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A Genealogia do Poder e a ascensão do conceito de Soberania: Uma análise sob o 
prisma foucaultiano 1

Felipe Florencio2

RESUMO: Temos que o conceito de Soberania não é algo impassível de mutações 

como sugerem as teorias mainstream das Relações Internacionais (BARTELSON 1995; 

ONUF, 1991; SHAPIRO, 2011; WALKER, 2013.). É sim um objeto com sua gênese 

em determinado momento histórico e, portanto, passível de investigação mais detalhada 

sobre seu conceito e suas particularidades históricas. O principal objetivo deste trabalho 

é compreender a ascensão e possíveis modificações históricas do conceito de Soberania 

por meio da genealogia do poder foucaultiana. Dessa forma, escoramo-nos em três 

obras fundamentais para a consolidação do trabalho: Em Defesa da Sociedade (2005), 

Segurança, Território e População (2008c) e Nascimento da Biopolítica (2008b). 

Propomos a desvinculação do modelo tradicional, em que se contempla a Soberania 

como natural do próprio Estado. Com o intuito de olhar tanto do ponto de vista 

epistemológico quanto do estrutural e, mais importante, como veio a ser exercido por 

meio de uma análise feita de dentro para fora - ou seja, da legitimação ao poder 

soberano, e não o contrário.
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1. INTRODUÇÃO

Como objeto definido em termos abstratos, o conceito de Soberania3 só pode se 

fazer valer por intermédio de uma estrutura conceitual complexa que afirma a sua 

continuidade política (WALKER, 2013. p. 242). Nesse ponto, o conceito de Soberania 

estatal se estabelece como um símbolo intelectual que representa uma estrutura de poder 

criada pelo homem e tem como fim determinar a quem pertence a uma hierarquia 

político-jurídica e a forma de sua manifestação (CASSIRER, 2001, p. 18). Ao 

abordarmos a concepção de Soberania, visamos por este estudo atingir dois objetivos 

principais: apresentar ao leitor a fase genealógica dos estudos de Michel Foucault e 

demonstrar como o filósofo francês compreendia a intersecção entre a noção 

epistemológica de Soberania e suas estratégias de dominação. Sendo assim, o capítulo 

compreende três obras principais: Em defesa da Sociedade (2005) e Segurança, 

Território e População (2008c) e O Nascimento da Biopolítica (2008b), por questões 

metodológicas e de afinidade com o objeto de estudo deste trabalho: a emergência do 

conceito de Soberania.

Portanto, para dar viabilidade ao primeiro objetivo será feita uma análise do 

deslocamento analítico de Michel Foucault, compreendendo sua estratégia 

metodológica da arqueologia à genealogia. Em seguida, será feita a análise da ascensão 

do poder régio como a noção de soberania. Após isto, será apresentado o conceito de 

“poder disciplinar”, transpassando-o até a questão da biopolítica e da 

governamentabilidade.

Posteriormente, versaremos sobre as técnicas de governamentalidade, 

respeitando o processo intelectual do autor, e as caracterizaremos de acordo com seus 

traços epistemológicos. Assim, abordaremos a questão do poder pastoral, da guerra 

como modelo político e proveniente de poderes específicos. Por fim apontaremos para 

uma nova razão de estado – a emergência da polícia. 

3 No decorrer deste trabalho utilizaremos uma delimitação tipográfica. Por ser um assunto denso e muitas 
vezes repetitivo, instruímos o leitor a interpretar as formas “Soberania”, e “soberania” de maneiras 
distintas. A primeira deve ser compreendida como uma caracterização conceitual de ordem política-
filosófica e jurídica. Trata-se do termo e sua conceptualização semântica, e epistêmica da época em que o 
texto está inserido. Já a segunda se concentra no exercício do poder do próprio termo, ou seja, mostra-se 
derivada da primeira e é específica a determinado momento textual.



Tentaremos dessa forma articular a teoria de forma que seja possível 

compreender como se constrói a estratégia metodológica do autor, compreendendo a 

fundo seu sistema de pensamento, e como se realizou a transição de diferentes poderes 

soberanos, respeitando as devidas épocas para as quais foram pensados, modelados e 

aplicados.

2. GENEALOGIA DO PODER E A NOÇÃO DE SOBERANIA 

2.1 Do método à multiplicidade de sujeitos: da arqueologia ao procedimento 
genealógico

É por meio da fase arqueológica do trabalho de Foucault que se estabelece a 

relação com o discurso por ser sumariamente uma técnica, uma estratégia que visa 

confrontar a formação histórica do saber. Em outras palavras, a arqueologia se aproxima 

de trajetórias discursivas e de sua correlação com a história. O que se busca é 

compreender como se deu a emergência de determinado discurso em determinado 

campo de conhecimento; ou seja, como as práticas discursivas se confirmaram no molde 

da trajetória político-social de um período analisado.

Como afirma Lima (2010, p. 22), a arqueologia faz parte da genealogia. 

Foucault afirma o mesmo em sua aula de 7 de janeiro de 1976: “arqueologia é o método 

específico da análise de discursividades locais e a genealogia é a tática, a qual, uma vez 

descritas essas discursividades, traz a luz os conhecimentos dessujeitados que foram 

libertados delas”4. 

Compreendemos que Foucault (2008a) pretende abordar a história do sujeito 

conjuntamente com os alicerces sociais, que detêm a função de sistematizar e 

hierarquizar o como e o porquê da emergência dos saberes. O intuito é fragmentá-los a

fim de demonstrar não apenas uma trajetória das ideias, mas um método por meio do 

qual seja possível entender como se dá a legitimação de determinados tipos de discurso.

