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A Rua dos Cataventos 
 

Da vez primeira em que me assassinaram, 

Perdi um jeito de sorrir que eu tinha. 

Depois, a cada vez que me mataram, 

Foram levando qualquer coisa minha. 

 

Hoje, dos meu cadáveres eu sou 

O mais desnudo, o que não tem mais nada. 

Arde um toco de Vela amarelada, 

Como único bem que me ficou. 

 

Vinde! Corvos, chacais, ladrões de estrada! 

Pois dessa mão avaramente adunca 

Não haverão de arracar a luz sagrada! 

 

Aves da noite! Asas do horror! Voejai! 

Que a luz trêmula e triste como um ai, 

A luz de um morto não se apaga nunca! 

(Mario QUINTANA).  
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RESUMO 

 

 

O estudo a que nos propusemos está pautado na Análise do Discurso de linha francesa, a partir 

de uma perspectiva teórica de Michel Foucault. Nosso propósito era verificar a maneira como 

o medo da morte atua como dispositivo de segurança, na atualidade, na sociedade de segurança, 

com a finalidade de controlar e preservar a vida. Pensando nisso, presumimos que, conforme 

Foucault (2008), só é possível viver em sociedade por intermédio das relações de poder, que 

são certificadas por dispositivos, dentre eles o dispositivo de segurança. Acreditamos que o 

medo da morte foi produzido pela sociedade de segurança, constituindo-se como mecanismo de 

poder, que atua na sociedade, agindo sobre os sujeitos, podendo ser tomado como um dispositivo. 

Portando, o medo da morte é um dispositivo na sociedade de segurança e, para que opere 

adequadamente e atinja o propósito desejado, a preservação da vida, é necessário que a sociedade seja 

normatizada/normalizada. Portanto, o medo da morte é um dispositivo de segurança que atua, na 

sociedade de segurança, regulamentado por normas, com o intuito de regulamentar a vida, por 

meio do biopoder. No estado moderno, é uma norma social a utilização de mecanismos e 

tecnologias que atuem em favor da preservação da vida e da redução dos riscos; e as normas 

são responsáveis, também, pela objetivação e subjetivação dos sujeitos. Assim, a constituição 

do sujeito normal (que segue as normas) e do sujeito anormal (aquele que não segue as normas) 

ocorre em função das normas, dentre elas a que determina que a vida deve ser preservada. Para 

nosso estudo, escolhemos como corpora de análise os filmes Apocalypse Now e Um dia de 

fúria; e a sexta temporada de The Walking Dead para evidencia o medo da morte atuando como 

dispositivo de segurança e sua relação com a norma. Por meio de nossas análises pudemos 

constar que os sujeitos personagens dos corpora se constituem como anormais por não 

subjetivar-se pela norma que determina que a vida deve ser preservada e nem tão pouco 

constituem-se pelo funcionamento do medo da morte como dispositivo de segurança. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Medo. Morte. Dispositivo de segurança. Anormalidade. Biopolitica. 

Governabilidade. Corpo. Espaço.  
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ABSTRACT 

 

 

The study that we propose is based on the Analysis of the Speech of French line, from a 

theoretical perspective of Michel Foucault. Our purpose was to verify how fear of death acts as 

a security device, today, in the security society, for the purpose of controlling and preserving 

life. Thinking about this, we assume that, according to Foucault (2008), it is only possible to 

live in society through power relations, which are certified by devices, among them the security 

device. We believe that fear of death was produced by the security society, constituting itself 

as a mechanism of power, that acts in society, acting on the subjects, and can be taken as a 

device. This way, the fear of death is a device in the security society and, in order for it to 

function properly and achieve the desired purpose, the preservation of life, it is necessary for 

society to be normalized. Therefore, fear of death is a security device that acts in the security 

society, regulated by norms, with the purpose of regulating life, through biopower. In the 

modern state, it is a social norm to use mechanisms and technologies that work to preserve life 

and reduce risks; and norms are responsible, also, for the objectification and subjectivation of 

the subjects. Thus, the constitution of the normal subject (that follows the norms) and of the 

abnormal subject (the one that does not follow the norms) occurs according to the norms, among 

them the one that determines that the life must be preserved. For our study, we chose as analysis 

corpus the films Apocalypse Now and Falling Down; and the sixth season of The Walking 

Dead to evidence the fear of death acting as a security device and its relation to the norm. 

Trough our analyzes we could establish that the subjects of the corpora are constituted as 

abnormal because they do not subjectivize themselves by the norm that determines that life 

should be preserved, nor do they constitute the functioning of the fear of death as a security 

device. 

 

 

  

 

Keywords: Fear. Death. Safety device. Abnormality. Biopolitical. Governability. Body. Space. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não vás para tão longe! 

Fica. Inda é tão cedo! 

O vento continua a fustigar 

Os ramos sofredores do arvoredo, 

E eu ponho-me a pensar 

E ainda tenho medo! 

(CASTRO, Maria Fernanda Teles de. Distância.) 

 

O estudo que ora propomos está pautado na Análise do Discurso de linha francesa, a 

partir de uma perspectiva teórica de Michel Foucault. Nosso objetivo é investigar o modo como 

o medo da morte pode atuar como dispositivo de segurança, na sociedade ocidental, com a 

finalidade de regular e garantir a vida. Para tal, levaremos em consideração que, conforme 

Foucault (2008), a vida dos sujeitos em sociedade só é possível por meio das relações de poder, 

que são asseguradas pelos dispositivos, dentre eles o dispositivo de segurança.  

O medo da morte é algo utilizado e, de certa forma, construído pela sociedade de segurança; 

é um instrumento de poder dessa sociedade para agir sobre os sujeitos, por isso é um dispositivo: é 

construído como um objeto/instrumento de poder para controlar, disciplinar, classificar, subjetivar os 

sujeitos. Portando, medo da morte é um dispositivo na sociedade de segurança e na biopolítica. 

Para que o dispositivo atue de maneira satisfatória e alcance seus objetivos – no caso 

em questão, a perpetuação da vida –, é preciso que a sociedade tenha estruturas regulamentadas 

e normas que devem ser seguidas pela população. Assim, pensamos que o medo da morte 

como dispositivo de segurança tem seu funcionamento assegurado, na modernidade, pelas 

normas que regulamentam a preservação da vida, por meio do biopoder. Na sociedade atual, 

faz parte da norma a luta pela preservação da vida e pela diminuição dos riscos, portanto, a 

constituição do sujeito normal – aquele que segue a norma prescrita para o momento histórico 

em que se inscreve – é perpassada por esse aspecto da norma (a obrigatoriedade de resguardar 

a vida), ou seja, é considerado normal aquele que atua para a preservação da vida, tanto no 

aspecto individual quanto no coletivo. Portanto, partiremos do princípio de que, no Estado 

moderno, constituído pela sociedade de segurança, podemos tratar o medo da morte como 

dispositivo de segurança, uma vez que a preservação da vida é um aspecto da norma social. Ao 

afirmarmos que toda sociedade é regulada por normas, pensamos também que essas normas são 

responsáveis por classificar os sujeitos, inseridos e constituídos em grupos, como normais – 

aqueles que se subjetivam e objetivam-se cumprindo as normas – ou anormais – aqueles que, 

por resistirem às normas, são tratados como anormais e devem ser corrigidos e/ou punidos.  
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Para iniciarmos nossos estudos, partiremos de uma premissa irrefutável: tudo que tem 

vida se conduz à morte. No caso dos seres humanos, embora todos tenham consciência de que 

estão fadados a morrer, a morte é algo que amedronta e aterroriza. Por isso os humanos se 

esforçam em buscar meios para prolongar a vida, por meio de técnicas médicas, de segurança 

etc. Interessa-nos pensar a maneira como o medo da morte corrobora a necessidade de 

preservação da vida dos seres humanos, por meio das técnicas de poder, assumindo um papel 

relevante para o gerenciamento de atitudes que se direcionam à normatização, à normalização, 

à perpetuação e à otimização da vida. Assim, o medo da morte, atuando para o gerenciamento 

da vida, tem um papel relevante no cenário da modernidade, uma vez que funciona como uma 

estratégia de poder, pois, a partir do surgimento da economia neoliberal, a sociedade de 

segurança se regulamenta por meio de relações de poder. 

Para tal, tomaremos o conceito de modernidade conforme Bauman (2001) para quem, 

se em um momento anterior a sociedade moderna era vista como sólida, por ter convicções 

capazes de indicar e conduzir caminhos para o indivíduo, atualmente, há uma modernidade 

líquida. A ideia de liquidez se sustenta uma vez que, no momento atual, tudo está em constante 

transformação: a economia, a tecnologia, os relacionamentos, havendo uma transfiguração de 

valores, o que propicia uma constante mutação na estrutura social etc. Em meio a tantas 

transformações, as questões de segurança social se tornam prioritárias afim de garantir a vida e 

afastar os riscos.  Nesse sentido, podemos dizer que a perspectiva da modernidade de Bauman 

(2001) coaduna com a concepção de sociedade de segurança de Foucault (2008), o que nos 

propiciará observar o medo da morte funcionando como dispositivo de segurança em 

conjunturas históricas específicas. 

