade global pode ser usada para explicar as 

tentativas das instituições internacionais de aplicar a governança global mesmo nas áreas em 

que está condenada a falhar. Então, o conceito de governamentalidade passa a representar a 

política internacional contemporânea. Mas faz isso no sentido paradoxal de indicar os limites 

de uma determinada abordagem, pintando uma imagem do mundo onde a governança é 

aplicada e funciona e outro onde a governança é aplicada e falha.  

Nesse sentido, uma importante questão teórica a ser feita é indagar a diferença na 

utilização dessa abordagem para entender o que acontece no nível local e para a compreensão 

de uma governamentalidade global operando em um nível sistêmico internacional (JOSEPH, 

2009, p.414). Foucault cunhou o conceito de governamentalidade com o objetivo de analisar a 

governamentalização do Estado e o foco cada vez mais concentrado na população desse 

Estado. Dessa maneira, o filósofo introduziu a concepção de biopolítica para se referir as 

estratégias e políticas que tinham como alvo o gerenciamento das mais variadas esferas da 

vida dos seres humanos vivos (FOUCAULT, [1978-1979] 2008, p.22-24). A biopolítica diz 

respeito então às regulações sobre os processos da vida, da morte, da educação, da saúde, da 

higiene e assim por diante e afeta diretamente os indivíduos. Ela busca otimizar e gerenciar as 

vidas dos indivíduos da melhor forma possível. E para Foucault ([1978-1979] 2008, p.327) foi 

o liberalismo que constituiu as condições necessárias de inteligibilidade para o surgimento da 

biopolítica. Nesse sentido,  
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Com o surgimento da economia política e com a introdução de um princípio 

restritivo a própria prática governamental, é realizada uma substituição 

importante, uma vez que os assuntos de direito sobre os quais a soberania 

política é exercida aparecem como uma população que deve ser gerenciada 

por um governo (FOUCAULT, [1978-1979] 2008, p.328). 

  

Desse modo, a biopolítica é intrínseca à operacionalização da governamentalidade no 

nível estatal. E ambas estão vinculadas às formas liberais ou neoliberais de governo. Portanto, 

uma governamentalidade global demanda que se pense até que ponto é possível gerenciar a 

vidas das populações de Estados que ainda não foram completamente liberalizados (JOSEPH, 

2010, p.201). Uma vez que as medidas biopolítica demandam que certas estruturas e 

racionalidades já estejam consolidadas nas esferas politicas e sociais. Então a 

governamentalidade global é mais facilmente implementada em um nível Estatal, no qual os 

Estados são objetos das práticas e táticas governamentais. Embora a governamentalidade não  

deixe de incidir sobre as populações desses Estados, nem sempre ela consegue ser 

operacionalizada em sua totalidade. 

Tendo isso em vista, Jonathan Joseph (2010, p.203-204) afirma que os teóricos da 

governamentalidade nas Relações Internacionais precisam delimitar o quadro analítico ao 

qual o conceito se refere. Para o autor, os estudiosos do tema devem estar interessados em 

investigar as relações entre a dinâmica dominante no sistema internacional e as condições 

específicas de diferentes lugares. Assim, antes de qualquer coisa, é preciso esclarecer que a 

expressão dominante da governamentalidade atual é neoliberal.  Dessa forma, é necessário 

considerar as dificuldades de se levar a governamentalidade ao internacional, tendo em conta 

as grandes diferenças entre os centros neoliberais de governamentalidade e as condições 

sociais do resto do mundo. Para o autor é preciso observar no que consiste o terreno do 

internacional, formado por diferentes sociedades, cada uma em distintos estágios de 

desenvolvimento e com as mais variadas características institucionais. Esse caráter específico 

do internacional abre espaço para a imposição aos estados em desenvolvimento das técnicas 

neoliberais, que foram desenvolvidas em outros lugares e permite que as Organizações 

Internacionais apliquem a governamentalidade em áreas não neoliberais. Isso significa que é 

ao se utilizar o conceito da é preciso considerar as condições sócio-históricas de cada país e 

questionar até que ponto é possível impor de maneira bem sucedida uma governamentalidade 

global neoliberal. 