4”Foucault demonstrou também a conexão entre arqueologia e genealogia em seu artigo “O que é 
Iluminismo?”, em que defendeu uma “ontologia histórica” de nós mesmos, frisando que esta deveria 
possuir “coerência metodológica no estudo simultaneamente arqueológico e genealógico das práticas.”
(Foucault, 1984, p. 50)



Foucault (2008a) estabelece que o discurso deixa de ser imutável e passa a ser 

concebido como uma rede entrelaçada e difusa, denotando desta forma a épistémè5

cristalizada em uma época específica, ou seja, opera como uma espécie de imaginário 

coletivo. De acordo com Archela (2013, p. 11) isso “diz respeito ao pressuposto do 

conjunto daquilo que é nomeado e pensado em diferentes domínios de saber de uma 

época”. Para Lima (2010, p. 162), o processo de ascensão das épistémès não é 

consciente, ele emerge e opera sem a intenção humana.

Portanto, o que Foucault (2008a) propõe é uma delimitação entre o campo 

discursivo dos saberes e uma interligação do campo histórico com o aspecto da verdade

- verdade já dita, esquematizada, usurpada. É a partir dessa interconexão, portanto, que 

se expressam as conexões epistemológicas de determinados tipos de saberes e práticas 

discursivas. Conforme afirma Candiotto (2010, p. 204) “a verdade é indissociável da 

singularidade do acontecimento. ” Além de estar intimamente ligada ao método 

histórico, ela também possui o caráter de legitimar e modelar certos tipos de discurso. 

É nesse ponto que se dá a ascensão de um novo tipo de racionalidade histórica 

dentro do pensamento foucaultiano. A partir do momento em que se institucionaliza o 

aspecto da verdade como indissociável e sincrônico aos movimentos discursivos, é 

inserida também uma nova variável – o poder – e a partir do momento em que esta se 

apresenta como uma nova, porém contínua, variação dentro da obra de Foucault, um

novo campo de análise é aberto.

Conforme afirma Machado (2006b) o mais importante aqui é a correlação de 

forças: não há poder sem saber como não há saber sem poder, pois a própria 

constituição dos saberes e poderes é proveniente do sujeito e é por meio deste que essas 

esferas são complementares. Ou seja: todo exercício de poder é vinculado a uma noção 

de saber, pois onde há saber emana-se o poder. Neste sentido, Archela (2013) aponta 

que o campo genealógico compreende um espectro mais amplo em que as práticas 

discursivas continuam sendo um fator preponderante de análise. Seu foco, por outro 

lado, é compreender as estratégias e táticas de poder enraizadas nos discursos e técnicas 

de dominação.

5 Neste trabalho será utilizada a representação tipográfica de épistémè, estabelecida por Machado (2006a) 
que se delimita como: “Épistémè não é sinônimo de saber; significa a existência necessária de uma 
ordem, de um princípio de ordenação histórica dos saberes anterior à ordenação do discurso estabelecida 
pelos critérios de cientificidade e dela independente. A épistémè é a ordem específica do saber; a 
configuração, a disposição que o saber assume em determinada época, e que lhe confere uma positividade 
como saber”.



O método genealógico abordado por Foucault é proveniente de uma leitura 

nietzscheana, construído de modo que fosse possível vislumbrar a ascensão do conjunto 

de saberes de uma determinada épistémè e seu transbordamento tangente ao sujeito e às 

técnicas de dominação. Como afirma Machado, (2006b, p. XI) o projeto genealógico 

lança luz a uma questão que redefine o fazer histórico. 

Compreendemos que a concepção genealógica é tida como um meio cujo intuito

é atingir a emancipação do sujeito moderno - não se trata da busca por pontos de origens

ou de fechamentos. O que procuramos é compreender como a congruência entre a tríade

saber-poder-verdade se apoia em um tipo de poder que parte do sujeito ao sujeito; que 

busca a sua emancipação em colapsos entre o fazer sincrônico e anacrônico do ser

histórico.

É a partir da inserção da figura do poder, da genealogia e de suas multiplicidades 

que é possível compreender o conceito de Soberania em Foucault. Pretendemos, 

portanto, demonstrar de que forma se dá a concepção de poder para o filósofo e como 

tal poder adquire novas formas que possuem o intuito de delimitar e moldar a concepção 

do poder soberano.

Infere-se que todo o arcabouço desse período era pautado na noção de soberania 

partindo de um poder régio, ou seja, o foco das multiplicidades dos poderes e dos

discursos transpassava a figura do rei e se manifestava em um “tríplice primitivismo” 

decorrente do estabelecimento de três figuras centrais. Nesta perspectiva temos: “o 

sujeito que deve ser sujeitado, o da unidade do poder que deve ser fundamentada e o da 

legitimidade que deve ser respeitada” (FOUCAULT, 2005, p. 50). Ou seja, soberania do 

poder régio, poderes que se entrelaçam e que moldam o indivíduo – poder disciplinar –

e sua interligação, que delimitam a Soberania por meio de estratégias de sujeição e

práticas discursivas.

2.2 A emergência do poder disciplinar e a noção de soberania

Nosso foco nesta seção será a análise genealógica de Foucault, amparada em 

obras que buscam exemplificar e destrinchar as formas específicas do exercício do 

poder. Poder este que é visível em microcosmos individuais, não sendo proveniente de 

uma fonte única: portanto para Foucault é inviável tecer uma teoria acerca do poder, 



pois este se trata de uma rede de mecanismos, instituições e sujeitos que se entrelaçam, 

modelando e coordenando a correlação entre saber e verdade e, consequentemente,

nossa realidade histórico-política. (FOUCAULT, 2005)

Como afirma Jessop (2007, p. 36) não há uma teoria única e sobreposta sobre o 

poder ou as formas do mesmo. A analítica de poder de Foucault deve ser analisada de 

forma heterogênea, de maneira que a ascensão do poder seja proveniente de múltiplas 

esferas individuais, explorando formas específicas do exercício do poder em diferentes 

polos institucionais e normativos a fim de compreender como o poder se relaciona com 

dispositivos de maior escala que modelam a configuração social.