Para pensar na atuação do dispositivo de segurança na atualidade, devemos levar em 

consideração que a sociedade ocidental se estrutura a partir de uma “vontade de verdade” – que 

está em constante movência, de acordo com as prioridades de cada época.  Então, a necessidade 

de preservação da vida, que é assegurada pelos dispositivos de segurança, é um fator 

constitutivo da “vontade de verdade” na atualidade. Acerca da vontade de verdade, Foucault 

(2003) afirma: “entendo por verdade o conjunto dos procedimentos que permitem pronunciar, 

a cada instante e cada um, enunciados que serão considerados como verdadeiros. Não há, 

absolutamente, uma instância suprema” (FOUCAULT, 2003, p. 407). Nesse sentido, “a verdade 

é uma produção histórica, cuja a análise remete às suas regras de aparecimento, organização e 

transformação no nível do saber” (EIZIRIK, 2005, p. 39). Portanto, a verdade é produzida por 

meio das normas sociais, de acordo com as necessidades de cada época, ou seja, cada grupo 
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social, em cada espaço de tempo, produz suas respectivas verdades – que são construtos 

históricos –, em função das normas em que estão inseridos. 

No contexto da modernidade, levando em consideração seu efeito líquido, faz-se 

notório ressaltar que a necessidade de segurança faz parte da construção da verdade na 

atualidade. A modernidade é um momento plural, regulamentado por diferentes “vontades de 

verdade”, o que nos permite afirmar que as questões de segurança são aspectos da vontade de 

verdade atual, funcionando como normatizadores/normalizadores sociais. Assim, há uma 

dependência, para a conjuntura social, de verdades estabelecidas, normatizadas e normalizadas 

por meio de uma diversidade enunciativa e discursiva, produtora de subjetividades.  

Pensar o medo da morte como dispositivo de segurança, que funciona a partir de uma 

vontade de verdade e de estratégias de poder, na modernidade, nos leva a pensar em algumas 

questões: que associação é possível entre vida e morte? Quais foram os deslocamentos sofridos 

por essa associação que a levaram a ter esse formato na modernidade? Que percurso dessa 

associação levou os ocidentais a tratarem a morte como aquilo que deve ser evitado, mantido a 

distância e temido? Qual a relação entre o medo da morte e a instauração da sociedade de 

seguridade? Como as técnicas de poder constituem e perpassam o medo da morte como 

dispositivo de segurança? 

Segundo Foucault (2008), no ocidente, a partir do momento em que a vida se tornou 

objeto de poder, o que ocorreu com a instauração do Estado moderno, pôde-se notar uma 

tentativa de ampliar as potencialidades de cada indivíduo, na busca pela segurança social. Nessa 

busca por segurança, os sujeitos estão inseridos em um espaço onde há uma busca constante 

pela minimização de riscos e potencialização da capacidade de preservação. Nesse sentido, o 

medo da morte pode ser tomado como uma força motriz, que atua como um dispositivo de 

segurança, em busca da manutenção da vida. Portanto, é um aspecto fundamental na luta para 

a conservação da vida, uma vez que a morte é algo “que você pode tentar manter à distância 

por algum tempo, mas nada do que faça poderá detê-la quando finalmente chegar” (BAUMAN, 

2008, p. 38).  

Com o intuito de verificar o que possibilita, na modernidade, o funcionamento do 

medo da morte como um dispositivo de segurança, tomaremos, como ferramentas 

analíticas/metodológicas principais, os conceitos de poder, norma, biopoder, dispositivo, 

governamentalidade, disciplina, biopolítica, a fim de tratar as políticas de segurança para a 

preservação e governo da vida, tematizadas por Michel Foucault. Nesse ínterim, tentaremos 

evidenciar que as políticas de segurança atuam como dispositivos de segurança, pressupondo 

que o medo da morte funciona como um desses dispositivos, que tem como função a 
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preservação da vida. Portanto, o medo da morte, composto por práticas discursivas e não 

discursivas, na sociedade de seguridade, atua como dispositivo de segurança, gerenciando a 

vida e tentando atenuar as ameaças sociais.  

Para tratar da concepção de sociedade de segurança, faz-se necessário pensarmos um 

pouco, seguindo o caminho de Foucault (2008), sobre a constituição do Estado moderno. Para 

tal, Foucault (2008) levou em consideração que o Estado, ao munir-se da disciplina, em locais 

e instituições específicas, com a finalidade de manter a norma, agia de maneira abrangente. A 

partir de tal observação, Foucault (2008) criou o conceito de governamentalidade, para 

especificar que, para a modernidade, o relevante não é a estatização social, mas a 

governamentalização do estado. Por isso, esse conceito é fundamental para a verificação dos 

processos históricos que evidenciam a mutação das políticas de soberania para as políticas de 

segurança no Estado moderno, quando as disciplinas são realocadas nas instituições – fabricas, 

escolas, exército – para o gerenciamento das populações. Nesse sentido, podemos dizer que, na 

noção de governamentalidade, há a articulação entre as disciplinas e a gestão governamental, 

uma vez que Foucault (2008) afirma que 

 

Por “governamentalidade” entendo o conjunto constituído pelas instituições, 

procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem 

exercer essa forma bem específica, ainda que complexa, de poder que tem por 

alvo principal a população, por forma maior de saber a economia política, por 

instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Segundo, por 

‘governamentalidade’ entendo a tendência, a linha de força que, em todo o 

Ocidente, não cessou de conduzir, e desde muito tempo, à preeminência desse 

tipo de poder que podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros: 

soberania, disciplina, e que, por uma parte, levou ao desenvolvimento de toda 

uma série de aparelhos específicos de governo [e, de outra parte], ao 

desenvolvimento de toda uma série de saberes. (p. 111-112) 

 

Ainda segundo Foucault (2008), a sociedade ocidental, na modernidade, fez-se 

governamentalizada, pois a população do ocidente preserva, cada vez mais a vida, buscando 

prolongá-la, aumentando a segurança e diminuindo os riscos. Nesse sentido, pode-se dizer que, 

no ocidente, a maneira mais eficaz para aumentar a segurança é incutindo a insegurança no 

imaginário da população. Assim, torna-se pertinente dizer que a insegurança e o medo são 

essenciais para a manutenção de práticas que garantam a segurança, pois os ocidentais 

priorizam a vida a qualquer preço: para tal, são postas em ação práticas que garantem a 

sobrevivência e a segurança, atenuando os riscos. 

Nesse sentido, para que a governamentalidade desempenhe sua função, na sociedade 

de segurança, constitutiva do Estado moderno, é necessário que a insegurança povoe o 
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imaginário social, pois é a partir do medo e da insegurança que a população irá buscar técnicas 

de segurança para a preservação e perpetuação da vida. Os ocidentais munem-se de todas as 

táticas para assegurar a vida e tomam a segurança como mola mestra para garantir a 

sobrevivência, sem riscos. 

O pensamento de Foucault (2008), em se tratando de técnicas de governamentalidade, 

toma o Estado como uma possibilidade de técnica de governo, o que torna possível verificar 

que o Estado moderno impulsionou o seu próprio poder, por meio de uma potencialização da 

vida. No Estado moderno, as relações de poder cotidianas são fortalecidas pela qualidade de 

vida da população, portanto, a vida perde o princípio de individualidade e passa a ser tratada 

por meio de uma perspectiva pública e política, ou seja, pela biopolítica. Inicialmente a 

biopolítica se dedica aos discursos e aos saberes produzidos pelas instituições, como fábricas, 

hospitais, escolas etc. Com as movências na estrutura social, essas instituições buscaram 

aprimorar suas técnicas disciplinares e normalizadoras e, para isso se esforçaram na elaboração 

de saberes sobre a população, os quais foram proveitosos para a biopolítica. Sendo assim, a 

biopolítica soma-se à política de disciplinamento do corpo, completando-a, assimilando-a, com 

o objetivo de potencializar a vida, garantindo a sua qualidade e diminuindo os riscos. 

A qualidade de vida da população interfere, diretamente, na forma como as relações 

de poder são estabelecidas, o que é, assegurado por meio de normas sociais. Segundo Foucault 

(2008), a norma é responsável pelo surgimento de um paradigma que determinará a 

diferenciação entre o normal e o anormal. Nesse sentido, ao nos propormos pensar o medo da 

morte como dispositivo de segurança, acreditamos que esse medo se constitui no intermeio de 

relações de poder que, na sociedade de securidade, se estabelecem como uma norma social. 