A ideia de governamentalidade global é também vista como uma alternativa à teoria 

da governança global. O uso do conceito de governamentalidade afasta a ideia de uma 

intervenção consciente de determinados atores em outros. O que se destaca com a 
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governamentalidade é a existência de técnicas e práticas de controle, que são 

operacionalizadas a partir de uma racionalidade política inerente às relações de poder 

internacionais. Logo, a ideia de governamentalidade global questiona as complexidades e as 

nuances das regras que coordenam o sistema internacional, sobretudo com relação à 

disposição de uma ordem neoliberal (LIPSHUTZ, 2006, p.13). Ela examina os diferentes 

entendimentos nos quais a governança global de fato foi inscrita nos regimes de pensamentos 

(LARNER; WALTERS, 2005, p.16). 

A governamentalidade não é, portanto, apenas sobre como as instituições se 

comportam, mas também, sobre o quadro discursivo que torna suas práticas significativas, por 

meio da construção de objetos particulares de governança (JOSEPH, 2010, p.223). Segundo 

Mitchell Dean (2002, p.53), por mais que uma governamentalidade global esteja sendo 

proposta por várias agências (tais como o Fundo Monetário Internacional e a Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), ela ainda opera por meio das 

racionalidades e práticas existentes do governo doméstico dos estados. Assim, ela pode ser 

vista como uma tentativa de extensão e generalização desse tipo de prática para internacional. 

Ela busca expandir uma arte neoliberal de governo, visando à constituição de uma ordem 

universalizante de práticas e tecnologias de governo.  

É preciso sempre lembrar que a governamentalidade é uma questão de técnicas, 

práticas e estratégias, que devem ser distinguidos dos regimes reais e dos Estados (JOSEPH, 

2010, p.230). Essas entidades são onde a governança ocorre na prática, enquanto a 

governamentalidade está relacionada com os procedimentos e técnicas por meio dos quais a 

governança é promulgada (Idem). Dessa forma, ela possibilita o questionamento sobre a partir 

de quais técnicas a governança poder funcionar melhor. A governamentalidade permite, 

assim, que se investigue a constituição das redes de governança e a fixação da racionalidade 

neoliberal no âmbito internacional. O neoliberalismo é uma maneira de ver e de fazer as 

coisas. Ele vai muito além de ser apenas uma ideologia imposta pelos Estados dominantes no 

cenário mundial, mas é uma estrutura, um conjunto de práticas, uma maneira de ver e fazer 

coisas que transcendem essas fronteiras (JOSEPH, 2010, p.232).  

Para Sending e Neumann (2006, p.668), a governamentalidade pode nos ajudar a 

entender como a governança global funciona. Ela nos permite estudar como as diferentes 

racionalidades governamentais são definidas por certas regras, práticas e técnicas. Ela 

possibilita, também, observar como tais racionalidades podem gerar orientações de ação 

específicas e determinados tipos de atores (Idem). Nesse sentido, instituições como O Banco 

Mundial (BM), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização das Nações Unidas 
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(ONU) assumem uma posição normativa com relação à conduta dos Estados no cenário 

internacional. Forma-se uma governamentalidade por meio do discurso de “boa governança”. 

As ações de cada governo são calculadas e a arena internacional é constituída como um 

campo de conhecimento e intervenção política (ZANOTTI, 2005, p.480). 

O Banco Mundial (2002, p.99) define a boa governança como a criação, proteção e 

execução dos direitos de propriedade, sem os quais o escopo para as transações de mercado é 

limitado. A boa governança também significa a ausência de corrupção, que pode subverter os 

objetivos da política e prejudicar a legitimidade das instituições públicas que apoiam os 

mercados (Idem). Essa definição do que é a boa governança é um discurso normalizador, que 

estabelece padrões para julgar certos assuntos domésticos desde o internacional. Essas 

prerrogativas não são impostas, mas aplicadas por meio de um processo complexo de 

avaliação de conformidade (JOSEPH, 2009, p.422). A boa governança constrói tanto os 

Estados e a arena internacional como espaços governamentais, assim, acaba por promover 

arranjos institucionais que reorganizam muitas das práticas locais (ZANOTTI, 2005, p.479). 

Portanto, a ideia de boa governança promulgada pelas Organizações Internacionais acaba por 

construir um espaço internacional governável, estabelecendo um conjunto de práticas e 

normas para moldar e orientar os comportamentos de todos os agentes que integram esse 

campo.  