Assim sendo, Foucault se distancia das análises tradicionais propostas pelas 

ciências sociais que apresentam seu foco na análise estatal. Em uma passagem de O 

Nascimento da Biopolítica, o autor circunscreve suas intenções e seus limites: 

“renuncio, vou renunciar e devo renunciar a fazer uma teoria do Estado, assim como 

podemos e devemos renunciar a um almoço indigesto” (2008b, p. 105).

É correto afirmar que a análise de Foucault está interessada no método de 

operação do poder e nas transformações que o mesmo pode apresentar por meio das 

estratégias de dominação. Deste modo, o autor alega que nas sociedades ocidentais os 

mecanismos de poder são estabelecidos pela figura do poder régio. Conforme afirma o 

autor:

[...]creio que o personagem central, em todo o edifício jurídico ocidental, é o 
rei. É do rei que se trata, é do rei, de seus direitos, de seu poder, dos eventuais 
limites de seu poder, é disso que se trata fundamentalmente no sistema geral, 
na organização geral, em todo caso, do sistema jurídico ocidental. [...] O 
papel essencial da teoria do direito, desde a Idade Média, é o de 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 que o discurso e a técnica do direito tiveram 
essencialmente como função dissolver, no interior do poder, o fato da 
dominação, para fazer que aparecessem no lugar dessa dominação que se 
queria reduzir ou mascarar, duas coisas: de um lado, os direitos legítimos da 
soberania, do outro, a obrigação legal da obediência. O sistema do direito é 
inteiramente ligado ao rei, o que quer dizer que é, em última análise, a 
evicção do fato da dominação e de suas consequências. (FOUCAULT, 2005, 
p. 31)

Nesse sentido, Foucault implica a necessidade em se abandonar o discurso 

jurídico da soberania em prol do foco sobre as multiplicidades e diferenças de maneiras 

como o poder se manifesta em técnicas de dominação (prisão, escola, hospital, etc.); só 



desta maneira seria possível, segundo o autor, compreender a gênese do Estado 

Soberano. Para Foucault, o Leviatã hobbesiano se apresenta à imagem do homem 

fabricado, composto por uma multiplicidade de corpos individuais, sendo a alma desta 

alegoria o próprio conceito de Soberania. (FOUCAULT, 2005, p. 34). 

A Soberania, portanto, se apresenta como a própria cabeça do Leviatã, ou seja, 

em uma relação epistemológica em que a Soberania só pode ser proveniente de uma 

épistémè específica, que caminha com a racionalidade de determinada época – aquela

em que o conceito foi definido. Além disso, Foucault não visa em um primeiro 

momento compreender a estrutura da Soberania, mas como ela se permeia pela 

multiplicidade de sujeitos individuais por meio de práticas disciplinares:

Ora, nos séculos XVII e XVIII ocorreu um fenômeno importante: o 
aparecimento – deveríamos dizer a invenção – de uma nova mecânica do 
poder, que tem procedimentos bem particulares, instrumentos totalmente 
novos, uma aparelhagem muito diferente e que, acho eu, é absolutamente 
incompatível com as relações de soberania. Essa nova mecânica de poder 
incide primeiro sobre os corpos e sobre o que eles fazem, mais do que sobre a 
terra e sobre o seu produto. É um mecanismo de poder que permite extrair 
dos corpos tempo e trabalho, mais do que bens e riqueza. É um tipo de poder 
que se exerce continuamente por vigilância e não de forma descontínua por 
sistemas de tributos e de obrigações crônicas. É um tipo de poder que 
pressupõe muito mais uma trama cerrada de coerções materiais do que a 
existência física de um soberano, e define uma nova economia de poder cujo 
princípio é o de que se deve ao mesmo tempo fazer que cresçam as forças 
sujeitadas e a força e a eficácia daquilo que as sujeita. (FOUCAULT, 2005, 
p. 42).

Pela passagem supracitada se nota um claro deslocamento entre as noções de 

Soberania. Em um primeiro momento, Foucault admite e atesta a concepção soberana 

como o centro das relações entre saber e poder. Tal noção detinha como função o 

estabelecimento de verdades em seu aspecto jurídico-legal. Contudo, a partir do que o 

autor chama de “poder disciplinar”, a soberania como fonte de autoridade suprema e

advinda do soberano, tende a se diluir. O que se busca a partir dessa compreensão são 

formas de controle que ultrapassam a categoria do Estado, pois o mero controle da terra, 

de seus frutos e de sua riqueza não legitima o soberano a controlar de fato seus 

domínios. Há de se buscar novas técnicas e métodos que condicionem a emancipação 

dos sujeitos, e quiçá da legitimação proveniente da conceptualização de Soberania. 

É a partir do “poder disciplinar” que as condições do pensamento de Foucault 

tomam um rumo completamente distinto das noções de teóricos clássicos como Bodin, 



Hobbes e Rousseau. Nessa perspectiva, Foucault determina este novo tipo de poder 

como: “indescritível, injustificável nos termos da teoria da soberania, radicalmente 

heterogêneo, e que deveria ter levado normalmente ao próprio desaparecimento desse 

grande edifício jurídico da teoria da soberania” (FOUCAULT, 2005, p. 43).

Com a emergência desse novo poder, o autor se encontra no limiar entre o 

declínio do poder soberano e a ascensão dos mecanismos de poder disciplinar. Na 

perspectiva do filósofo, o exercício do poder se dá entre o direito do soberano em razão 

da posição soberana do rei e a mecânica da disciplina. Foucault crê que o poder se 

manifesta entre duas esferas: o direito público da soberania e a disciplina.

Na perspectiva do autor seria um equívoco abordar o poder de um modo 

centralizado como se proveniente de uma única esfera. Estaríamos dessa forma 

observando o fenômeno de maneira atomizada, descartando a hipótese de que o poder

soberano se conduz além da norma, manifestando-se também nos corpos e esferas 

individuais. As disciplinas – ou poderes disciplinares – são portadoras de um saber 

específico, que visam modelar a constituição social do sujeito.  Assim sendo, esses 

saberes aliados à norma jurídica detêm a função de constituir discursos que sirvam de 

maneira a modelar o sujeito moderno. 