Assim, acreditamos que o medo da morte, na modernidade e na sociedade de segurança, é algo 

que entra na norma social, uma vez que todo ser humano, tido como normal, luta para a 

preservação da própria vida, o que nos permite, portanto, tratar o medo da morte como um 

dispositivo de segurança que atua para a manutenção da vida, inserindo-se na norma social.  

Tomamos dispositivo de segurança conforme Foucault (2008) propõe: 

 

Dispositivo de segurança que vai, para dizer as coisas de maneira 

absolutamente global, inserir o fenômeno [...] numa série de acontecimentos 

prováveis. Em segundo lugar, as reações do poder ante esse fenômeno vão ser 

inseridas num cálculo que é um cálculo de custo. Enfim, em terceiro lugar, em 

vez de instaurar uma divisão binária entre o permitido e o proibido, vai se fixar 

de um lado uma média considerada ótima e, depois, estabelecer os limites do 

aceitável, além dos quais as coisas não devem ir. É, portanto toda uma 

distribuição das coisas e dos mecanismos que assim se esboça. (p. 09) 
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Ao tratarmos o medo da morte como um aspecto da norma social que regulamenta a 

manutenção da vida, na sociedade de segurança, arriscamo-nos a pensar também que os sujeitos 

que se enquadram na norma social, ou seja, os normais, sentem medo da morte e, como 

consequência disso, acreditamos que aqueles que não o tem são considerados como anormais, 

por assim dizer, pois a 

 

[...] norma é o que está em jogo no interior das normalidades diferenciais. O 

normal é que é primeiro, e a norma se deduz dele, ou é a partir desse estudo 

das normalidades que a norma se fixa e desempenha seu papel operatório. 

Logo, eu diria que não se trata mais de uma normação, mas sim, no sentido 

estrito, de uma normatização. (FOUCAULT, 2008, p. 09)  

 

A potencialização da vida impõe à população novas estratégias e normas para o 

aprimoramento das técnicas de segurança. Se as normas mudam de configuração, a resistência 

também tem seu formato reajustado. Foucault (2008), para elaborar o conceito de biopoder, o 

contrapunha ao regimento da soberania, que se respaldava em “fazer morrer e deixar viver” 

(FOUCAULT, 2008, p. 67), uma vez que o soberano tinha direito sobre a vida e a morte dos 

indivíduos – matava os que resistiam a seu poder, deixando os outros viverem. Com a 

biopolítica, a preocupação acentua-se sobre a vida, não há mais espaço para fazer morrer, a 

prioridade é fazer viver e, para isso, é necessário ocupar-se do bem-estar da população, com a 

finalidade de otimizar a vida. Sendo assim, na biopolítica, a potencialização e preservação da 

vida tornam-se norma que regulamenta a população, e, nesse sentido, é normal aquele que luta 

para proteger sua vida, e anormal aquele que não tem essa prioridade e resiste ao biopoder, por 

isso, não se encaixa em nenhum espaço, devendo ser vigiado, controlado e, em alguns casos, 

eliminado.  

 

Assim, se antes o poder consistia num mecanismo de subtração ou extorsão, 

seja da riqueza, do trabalho, do corpo, do sangue, culminando com o 

privilégio de suprimir a própria vida, o biopoder passa agora a funcionar na 

base da incitação, do reforço e da vigilância, visando à otimização das forças 

vitais que ele submete, cuidando da natalidade, epidemias, mortandade, 

longevidade, etc. Ao invés de fazer morrer e deixar viver, trata-se de fazer 

viver, e deixar morrer. O poder investe a vida, não mais a morte – daí o 

desinvestimento da morte, que passa a ser anônima, insignificante. 

(PELBART, 2008, p. 04) 

 

Nessa perspectiva, pretendemos evidenciar, em corpora específicos, que os sujeitos 

que não sentem medo da morte constituem-se como sujeitos anormais. O anormal é aquele que 

está fora da norma e a quem são destinados os sistemas de correção, dentre eles as técnicas de 
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exclusão. Para a análise de nossos corpora, levaremos em consideração que os sistemas de 

correção do anormal estão em constante movência e assim, na sociedade neoliberal, com a 

população regulamentada pelo biopoder, as questões acerca da preservação da norma e, 

consequentemente, das práticas de preservação da vida, vão além dos mecanismos de 

disciplinamento e de exclusão. Surgem novas técnicas com o objetivo de fazer com que se 

cumpram as normas, o que é viabilizado por novos mecanismos de correção e disciplinamento. 

A vida da população, na atualidade, “parece integralmente subsumida a mecanismos de 

modulação da existência. Até mesmo o sexo, a linguagem, a comunicação, a vida onírica, 

mesmo a fé, nada disso preserva já qualquer exterioridade em relação aos mecanismos de 

controle e monitoramento” (PELBART, p. 2008). A população é constantemente vigiada, 

controlada e aquele que foge à norma é submetido a mecanismos de correção severos, pois se 

torna estranho ao espaço em que se inscreve, perdendo o direito a ter sua humanidade 

reconhecida e se torna alguém a ser eliminado. Nesse sentido, 

 

Quando uma vida, quando um corpo perde todos os seus direitos políticos, 

quando ele é colocado numa posição de total estranhamento, quando ele é 

colocado na condição radical de estrangeiro, ele perde a sua condição 

propriamente humana, ele perde, inclusive, a prerrogativa de reivindicar os 

direitos humanos. Transformado em mera carne nua, ele se torna matável, ele 

pode ser submetido a todo tipo de sevícia, de tortura, de desrespeito, pois ele 

perde, inclusive, a sacralidade, já que corpo que nasce do divino ou se 

relaciona com alguma divindade, dos seres humanos. O mundo 

contemporâneo está repleto de situações como essa, em que corpos 

considerados totalmente estranhos, estrangeiros, pertencentes a universos 

culturais, políticos e religiosos completamente distintos perdem sua condição 

de corpos, de vidas humanas, tornam-se mera carne nua que pode ser 

torturada, seviciada, desrespeitada, humilhada, destruída sem maiores 

remorsos. O estranhamento radical é assassino. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2017, p. 20) 

 

Nossos corpora têm a materialidade fílmica como suporte que sustenta a realização 

de enunciados, uma vez que, conforme Foucault (2007), os discursos se apresentam por meio 

de uma dada materialidade: há uma materialidade própria à língua, mas há também uma 

materialidade que se estende a domínios do não-verbal, como as imagens fixas (fotografia, 

pintura...) e imagens em movimento (seriados, cinema...). A materialidade e seus suportes são 

heterogêneos, possibilitando a existência real do enunciado que, na perspectiva de Foucault 

(2007),  
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Chamaremos enunciado a modalidade de existência própria desse conjunto de 

signos: modalidade que lhe permite ser algo diferente de uma série de traços, 

algo diferente de uma sucessão de marcas em uma substância, algo diferente 

de um objeto qualquer fabricado por um ser humano; modalidade que lhe 

permite estar em relação com um domínio de objetos, prescrever uma posição 

definida a qualquer sujeito possível, estar situado entre outras performances 

verbais, estar dotado, enfim, de uma materialidade repetível. (p. 123-124) 

 

Foucault (2007) define o enunciado como "uma função que cruza um domínio de 

estruturas e unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no 

tempo e no espaço" (FOUCAULT, 2007, p.98). Portanto, o enunciado não se reduz a um 

agrupamento de significantes e significados e não tem uma materialidade restrita, o que nos 

possibilita observar as imagens fílmicas enquanto redes de enunciados, uma vez que é o "campo 

de utilização" de um enunciado, sua relação com outros enunciados, que definem sua 

materialidade. 

No que se refere à materialidade dos enunciados, conforme afirma Milanez (2012), 

deve-se obedecer a ordens “institucionais a que estão associadas e que regem os saberes” 

(MILANEZ, 2012, p. 10) e sua organização dependerá do suporte que sustenta a sua realização. 

Para nosso trabalho, interessa-nos tratar da materialidade fílmica que, segundo Milanez (2012) 

 

[...] é marcada primeiro de tudo pela força daquele que imprime seu olhar 

sobre uma imagem que chegará até nós com recortes e edições. Tomando a 

câmera como a extensão do corpo, serão as determinações corporais de um 

sujeito que vê o mundo por meio de maneira controlada e reduzida aos campos 

de visão dentro do enquadramento de uma lente. Por isso mesmo, qualquer 

posição de um sujeito é um olhar que conta, antes de tudo, o lugar que esse 

sujeito ocupa, tanto historicamente quanto fisicamente em relação à imagem 

capturada. Desse jeito, câmera, corpo e história são produções que não se 

dissociam e cuja existência produzirá as imagens que vemos em um filme. (p. 