Segundo David Chandler (2006, p.15), a governamentalidade pode ser entendida como 

um quadro alternativo para a coerção direta do império formal ou para o laissez-faire do poder 

social do capital. Aqui, a intervenção tem formas que parecem ser consensuais e não 

coercitivas, por meio das quais as tecnologias e práticas de dominação produzem 

simultaneamente ou constituem os sujeitos dominados através das práticas e estruturas 

discursivas de conhecimento, significado, normas e valores. Essas intervenções externas 

indiretas permitem que se observe como a governamentalidade é exercida a distância e como 

os Estados estão sujeitos a processos de monitoramento e controle na instância internacional. 

Desse modo, as OIs são tanto um reflexo de uma racionalidade particular de governança, 

quando são instigadores de uma (JOSEPH, 2009, p.427). Jacqueline Best (2007, p.102) diz 

que a governamentalidade fornece ferramentas para entender a maneira como os imperativos 

econômicos têm sido internacionalizados e institucionalizados nos últimos anos. Isso ocorre 

por meio de uma lógica de ação internacional não jurídica, baseada na transparência e na ética 

empresarial de auto-responsabilidade. A transparência é particularmente importante quando 

analisada como um modo para disciplinar os Estados e as suas economias.  
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Como foi visto, a boa governança para instituições como o FMI, o BM e ONU está 

relacionada com uma racionalidade política neoliberal, embasada na ideia de livre mercado e 

na auto-responsabilização dos indivíduos. Outra questão amplamente difundida dentro desse 

quadro normativo na atualidade é a crença de que as democracias são os modelos políticos 

mais estáveis e propícios para a boa governança. As mesmas entidades que constroem a ideia 

de boa governança, a partir da ideia de livre concorrência, tendem a entender as democracias 

liberais como os modelos institucionais mais pacíficos.  

Michael Doyle (2012, p.4-5) define que o tipo ideal de instituição liberal precisa 

atender a algumas características essenciais. Primeiro, os cidadãos de uma democracia liberal 

devem possuir igualdade jurídica e ter outros direitos civis fundamentais garantidos, como 

liberdade de expressão e religiosa. Em segundo lugar, o governo legítimo do Estado é 

exercido por legislaturas representativas, que derivam sua autoridade de eleições livres. Essas 

legislaturas podem exercer a sua autoridade livre de qualquer restrição, além da exigência que 

garantam a preservação dos direitos básicos dos seus cidadãos. Em terceiro lugar, a economia 

deve basear-se no reconhecimento da propriedade privada, incluindo a propriedade dos meios 

de produção. A propriedade é justificada por aquisição individual (por exemplo, por trabalho) 

ou por acordo social ou utilidade social. E em quarto lugar, as decisões econômicas são 

predominantemente moldadas pelas forças da oferta e da demanda, tanto no mercado interno 

como no âmbito internacional e são livres do controle estrito das burocracias estatais. 

As características destacadas por Doyle são legitimadas internacionalmente por uma 

série de mecanismos e práticas regulatórias, que visam moldar e adequar à conduta dos 

Estados. Portanto, essas formas de pensar acompanham intervenções diretas e indiretas em 

países que não se adequam a esse tipo de sistema político e econômico. Esse fato demonstra 

que existe no cenário internacional a operacionalização de uma governamentalidade global 

neoliberal que tem os Estados como alvo. Aqui os Estados são entendidos como os indivíduos 

nas sociedades nacionais e as OIs e, também os países que possuem democracias liberais 

avançadas, atuam sobre eles de modo a moldar os seus comportamentos, ajustando-os a uma 

ordem neoliberal. Pode-se dizer que a governamentalidade neoliberal molda os Estados a 

partir de padrões globais de conduta e competitividade (JOSEPH, 2009, p.423).  

Um exemplo claro disso são as Operações de Paz promovidas pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), que atuam na reconstrução das instituições políticas de países pós-

conflito. Ramon Blanco (2017, p.99-101) observa que essas Operações de Paz são utilizadas 

atualmente como dispositivos de normalização de Estados e das suas populações no cenário 

internacional. Blanco defende que essas operações acabam sendo convertidas em uma forma 
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de moldar a conduta dos Estados que não se comportam de acordo as normas internacionais. 