Como afirma o autor,     

Creio que nos encontramos aqui numa espécie de ponto de estrangulamento, 
que não podemos continuar a fazer que funcione indefinidamente dessa 
maneira: não é recorrendo à soberania contra a disciplina que poderemos 
limitar os próprios efeitos do poder disciplinar. De fato, a soberania e 
disciplina, legislação, direito da soberania e mecânicas disciplinares são duas 
peças absolutamente constitutivas dos mecanismos gerais de poder em nossa 
sociedade. (FOUCAULT, 2005, p. 47)

A esquemática de Foucault em torno do direito de soberania se constitui na 

demonstração não somente de seu aspecto jurídico legal, ou mesmo somente das 

relações teóricas do contrato, mas na indicação de estratégias de dominação que 

modelam o sujeito moderno. Essa estratégia se dá pela heterogeneidade das relações de 

poder, que não são apenas poderes “políticos”, mas uma vasta gama de mecanismos que 

se transformam em possibilidades políticas.

É dessa forma que Foucault concebe a sua conceptualização de Soberania na 

emergência da modernidade. O autor postula ser a partir da emancipação do poder 

régio, aquele que prescinde os demais, que se dá a emergência de uma relação política 



que visa à constituição do sujeito.  Tal constituição perpassa o “poder disciplinar”, visto 

que este deve ser compreendido, conjuntamente com o poder soberano, como 

manifestações que se cruzam, se entrelaçam e tangenciam, formando assim um vértice

no qual em um lado temos o poder soberano e de outro os dispositivos disciplinares que 

atuam de forma concisa na esfera individual ou do sujeito, afirmando tanto o caráter 

normativo quanto o amplo prisma de possibilidades em que o poder pode vir a se 

desdobrar.

E é no próprio desdobramento que reside toda a articulação do poder soberano. 

Nela compreendemos que este deixa de ser de exclusividade do rei em seu caráter 

jurídico-legal refletindo-se na multiplicidade de possibilidades pelas quais o poder pode

ser efetivado. Ou seja, o caráter abstrato da conceptualização foucaultiana toma forma, e 

esta se dá pelos alicerces institucionais que legitimam o caráter soberano.

Outro fator interessante é o tratamento pelo filósofo da noção epistêmica da 

Soberania conjuntamente com o poder disciplinar. A ascensão desse tipo de poder se dá 

em uma época histórica especifica – o século XVII –, e não por acaso temos no mesmo 

período a ascensão de teorias políticas cujo foco é a abordagem da legitimação do poder 

régio - ou seja, seu caráter soberano. Como veremos mais adiante, Foucault questiona o 

alicerce teórico desses pensadores, guiando-nos a outro viés de análise.

Com a decorrente correlação entre poder disciplinar e poder soberano cabe a nós 

abordar a emergência da questão da biopolítica, fundamental para a genealogia do 

poder de Michel Foucault e também para nossa análise acerca da conceptualização da 

emergência, existência e transformação da Soberania. No próximo tópico deste trabalho, 

portanto, esclareceremos o conceito e estabeleceremos sua ligação com a esfera 

normativa e institucional junto de novas formas de poder soberano. A partir da 

introdução de uma nova variável – a população –, a análise do filósofo tende a se 

desdobrar e desenvolver novas nuances.

2.3 Biopolítica e a emergência da população

Analisar as circunstâncias históricas e discursivas que fizeram Foucault (2005, 

2008b, 2008c) estabelecer uma análise da biopolítica exige uma verificação detalhada 



acerca da constituição dos saberes provenientes do Estado e da Soberania, além de suas 

formas de poder diante da multiplicidade dos indivíduos. É a partir da introdução de 

uma nova variável – a população –que se nota uma épistémè distinta acerca do caráter 

soberano.

Com a intersecção entre os poderes soberanos e os aparatos disciplinares vemos 

o nascedouro de uma nova razão governamental que se diferencia de suas percursoras, 

pois:

Aparece em um campo de intervenção em que, em vez de atingir os 
indivíduos como um conjunto de sujeitos de direito capazes de ações 
voluntárias – o que acontecia no caso da soberania –, em vez de atingi-los 
como uma multiplicidade de organismos, de corpos capazes de desempenhos, 
e de desempenhos requeridos como na disciplina, vai-se procurar atingir, 
precisamente, uma população. Ou seja, uma multiplicidade de indivíduos que 
são e que só existem, profunda, essencial, biologicamente ligados à 
materialidade dentro da qual existem. (FOUCAULT, 2008c, p. 28)

A população a que Foucault se refere é problematizada pela prática 

governamental a partir do século XVIII e não se caracteriza como o coletivo dos 

indivíduos localizados em determinado território e tampouco se define por suas práticas 

reprodutivas ou pelo domínio do soberano de suas individualidades. (FOUCAULT, 

2008c). Pela ótica do filósofo, 

A população varia com o clima. Varia com o entorno material. Varia com a 
intensidade do comércio e da atividade de circulação das riquezas. Varia, é 
claro, de acordo com as leis a que é submetida. [...]. Varia também com os 
hábitos das pessoas[...] A população é um dado que depende de toda uma 
série de variáveis que fazem que ela não possa ser transparente à ação do 
soberano, ou ainda, que a relação entre a população e o soberano não possa 
ser simplesmente da ordem da obediência ou da recusa da obediência, da 
obediência ou revolta. Na verdade, as variáveis de que depende a população 
fazem que ela escape consideravelmente da ação voluntarista e direta do 
soberano na forma da lei. (FOUCAULT, 2008c, pp. 92-93)

A partir da emergência dessa nova noção de população, o Estado requeria 

técnicas eficazes para lidar com uma multiplicidade de corpos numeráveis, passíveis de 

métricas e técnicas estatísticas de governabilidade. Como afirma O’ Farrel (2005, p. 