5) 

 

Isso posto, torna-se necessário salientar que objetivamos tratar o medo da morte como 

um dispositivo de segurança que, conforme Foucault (2008), é o objeto da descrição 

genealógica. A noção de dispositivo nos permite alcançar uma análise refinada do biopoder, 

por meio de discursos, o que nos permitirá vislumbrar o medo da morte como um fato 

indispensável à manutenção da vida e da norma. O biopoder funciona como um princípio 

essencial à biopolítica, que é um cálculo do poder sobre a vida. Portanto, pensamos, juntamente 

com Foucault (2008), que dispositivo, ferramenta conceitual que assegura o biopoder, é uma 

espécie de formação que, em um determinado momento histórico, teve como função principal 

responder a uma emergência histórica.  
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O dispositivo é uma posição estratégica para o estudo do biopoder que  

 

[...] é a série de fenômenos que [...] parece bastante importante, a saber, o 

conjunto dos mecanismos pelos quais, aquilo que, na espécie humana, 

constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa 

política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder. Em outras 

palavras, como a sociedade, as sociedades ocidentais modernas, a partir do 

século XVIII, voltaram a levar em conta o fato fundamental de que o ser 

humano constitui uma espécie humana. (FOUCAULT, 2008, p. 03) 

 

A fim de verificar o funcionamento do medo da morte como dispositivo de segurança 

e sua relação com a anormalidade, tomaremos como corpora de estudo dois filmes2 

(Apocalypse Now e Um dia de fúria) e um seriado3 (The Walking Dead, mais especificamente 

sua sexta temporada). Esses filmes e o seriado retratam momentos históricos diferentes, 

constitutivos da modernidade e, por sua vez, do Estado moderno, o que nos permitirá observar 

como o medo da morte, como um dispositivo de segurança, atuou em diferentes historicidades, 

com diferentes configurações de sociedades de seguridade. Embora os corpora escolhidos 

retratem momentos diferentes, há entre eles regularidades que possibilitam a constituição de 

um arquivo: de maneiras diferentes – abordaremos as discrepâncias posteriormente –, todos 

retratam acontecimentos inseridos e constituídos em circunstancias da guerra; todos são 

produções americanas – o que evidencia a visão de uma dada sociedade acerca desses 

acontecimentos –; em todos o medo e a insegurança são usados como instrumentos para 

evidenciar a necessidade da segurança e da norma para a preservação da vida. Tomarmos esses 

objetos de estudo como arquivo que, conforme Foucault (2007),  

 

[...] é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento 

dos enunciados como acontecimentos singulares. Mas o arquivo é, também, o 

que faz com que todas as coisas ditas não se acumulem indefinidamente em 

uma massa amorfa, não se inscrevam, tampouco, em uma linearidade sem 

ruptura e não desapareçam ao simples acaso de acidentes externos, mas que 

se agrupem em figuras distintas, se componham umas com as outras segundo 

relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo regularidades 

específicas; ele é o que faz com que não recuem no mesmo ritmo que o tempo, 

mas que as que brilham muito forte como estrelas próximas venham até nós, 

na verdade de muito longe, quando outras contemporâneas já estão 

                                                 
2O filme (foi assim nomeado devido ao material básico utilizado como suporte para a impressão das imagens, o 

filme cinematográfico ou película cinematográfica) é um objeto/produto audiovisual feito para ser exibido no 

cinema, na televisão ou em algum outro veículo. Um filme é formado por uma série finita de imagens fixas, 

registradas sobre um suporte físico e que, projetadas a uma velocidade maior que a capacidade resolutiva da 

visão humana, dão ao espectador a sensação de movimento de ações.  
3Série ou seriado de televisão é um tipo de programa televisivo com um número pré-definido de emissões por 

temporada, chamadas episódios. 
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extremamente pálidas. O arquivo não é o que protege, apesar de sua fuga 

imediata, o acontecimento do enunciado e conserva, para as memórias futuras, 

seu estado civil de foragido; é o que, na própria raiz do enunciado-

acontecimento e no corpo em que se dá, define, desde o início, o sistema de 

sua enunciabilidade. O arquivo não é, tampouco, o que recolhe a poeira dos 

enunciados que novamente se tornaram inertes e permite o milagre eventual 

de sua ressurreição; é o que define o modo de atualidade do enunciado-coisa; 

é o sistema de seu funcionamento. Longe de ser o que unifica tudo o que foi 

dito no grande murmúrio confuso de um discurso, longe de ser apenas o que 

nos assegura a existência no meio do discurso mantido, é o que diferencia os 

discursos em sua existência múltipla e os especifica em sua duração própria. 

(p. 147) 

 

Portanto, ao tomarmos nossos corpora como arquivo, estamos tratando-o, conforme 

Foucault (2007), como um sistema de discursividades que compõe uma rede formada por uma 

grande diversidade de discursos constitutivos da história. Interessa-nos ainda considerar que, 

ao tomar nossos corpora como arquivo, esse sistema discursivo possibilitar-nos-á vislumbrar o 

funcionamento do dispositivo de segurança, que atua por meio de práticas discursivas e não 

discursivas. 

Nessa perspectiva, trataremos esse arquivo, ou seja, esse fragmento da modernidade 

retratado nos corpora, como a representação de uma parcela da sociedade americana vivendo 

sob a égide do Estado moderno, em um momento de desvio, ou seja, em um momento em que 

a regularidade social é quebrada pelo caos da guerra. Em se tratando da composição do Estado 

moderno, podemos dizer que seus formatos não são fixos e que estão em constante movência 

e, em situações excepcionais, podem ter suas regras de funcionamento desestruturadas, 

necessitando seguir uma nova ordem.    

Pensando nisso, podemos dizer que o formato de Estado moderno representado pelos 

corpora é constituído por sociedades de segurança, que tem seu funcionamento assegurado 

pelos dispositivos de segurança, em uma historicidade configurada como um momento em que 

uma nova ordem precisa ser estabelecida. Nesse sentido, acreditamos que os corpora que serão 

analisados configuram-se como representativos das situações de desvio que podem configurar 

o Estado moderno. Os três objetos de análise que irão compor nossos corpora evidenciam 

momentos de guerra, o que nos permitirá pensar a forma como Foucault (2005) estabeleceu 

uma relação entre a sociedade, o poder e a guerra e como essa relação corrobora para a atuação 

do dispositivo de segurança, na biopolítica, uma vez que “a política é a guerra continuada por 

outros meios” (FOUCAULT, 2005, p. 55). Convém ressaltar que, mesmo em um momento de 

desvio, como a guerra, há na sociedade, normas para regulamentar as estratégias e a conduta da 

população.  
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No caso dos nossos objetos de estudo, as normas surgem, principalmente, para garantir 

e regulamentar a vida e sua preservação. Nesse caso as normas são garantidas pelos dispositivos 

de segurança, em nome da potencialização da vida. Em se tratando de uma sociedade 

regulamentada pela norma, por meio da segurança, faz-se necessário levar em consideração 

que, nessas sociedades, há a presença de sujeitos anormais que – mesmo em situações de desvio 

há normas para regulamentar as ações –, devem ser eliminados4 em nome da preservação da 

vida dos normais e da estrutura social. Nesse sentido, convém ressaltar que a grande questão 

que norteia o Estado moderno é a segurança e, assim, o anormal é aquele que oferece risco à 

população – aos que compõe a parcela social que deve ser preservada. Ao oferecer perigo, o 

anormal se torna um alvo a ser segregado e/ou eliminado, pois aquele que “rompeu o tratado 

social não é mais membro do Estado. [...] deve ser excluído pelo exílio, como infrator do pacto, 

ou pela morte, como inimigo público; porque tal inimigo não é uma pessoa moral” 

(FOUCAULT, 2008, p. 71), principalmente em se tratando de uma conjuntura como a guerra. 

Em se tratando de um momento de conflito, faz-se necessário entender como a guerra 

– que tem regras específicas em que a eliminação do sujeito anormal é prioritária – pode auxiliar 

como mecanismo para analisar o funcionamento do dispositivo de segurança e das relações de 

poder. Acerca disso, Foucault (2008) afirma que a guerra é um acontecimento discursivo que 

pode ser traduzido como uma ação social fundamental para se estabelecer as relações de poder 

e políticas. É a guerra que antecede o surgimento das leis, no entanto, o surgimento do sistema 

judiciário não significa o fim das batalhas. Nessa perspectiva, Foucault (2008) afirma que a 

guerra ainda impulsiona o surgimento de uma nova ordem, contudo, essa ordem surge a partir 

da desordem e do caos, o que possibilita a constituição de outras normas e discursividades, com 

a finalidade de se reestabelecer a estrutura social. 

Para nossas análises, trataremos essa conjuntura de guerra, constitutiva do estado 

moderno, levaremos em consideração que os mecanismos de segurança, conforme Foucault 

(2008), foram colocados em prática, por meio de novas noções relevantes para a constituição e 

funcionamento do dispositivo de segurança, tais como: caso, risco, perigo e crise – essas noções 

serão aprofundadas no capítulo I. 