Essas intervenções buscam instaurar nos países intervindos um conjunto de reformas sociais, 

políticas e econômicas alinhadas com a ideia de boa governança. Mais do que um exercício de 

“(re)construção de instituições, tais processos [...] são a própria operacionalização do 

exercício de um poder disposicional sobre os estados pós-conflito, [...] no sentido de corrigir 

[...] o modo pelo qual estas esferas devem adequadamente comportar-se” (BLANCO, 2017, 

p.100). Assim, essas práticas são essenciais para um processo de normalização de Estados 

pós-conflito e adequação de suas esferas política, econômica e social a governamentalidade 

global.  

Para que os processos de normalização possam ser operacionalizados no cenário 

internacional, é preciso que haja a construção daquilo que entende por normal e daquilo que 

se entende por “anormal” (BLANCO, 2017, p.92). Como a governamentalidade global possui 

uma racionalidade neoliberal de governo, as democracias liberais são consideradas os 

modelos de Estados “normais” no ambiente internacional. E os Estados que apresentem 

comportamentos “desviantes” a essas normas e valores internacionais poderão sofrer 

tentativas de normalização por meio da ação de Organizações Internacionais. Essas 

intervenções podem ser indiretas, como é o caso dos relatórios, listas e planos de metas 

desenvolvidos pelo FMI e Banco Mundial. Mas também, as intervenções podem ter um 

caráter mais direto, como é o caso das Operações de Paz. Nelas os Estados intervindos são 

geralmente entendidos como falidos ou falhados, de modo que acabam exportando 

insegurança para toda a sociedade internacional (BLANCO, 2017, p.99).  Isso faz com que os 

grandes centros capitalistas mundiais recorram à operacionalização da governamentalidade 

global neoliberal para normalizar a conduta desses atores.  

Para mascarar esse quadro político a ideia de fragilidade ou de fracasso dos Estados é 

utilizada como um discurso legitimador dessas intervenções. A fragilidade estatal é descrita 

como sendo oriunda de instituições e sistemas de governança fracos e com falta de liderança, 

vontade política e capacidade para produzir bens públicos essenciais (BLANCO, 2014, 

p.293). E ainda é entendida pelos atores internacionais como uma fonte de ameaças a toda 

sociedade internacional (FUKUYAMA, 2004, p.IX). Assim, as ações internacionais, em 

busca da consolidação da paz em sociedades pós-conflitos, acabam por tornarem-se um 

exercício de construção e normalização de Estados. Por conseguinte, argumenta-se que o 

objetivo não é somente perseguir a pacificação dessas sociedades, mas também, a estabilidade 

no cenário internacional, evitando que Estados considerados fracos exportem insegurança 

para o ocidente (NEWMAN, 2013, p.142).  
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Os Estados Unidos após os ataques de 11 de Setembro foram importantes difusores 

dessa ideia. Os temores americanos quanto aos Estados frágeis podem ser observados na 

Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 2002, a qual dizia que "a América 

está agora menos ameaçada pelos Estados conquistadores do que pelos fracassados" (NSS, 

2002: Seção 1). A narrativa sobre a fragilidade estatal e o risco que ela oferece para toda a 

sociedade internacional também faz parte das práticas e racionalidades da 

governamentalidade global. A partir dela, Estados e OIs passam a intervir em outros Estados 

que representem uma ameaça ao bom funcionamento da governamentalidade global. Essa 

narrativa possibilita o alargamento das intervenções para além das localidades marcadas por 

conflitos armados, incluindo grande parte dos países não-ocidentais, que não se adequam as 

normas ocidentais de boa governança, isto é, não são democracias completamente 

liberalizadas (CHANDLER, 2006, p.26).   

Essa seção apresentou a operacionalização da governamentalidade global a partir da 

exposição de alguns regimes de práticas e regimes de pensamento. Pode-se perceber que a 

governança global é um regime de práticas neoliberais que buscam ordenar e moldar a 

conduta dos atores e os relacionamentos entre eles. Isso é feito, sobretudo, por meio da 

construção da ideia de boa governança, que pode ser entendida como um regime de 

pensamentos. A ideia boa governança reúne uma série de táticas, conhecimentos técnicos e 

concepções teóricas e filosóficas que visam delimitar o campo de atuação dos Estados 

enquanto atores no meio internacional. As operações de paz da ONU também podem ser 

compreendidas como regimes de práticas que atuam sobre Estados pós-conflitos e suas 

populações. Essas operações são tentativas de normalizar esses Estados de acordo com as 

normas e prerrogativas da governamentalidade global e está relacionada tanto com a boa 

governança, quanto com as preocupações envolvendo os riscos que os Estados falidos 

representam. 