106), o Estado passou então a praticar formas de saber relacionadas à higiene e saúde 

pública e o controle reprodutivo e da sexualidade passou também a ser uma matriz 

importante para o objeto de governo - e governabilidade - da população.



Para Foucault (2005) a partir do advento da população, o soberano já não detém 

o poder sobre os corpos individuais. Remete-nos, portanto, a um paradoxo teórico 

dentro dos alicerces das teorias contratualistas acerca do poder soberano que constituiu 

o direito de soberania até o século XVIII. O autor alega que:

O efeito do poder soberano sobre a vida só se exerce a partir do momento em 
que o soberano pode matar. Em última análise, o direito de matar é que detêm 
efetivamente em si a própria essência desse direito de vida e de morte: é 
porque o soberano pode matar que ele exerce seu direito sobre a vida. É 
essencialmente um direito de espada. Não há, pois, simetria real nesse direito 
de vida e de morte. Não é o direito de fazer morrer ou de fazer viver. Não é 
tampouco o direito de deixar viver e de deixar morrer. É o direito de fazer 
morrer ou de deixar viver. O que, é claro, introduz uma dissimetria flagrante. 
(FOUCAULT, 2005, p. 287)

Conforme afirma Archela (2013, p. 18) é a partir desta dualidade entre o poder 

de matar ou deixar viver que se verificam profundas transformações nos mecanismos de 

poder, agora compreendido como um poder diferente daquele disciplinar exercido no 

século XVII. O que se preza a partir desse ponto não é a relação de poder entre súdito e 

soberano, o viver ou deixar morrer, mas sim a emancipação do sujeito à vida, tanto 

biológica quanto política. Assim, esta mudança foi suficiente para produzir novos 

mecanismos de controle social, para além do quesito disciplinar; trata-se de uma nova 

fase, uma nova forma de controle sobre o corpo biológico do sujeito. Na perspectiva de 

Agambem (2014, p. 10) “a vida natural começa, por sua vez, a ser incluída nos 

mecanismos e nos cálculos do poder estatal, e a política se transforma em biopolítica.”

E é neste prisma que se apresenta mais um fator de complementaridade entre os objetos 

da Soberania pelo viés foucaultiano.

De acordo com Foucault,

Ao que essa nova técnica de poder não disciplinar se aplica é –
diferentemente da disciplina, que se dirige ao corpo – a vida dos homens, ou 
ainda, se vocês preferirem, ela se dirige não ao homem-corpo, mas ao homem 
vivo, ao homem ser vivo; no limite se vocês quiserem, ao homem-espécie. 
Mais precisamente, eu diria isto: a disciplina tenta reger a multiplicidade dos 
homens na medida de em que essas multiplicidades podem e devem redundar 
em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, 
eventualmente punidos. E, depois a nova tecnologia que se instala se dirige à 
multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em 
corpos, mas na medida em que ela se forma, ao contrário, uma massa global, 
afetada por processos de conjunto que são próprias da vida, que são 
processos como o nascimento, a morte a produção, a doença, etc. Logo, 



depois de uma primeira tomada de poder sobre o corpo que se fez consoante 
o modo da individualização, temos uma segunda tomada de poder que, por 
sua vez, não é individualizante mas é massificante, se vocês quiserem, que se 
faz em direção não do homem-corpo, mas do homem  espécie.[...] Vemos 
aparecer algo, que já não é uma anátomo política do corpo humano, mas que 
eu chamaria de uma “biopolítica” da espécie humana. (FOUCAULT, 2005, p. 
289)

Portanto, a partir da análise biopolítica, temos uma tríade estabelecida pelo 

pensamento foucaultiano. Em primeiro lugar, temos a soberania, advinda do poder 

régio como um poder procedente de todos os poderes, normalizando as relações entre 

soberano e sujeito; em seguida, os dispositivos disciplinares, modelando e 

hierarquizando os sujeitos individuais por meio de instituições; por fim, temos a 

conceptualização de biopolítica, que detêm como foco, a multiplicidade, ou a forma da 

população. É interessante afirmar que Foucault não trata destes termos como 

racionalidades distintas, elas detêm um caráter de complementariedade, visto que um, 

dois, ou até estas três esferas de poder podem atuar de maneira conjunta dependendo da 

racionalidade do estado e da épistémè em que o próprio está inserido.

Outro fator importante no pensamento do filósofo é a caracterização de 

segurança. Para o autor, este conceito é intimamente ligado às noções de biopolítica e 

população, pois,

Enquanto a soberania capitaliza um território, colocando o problema maior 
da sede do governo, enquanto a disciplina arquiteta um espaço e coloca como 
problema essencial uma distribuição hierárquica e funcional dos elementos, a 
segurança vai procurar criar um ambiente em função de acontecimentos ou 
de séries de acontecimentos ou elementos possíveis, séries que vai ser preciso 
regularizar num contexto multivalente e transformável. O espaço próprio da 
segurança remete portanto a uma série de acontecimentos possíveis, remete 
ao temporal e ao aleatório, um temporal e um aleatório que vai ser necessário
se inscrever num espaço dado. (FOUCAULT, 2008c, p. 27)

Assim, temos a partir das práticas do biopoder, e dos “dispositivos de 

segurança” que se estabelecem no tratamento do aleatório, do difuso, da fortuna. As 

práticas da biopolítica se praticam entre a observação e a mitigação de fenômenos 

instantâneos que afetam a capacidade política do Estado. Neste sentido, o que começa a 

se delinear como Soberania no final do século XVIII, é a tentativa de métodos e 

cálculos paliativos em recorrência daquilo que se dá sobre a noção de população. Em 

outras palavras, os dispositivos, as técnicas de segurança se mostram como meios de 



racionalização de fenômenos que necessitam de amparo e regulamentação da esfera 

estatal. (FOUCAULT, 2008c)

É deste modo que se dá a transição epistemológica entre a relação Soberana 

entre o súdito e o rei e se constrói uma noção ampla, do sujeito como forma biológica, 

não mais atomizada, não mais sujeita às vontades do soberano, não tendo mais a sua 

vida como um fator único e isolado. Pela ótica de Elden (2007), Foucault reivindica que 

seu objeto de análise se dá entre os mecanismos de segurança, a população e técnicas 

de governamento. Neste sentido, só a partir de uma triangulação entre estes três 

fenômenos que se torna possível abranger todo o espectro político ocidental.