Pensando nisso, verificar-se-á em que aspecto o caso da guerra, constitutivo do Estado 

moderno, corrobora para a constituição do regime político e das normas que regem o 

comportamento dos sujeitos e dos grupos populacionais em análise. Para tal, levaremos em 

                                                 
4 Ao usarmos o lexema eliminados, estamos buscando ressaltar que, no caso dos corpora escolhido, a segregação 

não é suficiente para livrar a sociedade do incomodo e dos riscos oferecidos pelo sujeito anormal, que deve ser 

suprimido em favor da preservação da vida da população e da estrutura social. 
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consideração que, no recorte temporal escolhido para estudo, a principal norma que 

regulamenta a população é a preocupação com a potencialização da vida, por meio do biopoder 

e da biopolítica. A partir disso, tentar-se-á entender como, do Estado Moderno, representado 

pelos corpora escolhidos e constituído pela sociedade de segurança, emerge um paradigma de 

governo que tem como prioridade a preservação da vida, numa tentativa de verificar o 

funcionamento do medo da morte como dispositivo de segurança nessas condições históricas 

de produção. 

Convém ressaltar que, no caso de nossos objetos de estudo, em especifico, a guerra, 

embora representada em circunstâncias históricas e com formatos diferentes, é o que possibilita 

o desvio. A noção de guerra está associada a momentos de confronto que são, comumente, 

relacionados ao conflito bélico entre nações ou grupos. A guerra é, indiscutivelmente, a ruptura 

da paz e a necessidade de reconfiguração das normas de preservação da vida. Pensando nisso, 

levaremos em consideração a constituição da sociedade de segurança e o funcionamento do 

dispositivo de segurança sofrendo interferência da guerra e estabelecendo novas normas e nova 

estrutura social, tanto para a constituição de suas próprias regras de funcionamento como para 

a constituição dos sujeitos que serão analisados. A partir disso, buscaremos evidenciar que o 

sujeito que não teme a morte – não seguindo as normas de perpetuação da vida – constituído 

no Estado moderno, é tido como anormal. Para tal, partiremos do princípio de que os corpora 

escolhidos constituem uma rede de enunciados, no que se refere ao comportamento e aos 

acontecimentos discursivos em que os sujeitos-personagens estão inseridos e em meio aos quais 

se constituem. 

Levemos em consideração que, conforme Foucault (2007), uma rede de enunciados 

 

[...] trata de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua 

situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites 

da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com outros enunciados a 

que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de enunciação exclui. 

(p.31) 

 

Com recorrência ao pensamento de Foucault (2007), podemos ainda nos interrogar: 

Por que esses corpora e não outros em seu lugar? Porque acreditamos que é possível traçar, por 

meio deles, uma rede, composta por diferentes “nós” e posições, o que nos permitirá vislumbrar, 

dentro de um recorte temporal, as diversas posições-sujeito que emergem em função do medo 

da morte como dispositivo de segurança que regula a vida e volta-se para a normalização. Além 

disso, é pertinente lembrar que “não há enunciado que não suponha outros; não há nenhum que 
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não tenha, em torno de si, um campo de coexistências, efeitos de série e de sucessão, uma 

distribuição de funções e de papéis.” (FOUCAULT, 2004, p. 126). 

Nesse ínterim, ao tomarmos os corpora como uma rede enunciativa, devemos lembrar 

que os enunciados são responsáveis por legitimar ou não, por permitir ou não que se ocupe uma 

dada posição-sujeito. Por isso, as modalidades enunciativas (FOUCAULT, 2007) evidenciam 

a pluralidade de posições que o sujeito pode ocupar, posições essas que são reguladas por 

práticas discursivas. O sujeito é, portanto, uma constante produção no interior da história, e 

lidar com objetos discursivos que emergem e representam momentos diferentes permite-nos 

uma noção da atuação do medo da morte como dispositivo de segurança ao longo da história. 

Ao escolhermos esses objetos discursivos como corpora de estudos, partimos do 

princípio de que há entre eles uma dada regularidade. Devemos ressaltar que, embora estejamos 

lidando com objetos midiáticos de formatos diferentes (dois filmes e um seriado), a regularidade 

enunciativa que se estabelece entre eles justifica nossa escolha. Poderíamos ter escolhido, no 

lugar do seriado, a fim de estudar a atualidade histórica em que estamos inseridos (a 

modernidade liquida, conforme Bauman-2008), um filme – como, por exemplo, “Guerra 

mundial Z” – que possui uma temática semelhante à da série que constituirá nossos corpora; 

no entanto, o seriado se apresenta adequado, uma vez que, assim como nós, os sujeitos que nele 

emergem não têm o menor controle sobre os acontecimentos futuros. O seriado representa 

muito bem a modernidade líquida, uma vez que  

 

[...] a confiança está em dificuldades no momento em que tomamos 

conhecimento de que o mal pode estar oculto em qualquer lugar; que ele não 

se destaca na multidão na multidão, não porta marcas distintas nem carteira 

de identidade; e que todos podem estar atualmente a seu serviço, ser seus 

reservistas em licença temporária ou seus potenciais recrutas. (BAUMAN, 

2008, p. 91) 

 

Em se tratando da regularidade que há entre os corpora, nos três os sujeitos-

protagonistas emergem em meio a situações de desvio, cercados por acontecimentos 

discursivos que os levam a práticas consideradas como anormais e, por alguma razão, perdem 

o medo da morte que, conforme assinalado anteriormente, é um dos fatores que assegura a 

norma, por essa razão, tomam atitudes que vão contra as regras que norteiam o grupo social em 

que se inserem, constituindo-se como sujeitos anormais. 

Esses sujeitos agem por meio de suas próprias regras, tornando-se “monstros 

humanos” que, conforme Foucault (2002), é aquele que transgrede as leis sociais e as leis da 

natureza. Para pensarmos na constituição do “monstro humano”, é necessário, antes, 
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compreendermos a acepção de normal e, para tal, recorremos a Foucault (2002), com quem 

devemos pensá-la como algo que remete a uma série de estados, situações e a uma diversidade 

de posições-sujeito. O conceito de normal liga-se à descrição da psiquiatria e da psicologia, 

enquanto saberes fundamentados em um critério de separação dos indivíduos em dois grupos 

distintos: “o dos indivíduos normais” e “o dos indivíduos patológicos”. Nesse ínterim, o 

monstro fez parte da constituição do domínio da anormalidade no século XIX. Ele é a figura 

chave que nos permite compreender as articulações entre as instâncias de poder e os campos de 

saber envolvidos na constituição dos “anormais”, enquanto objetos discursivos. Cada época 

constitui formas privilegiadas de monstro, no entanto, durante o século XIX, houve uma 

multiplicação desses monstros/anormais e dos discursos sobre essa temática. Refletindo sobre 

essa diversidade de “indivíduos monstruosos”, Foucault (2002) apresenta as três figuras sobre 

as quais se constituem os discursos sobre o “anormal”, no século XIX: “o monstro humano” (é 

a que nos interessa para o momento), o “indivíduo a ser corrigido” e “a criança masturbadora”. 

Foucault (2002) discorre, prioritariamente, sobre o “monstro humano” e as diferentes nuances 

dos discursos acerca da anormalidade até o advento da figura da “criança masturbadora”. O 

“monstro humano” é aquele que constitui, em sua existência e em sua forma, uma transgressão 

às leis sociais e, principalmente, uma violação às leis da natureza, combinando o impossível 

com o proibido. Embora seja o princípio de inteligibilidade das formas de anomalia, o “monstro 

humano” é ininteligível e, nesse sentido, “o anormal é um monstro cotidiano, um monstro 

banalizado” (FOUCAULT, 2002, p. 71). O monstro é sempre uma exceção e remonta ao 

domínio da teratologia5.  

Pensando nisso, buscaremos evidenciar e analisar o feixe de relações acerca do medo 

da morte, partindo da articulação entre enunciados e práticas, que permitem e possibilitam sua 

emergência histórica enquanto objeto de discursos. Esse feixe de relações, conforme apontado 

por Fischer (2013), é “[...] um mapa que, inevitavelmente, apontará para regiões que 

aparentemente se mostrarão como ‘exteriores’, ‘concretas’, ligadas a instituições e toda trama 

de poder e produção de subjetividades” (FISCHER, 2013, p. 150). Essas relações exteriores 

não são estranhas ao discurso, uma vez que “apontam para formulações de um mesmo campo 

de saber, definindo regras que tal discurso de algum modo atualiza” (FISCHER, 2013, p. 150). 

Nesse sentido, o feixe de relações é responsável pela possibilidade de emergência histórica de 

um discurso, “uma vez que as coisas ditas não se afastam das dinâmicas de poder e saber de 

                                                 
5Parte da ciência médica que se ocupa do desenvolvimento anormal e das malformações congênitas. 
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seu tempo” (FISCHER, 2013, p. 150), estabelecendo uma relação entre o discursivo e o não 

discursivo, uma vez que ambos convivem e não existe um sem o outro.  