 

5. Conclusão 

 

Ao longo desse artigo apresentou-se o conceito de governamentalidade e como o seu 

transbordamento para o campo de estudos das Relações internacionais pode ser importante 

para uma melhor compreensão das relações de poder atuais. A governamentalidade designa o 

conjunto de racionalidades e práticas relacionadas ao governo do Estado. Ela pode ser 

traduzida tanto em discursos, técnicas, táticas, estratégias, expertise, conhecimento e 
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instituições.  A governamentalidade é a característica que pode ser observada a partir do 

processo histórico de governamentalização do Estado, de modo que ela possui a economia 

política como meio e a população como o seu principal alvo. Ela introduz a biopolítica como 

um modo de regular e gerenciar os diferentes aspectos da vida humana, como a saúde, a vida, 

a morte e a higiene. Portanto, a transposição do conceito para o meio internacional demanda 

que se pense no internacional como um espaço governável, onde as relações e interações são 

moldadas e conduzidas de acordo com a racionalidade neoliberal.  

Nesse sentido, ao pensar em uma governamentalidade global neoliberal, então, não é 

de todo errado a suposição de que ela objetiva em última instância a abertura dos mercados 

em todo o mundo (JOSEPH, 2009, p.421). Mas ela vai muito além da simples liberalização 

econômica dos países alvo. Ela se traduz em práticas e racionalidades, instaurando normas e 

regimes de práticas e de pensamentos no cenário internacional. Ela produz verdades e 

entendimentos compartilhados sobre a conduta dos atores. Um exemplo disso é a construção 

da ideia de boa governança e a vinculação dessa ideia com as formas liberais e neoliberais de 

governo. Desse modo, a boa governança, nacional e internacional, trata de economias e 

sistemas políticos liberalizados, baseados nas liberdades individuais, na livre concorrência e 

na propriedade privada.  

Então, a governamentalidade global pode ser entendida em função das técnicas 

destinadas a regular o comportamento dos Estados e Governos segundo preceitos neoliberais, 

atuando diretamente sobre a conduta desses atores. Busca-se normalizar o comportamento dos 

Estados que desviem às normas neoliberais instituídas pelas racionalidades e práticas da 

governamentalidade global. Essa regulação pode ser observada na atuação das OIs, com a 

publicação de relatórios sobre as mais diversas esferas da visa social e política e também em 

Operações de Paz da ONU. Por fim, a governamentalidade auxilia no entendimento de como 

essas técnicas e práticas de governança são conformadas e reproduzidas ao longo do tempo. 

Possibilita ainda a visualização das racionalidades que estão relacionadas com a atuação de 

organizações e atores internacionais no estabelecimento das normas e valores de governança 

globais. 

Com relação à população, a aplicabilidade da governamentalidade global tende a 

apresentar dificuldades práticas. Isso se dá devido às diferenças históricas e sociais existentes 

na maioria dos países nos quais a governamentalidade global é operacionalizada (JOSEPH, 

2009, p.427). Diferentemente das sociedades onde o neoliberalismo já está em está avançado, 

a maioria dos países apresentam contextos sociais e políticos mais complexos. Esse fato 

dificulta que as técnicas, práticas e instituições neoliberais consigam interferir e melhorar a 
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vida dessas populações, promovendo a governamentalidade global nessas sociedades. 

Simplificando, nesses cenários a governamentalidade pode ser aplicada, mas não há garantias 

de que obterá sucesso (JOSEPH, 2010, p.236). 

Foi possível perceber que a governamentalidade global possibilita que se analise as 

relações de poder no cenário atual olhando para além das instituições e normas. Essas últimas 

são de suma importância para perceber a operacionalização da governamentalidade no meio 

internacional. Mas a governamentalidade no permite questionar e entender como a esfera 

internacional é transformada em um espaço governável, passível da influência de normas e 

valores. Por assim dizer, com a governamentalidade é possível observar os discursos e 

pensamentos que formam, moldam e dão consistência a esse contexto, Ela nos permite 

questionar como essas relações vieram a se consolidar e como elas se reproduzem ao longo do 

espaço e do tempo. Por fim, é possível observar a ocorrência de uma governamentalização da 

política internacional. 
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