A biopolítica, portanto, serve como um instrumento de mão dupla ao que refere 

nossa teorização do conceito de Soberania. É a partir dela, que podemos nos deslocar de 

um controle individual dos súditos, ou de uma “política” centralizada em ações 

unilaterais, ações que tangem ao corpo do cidadão, à uma esfera com uma magnitude 

dinâmica, onde o prisma político e a esfera econômica se interseccionam, redefinido as 

obrigações do soberano com o conjunto de seres biologicamente definidos – a 

população. Ou seja, é a partir deste lapso, que se emerge uma nova problemática para 

Foucault (2008c), esta que se concentra na questão da governamentalidade. Ou seja, as 

formas especificas de saberes, que conduzem a racionalidade de estado, com o fim de 

governar e inferir estratégias e técnicas de governamento.

2.4 Governamentalidade, ou excertos do poder

Conforme aponta Archela (2013, p. 24) as análises a respeito da 

governamentalidade foram instauradas de maneira sistemática dentro do arcabouço 

genealógico foucaultiano. A governamentalidade se concentra em estabelecer técnicas e 

táticas de governamento, além de dispositivos que detêm em seu âmago gerenciar 

aspectos e possuem como foco a administração da população e da conduta dos corpos 

individuais. 

Na perspectiva de Avelino (2010, p. 145), a governamentalidade pode ser 

analisada a partir de duas esferas distintas. A primeira se concentra no prisma das 

técnicas de governamento, em um conjunto em que o corpo dos indivíduos, instituições 

de normalização e instrumentos de coerção e controle da conduta dos cidadãos são 

vistos como tecnologias de segurança com o intuito de efetivar as práticas dos 

elementos jurídicos, disciplinares e biopolíticos. Ou seja: trata-se do poder real e efetivo 



do governante ou do soberano. A segunda, por sua vez, remete-nos a uma esfera de 

saber que caminha em paralelo com os “programas de governo e as racionalidades 

governamentais”. Ou seja, exerce-se sobre um tipo de racionalidade específica, 

resultante do gerenciamento do Estado e de sua razão governamental - ou ainda da 

épistémè, que circunda a noção de governamento da época em que se visa a análise.

Logo, pela própria meta-conceptualização de poder proveniente do filósofo, é 

viável afirmarmos que Foucault encontrou e estabeleceu diferentes práticas e técnicas 

de governamento no decorrer da história ocidental. É prudente analisarmos as diferentes 

formas de poder e, consequentemente, as diferentes conceptualizações de Estado não na 

esfera tradicional, mas sim em uma perspectiva proveniente dos sujeitos. Aspirando

olhar a partir do sujeito e para o sujeito, e não a partir de uma perspectiva verticalizada 

partindo da concepção estatal para a esfera civil. Somente assim será possível apontar 

diferentes práticas de governamentalidade exercidas nos mais variados níveis, condições 

e possibilidades sociais.

Temos portanto que Foucault (2005, 2008b, 2008c) buscou exemplificar e 

demonstrar diferentes espécies de governamentalidade. Com o intuito de dar 

continuidade ao seu projeto intelectual, além de tentar estabelecer vínculos com o objeto 

deste trabalho, faremos uma recapitulação do que o autor chama de governamentalidade 

em três épistémès distintas. Como nos demonstra Elden (2007, p. 31), Foucault destaca 

três fases concernentes à governamentalidade do Estado. A primeira é referente ao 

modelo do pastorado cristão; a segunda, se estabelece sobre as técnicas militares e 

diplomáticas dos Estados europeus – pautados na conceptualização Soberana; e a 

terceira se dá pela emergência da noção de polícia.

2.4.1 O poder pastoral e o governamento do intangível

Araújo (2009) argumenta que o poder pastoral detém sua gênese no Oriente em 

alicerces anteriores à cristandade; seguindo os rumos da história, contudo, ele se 

estabelece no Oriente cristão. A noção do poder pastoral é advinda de uma 

conceptualização onde o soberano era tido como representante do divino na terra - ou 

seja, era percebido como uma figura simbólica e transcendental. 

Neste sentido, o que se aufere da governamentalidade pastoral é que a partir da 

figura do rei vemos um espelho de Deus, um espelho daquilo que é de mais sagrado e 

digno perante a face dos homens. O pastor, portanto, visa governar não o corpo dos 



súditos, tampouco a totalidade de corpos individuais; busca, sim, atrelar técnicas de 

governamento que sejam eficazes em domar a alma de seus súditos. Fazê-lo, aliás, em

dois sentidos: no plano espiritual, como representante de Deus em solo habitável e no 

plano terreno, domando a alma por meio de seu zelo, sua inteligível aplicação no 

cuidado do rebanho. A principal preocupação deste tipo de governamento não é a sua 

própria figura, mas sim os outros, o rebanho – os indivíduos.

Na perspectiva de Araújo (2009, p. 45), “do pastorado, não surge um 

pensamento político e organizado da polis, ele se aplica a pequenas comunidades 

filosóficas, religiosas e também à direção da consciência.” Foucault (2008b, p. 196-

197) afirma que o poder pastoral somente começou a ser percebido como uma tática de 

governamento em idos do século III com a ascensão da doutrina do cristianismo e teve 

seu limiar a partir do século XVIII. Isto ocorreu pela intersecção entre os próprios 

mecanismos de poder pastoral atribuídos à figura do catolicismo, da Igreja. 