Nesse sentido, trataremos o medo da morte como de dispositivo de segurança, 

compreendido enquanto objeto de discursos e constituído por práticas discursivas e não 

discursivas, na atualidade. Observaremos o feixe de relações que se estabelecem sobre o medo 

da morte, por meio da relação entre os enunciados e as práticas. Ao pensarmos em práticas 

discursivas e não discursivas, devemos levar em consideração que essas emergem de uma 

relação entre poderes e saberes e que são constituídas tanto de discursos verbais quanto não 

verbais. 

 Portanto, essa relação não é estranha ao discurso, uma vez que indica produção de um 

mesmo campo de saber, definindo regras de reatualização dos discursos. Esse feixe de relações 

é responsável pela possibilidade de emergência histórica de um discurso, estabelecendo uma 

relação entre o discursivo e o não discursivo, uma vez que ambos convivem e não existe um 

sem o outro.  

Afim de se pensar a possibilidade de existência desses discursos e no seu 

funcionamento enquanto dispositivo de segurança, partimos da premissa de que o medo da 

morte é indispensável para a preservação da vida humana, pois a morte é “irreparável... 

irremediável... irrevogável... impossível de cancelar ou de curar... o ponto sem retorno... o 

final... o derradeiro... o fim de tudo...” (BAUMAN, 2008, p. 44). A noção de dispositivo nos 

possibilita atingir uma análise do biopoder, o que viabiliza verificar o medo da morte como um 

fato indispensável à manutenção da vida.  

Para o desenvolvimento do nosso estudo, o referencial teórico fundamentar-se-á nos 

estudos de Michel Foucault, mais especificamente nos livros: A Arqueologia do Saber 

(1969/2007); em textos dos Ditos e Escritos; nos volumes 1, 2 e 3 da História da Sexualidade; 

Microfísica do poder (1979/1986), Vigiar e Punir: História da Violência nas Prisões 

(1975/2004); O sujeito e poder (1995); Ordem do Discurso (1970/2006); Em defesa da 

sociedade (1975/2005); Segurança, Território, População (1977/2008); dentre outros textos que 

julgarmos relevantes à natureza desse estudo.  

É importante ressaltar que o objetivo geral de nosso estudo é analisar, nas obras 

cinematográficas tomadas como corpora, o medo da morte como dispositivo de segurança – 

atuando na sociedade de segurança, constitutiva do Estado moderno – como um princípio 

fundamental da norma que regula a sociedade atual e que, portanto, visa assegurar a vida e a 

normalização dos sujeitos. Mais especificamente, mostraremos, a partir da análise de fragmentos 

selecionados dos corpora, as práticas de subjetivação que inscrevem Walter Kurtz (Apocalypse 
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Now), William Foster (Um dia de Fúria) e Rick Grimes (The Walking Dead) na posição de 

sujeitos anormais, por não temerem a morte, resistindo à norma social que visa à potencialização 

da vida.  Explicitaremos, também, as marcas discursivas representativas do medo da morte 

atuando como dispositivo de segurança nas três obras, estabelecendo uma rede de enunciados da 

guerra do Vietnã (Apocalypse Now) à atualidade (The Walking Dead), capaz de demonstrar os 

atravessamentos e deslocamentos que “o medo da morte”, enquanto fator fundamental para 

garantir a segurança e, consequentemente, a vida, sofre ao longo dos tempos. 

A hipótese é de que, tomando como postulado teórico o conceito de dispositivo de 

segurança, proposto por Foucault (2008), conseguiremos evidenciar, com a análise de nossos 

corpora, o medo da morte atuando como dispositivo de segurança, com a finalidade de 

potencializar a vida e minimizar os riscos, uma vez que consideramos que o medo da morte é 

um aspecto da norma que rege a sociedade atual. Assim será possível constatar, também, que 

o sujeito que não teme a morte é tratado como um sujeito anormal, por descumprir normas 

sociais centradas no biopoder, portanto sua anormalidade surge pelo falo de resistir às regras 

que prescrevem a preservação da vida.  

O estudo a que nos propomos é uma pesquisa qualitativa interpretativista, 

fundamentada nos postulados teóricos foucaultianos e centrada, principalmente, nos conceitos 

de dispositivo, biopoder, governamentalidade, normalização e normatização, entre outros. A 

análise que faremos de recortes dos corpora atenderá a um aspecto relacionado à constituição 

discursiva dos sujeitos destacados dos corpora, de modo que privilegiaremos as práticas 

discursivas procedentes dos momentos em que os sujeitos se encontram em situações limite, 

em momentos que estão resistindo e transgredindo as normas que regulamentam a biopolítica. 

Tal procedimento nos permitirá observar o funcionamento do medo da morte como dispositivo 

de segurança enquanto um aspecto da norma que constitui o sujeito como normal ou anormal, 

para isso, privilegiaremos também procedimentos enunciativos que permitam perceber os 

processos que inserem esses sujeitos numa posição de anormalidade. A abordagem dos corpora 

se dará a partir de uma relação entre descrição e interpretação. Espera-se que tal método permita 

explicitar o funcionamento, em corpora específicos, de alguns pressupostos foucaultianos. 

Como já afirmamos anteriormente, nossos corpora serão compostos por dois filmes e 

um seriado. Apocalypse Now (1979), um filme baseado na obra O coração das trevas, de Joseph 

Conrad, que conta a história do capitão Willard, um combatente na guerra do Vietnã que recebe 

uma missão especial e confidencial: encontrar e matar um homem no meio da selva vietnamita. 

O problema é que o homem é o coronel Walter Kurtz, um dos mais condecorados e respeitados 

oficiais do Exército americano, que parece ter se tornado um sujeito anormal (“... foi para as 
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Forças Especiais e, depois disso, as ideias dele, seus métodos tornaram-se anormais. 

Anormais!”6), de acordo com a disciplina militar, e formado uma própria milícia/seita, em que 

é tratado como Deus por seus seguidores. 

 Willard e sua equipe partem em um barco, rio acima, ao encontro de Kurtz, enquanto 

presenciam os horrores da guerra. Convém ressaltar que o filme aborda, de forma ficcional, os 

últimos anos da Guerra do Vietnã (1959 -1975), tratando os sujeitos-personagens envolvidos a 

partir de suas angústias, medos, dualidades e conflitos, levando em consideração a tênue 

fronteira entre a vida e a morte, entre a normalidade e a anormalidade. Nesse caso, o medo da 

morte é tomado como dispositivo que assegura a vida e a normalidade dos sujeitos envolvidos 

naquela prática discursiva da guerra, uma vez que a maioria deles luta por sua própria 

sobrevivência com o objetivo de “voltar” para casa e para a família. Interessa-nos o sujeito-

Kurtz que, sem temer a morte (a sua própria), torna-se alvo do Exército por ser considerado um 

anormal e agir por “suas próprias regras”, incutindo o medo da morte nos outros, tornando-se 

um obstáculo para a conquista do objetivo maior: vencer a guerra.  

Apocalypse Now construiu uma narrativa a partir de uma instituição social (Exército) 

em que a disciplina é o grande instrumento do poder, composta por “métodos que permitem o 

controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças 

e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 1995, p. 240). No entanto, 

Kurtz resiste a essa prática disciplinar, tornando-se alguém a ser combatido e destruído, em 

nome de uma dada normatização. Percebe-se, nessa relação disciplina-resistência, a instauração 

de um tipo de exercício de poder, que é um modo de um sujeito agir sobre outro, uma vez que 

as relações de poder pressupõem uma ação sobre outra ação. Não há poder sem resistência e 

foi por meio da resistência que Kurtz conseguiu "escapar" dos dispositivos de identificação, de 

classificação e de normalização do discurso em que estava inserido, ocupando uma nova 

posição sujeito. Nesse interim, ocupar-nos-emos, nesse segundo capítulo, da observação e 

análise do sujeito-personagem Coronel Kurtz, com o intuito de verificar o funcionamento do 

dispositivo de segurança que emerge por meio de suas práticas de resistência, esboçadas 

inclusive em seu corpo, que o classificam como um sujeito anormal – que, não teme a sua 

própria morte. 

O segundo filme, um clássico dos anos 1990, Um dia de Fúria, dirigido por Joel 

Schumacher, retrata uma sociedade americana em um pós-guerra fria e tem como sujeito-

protagonista William Foster, que trabalhava em uma empresa bélica, na projeção de 

                                                 
6 Enunciado que emerge de um dos coronéis, aos quinze minutos e 15 segundos do filme. 
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armamentos pesados, como mísseis. Por estar inserido em um momento pós-guerra, em que as 

armas não tinham “grande serventia” (uma vez que o “grande inimigo”, a União Soviética, não 

existia mais, pois, a queda do Muro de Berlim -1989 - representou seu fim) e, tornando-se um 

sujeito “economicamente inviável”, ele foi demitido. Recém-desempregado, divorciado e pai 

de uma pequena menina, William está proibido de se aproximar da ex-mulher e da filha, pois 

seu comportamento agressivo arruinara seu casamento. Dessa forma, por acreditar que não lhe 

restava nada, o sujeito traz, em um dia de fúria, o impulso violento de um pai de família, 

cansado da vida opressora em que deveria se comportar dentro das normas sociais e obedecer 

às práticas disciplinares. Por isso, torna-se um sujeito anormal, que não teme nada, nem mesmo 

a própria morte, incute esse medo em outros que cruzam seu caminho e transforma-se em uma 

ameaça à vida de todos.  