(ARCHELA, 2013, p. 26)

Conforme demonstra Lima (2010. p. 78), a caracterização epistêmica de 

Foucault se dá em um primeiro momento com sua épistémè pré-clássica – estabelecida

até o século XVI e configura o conhecimento como um “espelho da natureza”, ou seja:

“os significados das coisas são dados por uma entidade superior e podem encontrar o 

seu significado por semelhança”. É nesta conceptualização que se encontra o modelo de 

governamento do pastorado. Com “sinais provenientes de Deus” e sem uma estratégia, 

uma metodologia clara acerca de suas técnicas de governo, pois este se dá pelo viés 

espiritual dos indivíduos. 

Como já discutido, esse modelo prevaleceu até o século XIII mas, pela ótica de 

Araújo (20009, p. 45), “O poder pastoral é o embrião da arte de governar dos séculos 

XVI ao XVIII, é a porta de entrada do Estado moderno que nasce quando a 

governamentalidade se torna prática política calculada e refletida”.

Nesse sentido, no próximo ponto do trabalho abordaremos as técnicas de 

governamentalidade provenientes da épistémè clássica que nos remete ao final do século 

XVI até o século XVIII, oriundas de um modelo e objeto específico dentro das técnicas 

de governamento – a Soberania.



2.4.2 Da guerra à prática do poder soberano

Em seu curso Em Defesa da Sociedade (2005, p. 26) Foucault delineia qual seria 

o motor, o aspecto central do que mobilizaria sua análise sobre a forma ou modo de 

governamentalidade que caracterizariam os séculos XVI a XVIII. Assim, o filósofo 

pretende identificar

[...]em que medida o esquema binário da guerra, da luta, do enfrentamento 
das forças, pode ser efetivamente identificado como o fundamento da 
sociedade civil, a um só tempo o princípio e o motor do exercício do poder 
político. (Foucault,2005, p. 26)

Desse modo, o autor procura identificar se um combate armado ou o fenômeno 

da guerra podem ser vistos como fontes de poder cuja função seria impulsionar relações 

políticas e orquestrar delimitações centrais dentro do da conceptualização da Soberania. 

O autor inverte dessa maneira a lógica de Clausewitz (1780 - 1831) e estabelece uma 

nova semântica acerca da conceptualização da Guerra. Para Foucault (2005, p. 22) “a 

política é a guerra continuada por outros meios”. E isso, em sua perspectiva, possui 

acepções centrais,

As relações de poder, tais como funcionam numa sociedade como a nossa, 
têm essencialmente como ponto de ancoragem uma certa relação de força 
estabelecida em dado momento, historicamente precisável, na guerra e pela 
guerra. Se é verdade que o poder político para a guerra, faz reinar ou tenta 
fazer reinar uma paz na sociedade civil, não é de modo algum para suspender 
os efeitos da guerra ou para neutralizar o desequilíbrio que se manifestou na 
batalha final da guerra. (FOUCAULT, 2005, p. 23)

Nesse sentido, assumir a política por uma ótica da belicosidade, denotando a 

guerra como o cerne das relações políticas, nos traz algumas implicações. Como sugere 

Rodrigues (2010, p. 279), o poder político - além de ser constituído pela guerra e não 

por uma “ficção” do direito contratualista - não poderia conter uma força arbitral com o 

intuito de suspender a cultura jurídica. 

O que se apresenta portanto é a figura da governamentalidade proposta por 

Elden (2007), estabelecendo-se como uma variação completa das formas de governar 

entre o poder pastoral e a forma expressa sob o domínio da Soberania. Ou seja, é por 



meio das práticas de enfrentamento que o soberano é impelido a agir, tomar novas 

práticas de racionalidade estatal e inferir novos meios de controle aos seus súditos, 

denotando novos saberes que inserem a prática política em um cerne distinto. 

A partir dos enfrentamentos europeus e da égide Soberana se dá a ascensão da 

épistémè clássica, aquela em que de acordo com Lima (2010, p. 79) “os signos se 

constituem por uma espécie de conhecimento”; conhecimento este proveniente do 

sujeito e de seu saber histórico. É pela prática da guerra portanto que se confirma a 

diferenciação entre  eu e outro, guerra e paz e toda a dialética proveniente das relações 

de poder, abrindo o campo para o poder disciplinar. Assim, “a guerra é essa espécie de 

episódio de ruptura que suspende o direito e o subverte. A guerra é o barqueiro que 

permite ir de um sistema de direito à para outro” (FOUCAULT, 2005, p. 186). É nessa 

seara que se confirma a transição epistemológica da governamentalidade pautada no 

governamento da alma para o governamento dos corpos, instaurando e denotando a

obediência e a severidade do soberano. 

Por fim, abordaremos a governamentalidade policial, que se insere dentro do 

estudo genealógico de Foucault como uma razão governamental moderna; uma maneira 

de aumentar as potencialidades relativas ao próprio funcionamento do Estado. Como 

afirma Archela (2013, p. 28) esta racionalidade foi constituída em duas esferas: suas 

técnicas de governamento e a teoria da polícia,de que trataremos no próximo ponto do 

trabalho.

2.4.3 A razão de estado e sua complementaridade policial

É por meio da arte de governar que Foucault (2008b, p. 9) estabelece a nova 

racionalização do Estado. E é pela mesma noção que o autor desenvolve a sua linha de 

raciocínio até chegar às técnicas de polícia; é neste prisma que se estabelece a moderna 

razão de estado. 

Foucault nos elucida sobre os objetos e técnicas da polícia,

Pois, bem, ele implica justamente um objetivo ou uma série de objetivos que 
poderíamos dizer ilimitados, pois se trata precisamente, no Estado de polícia, 
para os que governam, de considerar e encarregar-se não somente da 
atividade dos grupos, não somente das diferentes condições, isto é, dos 
diferentes tipos de indivíduos, com seu estatuto particular, não somente 
encarregar-se disto, mas encarregar-se da atividade dos indivíduos até em seu 
mais tênue grão. (FOUCAULT, 2008c, p. 10) 



Assim, o que se faz presente no estado de polícia e nessa nova forma de 

governamento são aspectos que visam o controle individual, mas em um contexto em 

que cada indivíduo pertence a um corpo maior – a população – por meio de que o 

Estado procura não somente o controle do território, mas sim de uma população como 

um todo. É dessa maneira que o soberano procura formas eficientes de aumentar a 

potência técnico-administrativa, monetária e populacional de sua esfera de domínio. 

(FOUCAULT, 2008c)

De acordo com Archela (2013, p. 30), é por meio dessas esferas que, através de 

técnicas de polícia, o Estado elabora estratégias de controle efetivo sobre as “atividades 

humanas”. Neste sentido, a primazia da razão de estado era controlar e modelar a sua 

população a fim de que ela garantisse prosperidade ao próprio Estado em si.

Como afirma Araújo (2009), 

A arte de governar necessita de cálculos, uma nova racionalidade, diversa da 
anterior (séculos 14 e 15), quando a Igreja detinha o poder soberano,reinar e 
governar eram uma só e mesma coisa; tal como Deus governa a natureza, o 
rei dispõe de um poder para organizar as forças vivas que ordenam todos os 
seres para o fim último da felicidade eterna. A nova racionalidade, ao 
contrário, requer o uso da estatística, visa o equilíbrio europeu com um 
exército forte e uma diplomacia eficiente e ainda, cria a polícia cujas funções 
eram assegurar o bom emprego das forças do Estado, disciplinar as fábricas, 
as escolas, o exército. Significa o fim da era da semelhança e o início da era 
da representação, ou da epistemé clássica. O cosmo é 
“desgovernamentalizado” pela classificação e pelo ordenamento das coisas. 
A arte de governar demanda não o domínio sobre um império, mas sim o 
exercício da polícia. O bom governo deve ocupar-se da saúde dos súditos 
aqui na terra. (ARAÚJO, 2009, p. 52)

Temos portanto uma tríade composta entre as épistémès delimitadas pelas 

noções de Foucault e suas técnicas e estratégias de governamento. É a partir da noção 

do poder pastoral que se dá a evolução política e a ascensão das técnicas de 

governamento propostas pelo autor. Neste sentido, temos que a governamentalidade 

pode ser visualizada entre três épocas e razões governamentais distintas porém dotadas

de um conjunto constitutivo comum em que se entrelaçam e se remodelam em união e 

com o intuito de aprofundar, remodelar e caracterizar as condições soberanas - agora 

não mais do rei, mas sim de um governante perante seu território, e a sua população, 

perante ao que Foucault delimita como sendo a razão governamental e que ainda se 

mostra presente em nosso escopo político-filosófico, a épistémè moderna.



3. Considerações finais

O intuito deste artigo foi apresentar e discutir os principais pontos referentes à

conceptualização de Soberania para Foucault, bem como discorrer sobre sua genealogia 

do poder. Dessa forma, escoramo-nos em três obras fundamentais para a consolidação 

do texto: Em Defesa da Sociedade (2005), Segurança, Território e População (2008c) e 

Nascimento da Biopolítica (2008b).

Buscamos procurar pontos de intersecção durante o capítulo, bem como denotar 

o caráter das evoluções teóricas do autor. Estabelecemos também um vínculo histórico 

diante dos conceitos abordados, decisão que pode ser encarada como pouco ortodoxa

mas que defendemos: visto que Foucault preza e entende toda narrativa histórica como 

um processo de desconstrução - inclusive dos saberes e discursos que engendram o 

fazer e o ser histórico.

Neste sentido, optamos por começar a análise a partir da concepção de seus 

métodos arqueológicos e genealógicos, que em suma podem ser vistos com certa 

complementaridade conceitual: ambos, visam dessujeitar os saberes históricos e 

conceituais enxergados como dados dentro da esfera política e filosófica.

Em um segundo momento delimitamo-nos à ascensão do poder soberano 

proveniente da esfera jurídico-legal e como esta delimitação se entrelaça com o caráter 

disciplinar das teorias de Foucault. Em seguida, abordamos o conceito de biopolítica 

para o filósofo, que deixando de compreender a noção simplesmente dentro da esfera 

governamental, não mais delimita a soberania somente aos corpos individuais e passa a 

enxerga-la em um caráter que tange à população como um todo, tendo em vista a 

espécie, espécie biológica humana, não mais atomizada, mas una.

Abordamos também a questão da governamentalidade e suas razões de estado. 

Perpassamos as modificações epistêmicas acerca do conceito, tendo em vista o seu 

caráter evolutivo e complementar perante da teórica foucaultiana. É imperativo dizer 

que Foucault compreende estas razões de estado, ou técnicas de governo de modo que 

elas sejam transitivas, quiçá complementares. E é por isso, por questões de elucidação 

do leitor, que se compreendeu neste texto tópicos diferentes para a questão da 

biopolítica e da governamentalidade.  

Por fim, acreditamos que o debate acerca da Soberania, tendo como o ponto de 

partida a genealogia do poder de Foucault pode acarretar em inovações epistemológicas



no campo das Relações Internacionais, sobretudo ao que tange a esfera pós-

estruturalista. Afinal, ignorar o emergente debate que tange as desmistificações dos 

conceitos e estruturas vigentes só nos relega a um atraso em um campo de estudo que 

ainda tem muito a evoluir. Enquanto nos atrelarmos a estruturas fixas e imutáveis e nos 

debruçarmos unicamente perante as fontes hegemônicas ao que tange as Teorias de 

Relações Internacionais estaremos fadados à uma estagnação teórica. Acreditamos que é 

essencial o estudo minucioso em vertentes distintas dos conceitos básicos da disciplina 

para adquirirmos bagagem teórica à fim de questionar a estrutura conceitual vigente.
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