Assim, notamos a constituição de uma posição-sujeito por meio de práticas 

transgressoras, vistas como anormais pela sociedade em que se insere. Nesse caso, acreditamos 

que o medo da morte, enquanto dispositivo de segurança, aparece como esse vazio, como o fato 

de não ter mais nada que lhe garanta a humanidade, uma vez que ele (William Foster) afirma 

que “apenas após um desastre podemos ressuscitar. É apenas após perdermos tudo é que somos 

capazes de fazer qualquer coisa”7. Nesse sentido, restava-lhe apenas resistir e sobreviver até o 

reencontro com sua família, custasse o que fosse: seu único desejo era voltar para casa e para a 

família.  

Representando a atualidade, trataremos do medo da morte como dispositivo de 

segurança que emerge por meio da subversão da morte e da normalização, a partir da análise 

de The Walking Dead, que é um seriado baseado na história em quadrinhos criada por Robert 

Kirkman. No seriado, notamos como é a vida na Terra após um apocalipse zumbi, em que a 

maioria da população do planeta foi infectada por um vírus misterioso que os transforma em 

mortos-vivos, que se alimentam dos poucos humanos que ainda restam. Os que sobreviveram 

à epidemia devem se unir para encontrar um novo lar, longe dos zumbis e, para isso, estão em 

constante enfrentamento entre si e também com os zumbis, o que se configura como um novo 

formato de guerra. O grande diferencial de The Walking Dead é tirar o foco do apocalipse 

zumbi e jogá-lo como pano de fundo para os conflitos entre os sujeitos-personagens.  

Os enunciados emergem, principalmente, em torno às desavenças entre os sujeitos-

personagens e a sua consequente luta pela sobrevivência. Tal seriado torna-se palco ideal para 

uma análise do biopoder uma vez que acreditamos que esse conceito nos direciona a elementos 

                                                 
7 Esse enunciado emerge de William, aos 18 minutos 
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fundamentais para a compreensão do comportamento social que vislumbra o medo da morte 

como uma subversão: surge como medo do invisível, do improvável, do incontrolável, do 

inexplicável (algo completamente fora de controle que traria os mortos de volta à vida, como 

aberrações, sem nenhuma humanidade). Nesse sentido, podemos concentrar nossa atenção sob 

três elementos: o conhecimento de processos vitais, as relações de poder entre os humanos que 

restam, e os modos de subjetivação pelos quais os sujeitos atuam sobre si enquanto seres vivos. 

Considerando as relações de poder entre os humanos, que levam à luta pela 

sobrevivência e, consequentemente, a instauração do medo da morte como dispositivo de 

segurança, interessa-nos, mais especificamente, a sexta temporada desse seriado, que estreou 

em outubro de 2015 (ano em que foram exibidos 8 episódios) e teve continuidade a partir de 

fevereiro de 2016 (com a exibição de mais 8 episódios). Nessa temporada, Rick Grimes, o 

sujeito-personagem que pretendemos analisar, se apresenta como um dos líderes da 

comunidade de Alexandria, mais um pequeno “oásis” – ao longo da série já se depararam com 

outros lugares assim e que foram destruídos – no meio do apocalipse zumbi, onde as pessoas 

ainda conseguem dar um toque de normalidade às suas vidas. Entretanto, Rick apresenta-se, 

cada vez mais, como um sujeito anormal, sem limites e sem medos. Seu único desejo é a 

manutenção da vida de seus filhos e de seu pequeno ciclo de amigos e, para isso, usa de qualquer 

artifício ou artimanha. Não teme nada, nem mesmo a própria morte, mas provoca esse medo 

nos outros, inclusive nas pessoas que já viviam em Alexandria antes de sua chegada e que, por 

alguma razão, ameaçam seu desejo de manter seu grupo em segurança. Para manter seu grupo 

a salvo, toma atitudes bastante questionáveis, ameaçando e até matando, não seguindo às regras 

de convivência e normalidade que já estavam instauradas no lugar, antes de sua chegada. 

Sabemos que, na atualidade, histórias de zumbis são recorrentes e amplamente 

exploradas por filmes, games, livros e outras mídias narrativas. Acreditamos que isso acontece 

devido às ansiedades dessa “modernidade líquida” em que estamos inseridos, uma vez que há 

uma tentativa de “tornar a vida com medo uma coisa tolerável” (BAUMAN, 2008, p.13). A 

liquidez a que Bauman (2008) se refere nessa era moderna vem do fato de que os líquidos não 

têm uma forma, ou seja, são fluídos que se moldam conforme o recipiente em que estão 

contidos; nesse sentido, a liquidez é uma metáfora utilizada pelo autor para referir-se às 

transformações e mutações que ocorrem hoje nas sociedades. Tudo é muito rápido, as formas 

mudam o tempo todo, portanto, tudo é muito fluido. 

Ainda mais, pensamos que a emergência desse tipo de enunciado se justifica pelo fato 

de que, de acordo com Bauman (2008), há, na sociedade líquido moderna, uma espécie de 

“irrealidade” em que estamos mergulhados, um mundo de ameaças que, quase nunca, se tornam 
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reais, mas que circulam sempre, principalmente na mídia. Um mundo em que não há solidez e 

tudo se transforma rápido demais. Assim, o medo também é algo inconstante. E, ao tratarmos 

do medo da morte como dispositivo de segurança, devemos levar em consideração que, no caso 

do seriado em questão, “a morte é a encarnação do desconhecido. E, entre todos os 

desconhecidos, é o único total e verdadeiramente incognoscível.” (BAUMAN, 2008, p.13). 

Para tal, dividiremos nosso estudo em quatro capítulos. No primeiro deles, trataremos 

das movências e deslocamentos ocorridos no conceito de medo e de morte que possibilitaram 

a emergência, na atualidade, do medo da morte como dispositivo de segurança.Com relação ao 

medo, tende-se a acreditar que seja um dos principais sentimentos do ser humano, pois é 

primordial para a preservação da vida. Nesse sentido, “medo é o nome que damos a nossa 

incerteza: nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito” (BAUMAN, 2008, p. 8). 

Conforme afirma Delumeau (2009), “é uma defesa essencial, uma garantia contra os perigos, 

um reflexo indispensável” (DELUMEAU, 2009, p. 8). Por mais que o medo tenha sido 

silenciado por séculos de literatura (cavalheiresca, trovadoresca etc), sempre esteve presente na 

história da humanidade, sendo fundamental para a sua preservação. Interessa-nos, para essa 

pesquisa, tratar das movências e deslocamentos que o medo, enquanto objeto de discursos, foi 

sofrendo ao longo da história, lembrando que sempre esteve atrelado à morte, pois conforme 

afirma Bauman (2008), o medo “é uma estrutura estável que pode ser mais bem descrita como 

o sentimento de ser suscetível ao perigo; a uma sensação de insegurança [...] e vulnerabilidade 

[...]” (BAUMAN, 2008, p. 9). Pensando nisso, trataremos da constituição discursiva do objeto 

medo, a partir das considerações de Delumeau (2009), em A História do Medo no Ocidente – 

livro em que trata a história do medo entre1348 a 1800 –; e Bauman (2008), em Medo Líquido 

– em que trata da concepção de medo na atualidade. 

No que se refere à morte, sabe-se que, a partir do nascimento, o homem está fadado a 

morrer, no entanto, a ânsia pela vida e pela imortalidade constitui uma espécie de resistência a 

esse destino. Há uma recusa pela morte, para que se constitua e se exerça a vida. Entretanto, 

contrariando os desejos humanos, a morte se faz presente e inevitável. Interessa-nos, para este 

estudo, observar a constituição histórica do objeto morte, por meio de práticas discursivas. 

Pontuaremos acerca da constituição histórico-discursiva do objeto morte a partir dos postulados 

de Philippe Ariès (2003), em História da Morte no Ocidente, pois nessa obra Ariès observa as 

representações que se desenvolveram sobre a morte nos séculos XVII e XVIII e as práticas daí 

emergentes que resultaram nas formas como cada sociedade lida com seus mortos e seus 

sepultamentos.  Abordaremos também a obra O homem diante da morte (2014), na qual Ariès 
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se propôs a analisar a forma como o comportamento humano foi sofrendo deslocamentos, nos 

últimos mil anos, diante da morte, nas sociedades ocidentais.  

Em um segundo momento, nesse mesmo capítulo, lidaremos com alguns conceitos 

operatórios e ferramentas analíticas/metodológicas, tematizadas por Foucault, essenciais para 

as análises que serão desenvolvidas nessa tese. Prioritariamente, desenvolveremos uma 

discussão acerca da noção de Estado moderno, sociedade de segurança e dispositivo de 

segurança, dentre outras que se fizerem necessárias.  

No segundo capítulo, considerando que o dispositivo de segurança é um aspecto da 

sociedade de segurança que, por sua vez, é regulada e estruturada por normas, abordaremos as 

práticas de objetivação e subjetivação dos sujeitos em relação às normas que os constituem no 

interior do Estado moderno. Levaremos em consideração as abordagens de Foucault (2008) 

acerca da forma como o poder é exercido na sociedade moderna, com o intuito de verificar a 

maneira como as normas regulamentam a vida social e normatizam/normalizam os sujeitos. 

Primeiramente, trataremos da sociedade disciplinar, em que o poder atua, principalmente, sobre 

o corpo, por meio de dispositivos de controle que objetivam o indivíduo em sujeito com a 

finalidade de adestrá-lo e docilizá-lo. Posteriormente, dedicar-nos-emos à sociedade de 

segurança, em que o poder é compreendido como poder sobre a vida, denominado como 

biopoder, que tem como objetivo analisar o exercício deste poder sobre a população, que se 

efetiva por meio de dispositivos de segurança que governam uma população tornando-a útil e 

saudável para os interesses do mercado. Tal percurso nos permitirá verificar a constituição do 

sujeito em relação à norma, que corresponde à estruturação de um modelo que fundamentará a 

diferenciação entre o normal e o anormal. Ao anormal, aquele que está fora da norma, são 

designados mecanismos de correção e de punição: principalmente, instrumentos de exclusão 

(e/ou eliminação – no caso dos corpora que serão analisados). 

Acreditamos que esse percurso nos permitirá vislumbrar a constituição e subjetivação 

dos sujeitos protagonistas em análise como anormais por não sentirem medo da morte, atuando 

na contramão dos dispositivos de segurança. Tal análise nos propiciará vislumbrar que o 

dispositivo de segurança é um aspecto da norma que regulamenta o Estado moderno e classifica 

sujeitos. 

No terceiro capítulo, por sabermos que um dispositivo não é homogêneo e nem é 

composto por elementos de natureza homogênea, nos deteremos à análise dos corpos dos 

sujeitos inseridos em sociedades de segurança – que serão observados em imagens em 

movimento recortadas os corpora de estudo –, para confirmarmos que o corpo, enquanto suporte 
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discursivo, é um aspecto importante para se verificar a atuação do medo da morte como 

dispositivo de segurança.  

 Acreditamos que esse percurso de análise proporcionar-nos-á uma incursão pelo tema 

o medo da morte como dispositivo de segurança, atuando em diferentes temporalidades na 

sociedade de segurança, uma vez que o corpo é um suporte discursivo propício para a análise 

do biopoder e do dispositivo de segurança. 

E, por fim, o quarto capítulo: trataremos nesse momento, da noção de espaço que, 

conforme Foucault (2008), é um princípio relevante para a constituição da sociedade de 

segurança, no Estado moderno. Para tal, partiremos, de acordo com Foucault (2008), da forma 

como o espaço era tratado na sociedade disciplinar para, posteriormente, verificar a forma como 

é ocupado na sociedade de segurança, tomando como exemplo a constituição das cidades. Para 

tratar da questão do espaço, deve-se levar em consideração que o espaço é perpassado por 

diferentes relações de poder, em diferentes modelos de sociedade. Nesse sentido, se cada 

formato de sociedade é regulado por formas específicas de dispositivo de poder e, assim, as 

técnicas e procedimentos acerca do espaço também não são os mesmos.  

Para pensar na ocupação do espaço, seguindo o exemplo de Foucault (2008) 

trataremos, na perspectiva de Bauman (2009), a cidade como o espaço destinado à vida pública, 

ao trabalho, à produção de renda e de produtos, tomando-a como um espaço em que deveria 

prevalecer a segurança. No entanto, a complexidade da vida dos indivíduos e das populações, 

no interior das cidades, nessa modernidade líquida, transforma os sujeitos em seres 

aterrorizados por medos imaginários ou reais.  

Assim, o medo e a obsessão por segurança tomam conta das relações entre os 

habitantes das cidades que estão, cada vez mais, inseguros e amedrontados, uma vez que a 

cidade pós-moderna se tornou o espaço do desconhecido, do caótico, das aglomerações e dos 

medos. Para tratar do tema cidade, tomaremos como referencial o livro“Confiança e Medo na 

Cidade”, de Bauman (2009). 

 Interessa-nos, ainda, nesse capítulo, pensar os espaços ocupados em nossos corpora 

como espaços heterotópicos. Conforme Foucault (2001), o espaço heterotópico “se encontra 

cheio de oposições, carregado de qualidades, povoado de fantasmas. Há o espaço do dentro e o 

espaço de fora, heterogêneos. Os dois tipos de espaços estão em relação com todos os demais 

e contradizem todas as outras inserções” (EIZIRIK, 2005, p. 58). Portanto, acreditamos que o 

conceito de heterotopia possibilitar-nos-á observarmos os espaços estabelecendo uma relação 

que inclui o “fora” tanto em relação ao espaço, quanto aos sujeitos e à linguagem.   
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Após essa exposição geral do estudo a que nos propomos, daremos início às reflexões 

teóricas e às análises. Para tal, seguiremos a divisão de capítulos proposta anteriormente e nesse 

momento, para o desenvolvimento do capítulo I, nos centraremos na constituição discursiva dos 

objetos medo e morte.  
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1 MEDO E MORTE: Objetos de discurso 

 

Tu tens um medo: 

Acabar. 

Não vês que acabas todo o dia. 

Que morres no amor. 

Na tristeza. 

Na dúvida. 

No desejo. 

Que te renovas todo o dia. 

No amor. 

Na tristeza. 

Na dúvida. 

No desejo. 

Que és sempre outro. 

Que és sempre o mesmo. 

Que morrerás por idades imensas. 

Até não teres medo de morrer. 

 

E então serás eterno. 

(Cecília MEIRELES) 

 

Neste primeiro capítulo, propomo-nos, em um primeiro momento, a observar a 

constituição histórica dos objetos discursivos medo e morte, por meio de práticas discursivas. 

Para tal, pontuaremos acerca das práticas discursivas que permitem a constituição e 

transformação desses objetos no decorrer da história do ocidente, levando em consideração o 

pressuposto foucaultiano de formação discursiva dos objetos, conforme o concebe Foucault 

(2007). Convém ressaltar que, para Foucault, “as coisas ditas não se afastam das dinâmicas de 

poder de seu tempo” (FISCHER, 2013, p. 141), assim, os discursos, e as formações discursivas, 

são formados por uma dispersão, por regras de formação, que determinam o que pode ser dito 

em determinado lugar, em determinada época e de acordo com a posição que o sujeito ocupa, 

ou seja, não são dados a priori. A formação discursiva é determinada por regras que se 

apresentam por um sistema de relações entre objetos, enunciados, conceitos e estratégias e uma 

formação discursiva se inscreve de acordo com um regime de verdade (regras que são 

estabelecidas historicamente, atribuindo a verdade de um tempo) e emerge por meio de práticas 

discursivas. 

Para Foucault (2007), o saber é um construto histórico que produz verdades que 

emergem por meio de práticas discursivas, que é um domínio enunciativo por meio do qual os 

conceitos emergem, se constituem, se definem e se transfiguram. Nesse sentido, a verdade 

acerca de um objeto de estudos é uma perspectiva histórica, uma fabricação sistemática que 



37 

 
 

aparece a partir de discursos científicos, tomados como verdadeiros e inseridos em uma dada 

positividade e em uma dada vontade de verdade, conforme Foucault (2006). 

Sabemos que, conforme Foucault (2006), a vontade de verdade é um princípio que age 

de forma histórica e é institucionalmente estabelecida, ditando as normas sociais de cada época 

e os objetos discursivos que a constituem. A vontade de verdade “apoia-se sobre os suportes 

institucionais” (CASTRO, 2009, p. 422) e é conduzida por práticas e pelo “modo como o saber 

é aplicado à sociedade, como ele é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” 

(FOUCAULT, 2006, p. 40). Assim, “a vontade de verdade exerce uma espécie de pressão ou 

coerção sobre os outros discursos” (CASTRO, 2009, p. 422), que são autorizados e legitimados 

por ela. Nesse sentido, pode-se dizer que as questões de segurança social, que têm o medo da 

morte como um aspecto constitutivo, fazem parte da vontade de verdade da atualidade, no 

interior do Estado moderno. O medo da morte é algo que perpassa a constituição dos saberes e 

poderes. 

Levaremos em consideração que esses objetos discursivos foram atravessados por 

diferentes “vontades de verdade” ao longo dos tempos, o que justifica as mutações e 

transformações sofridas. É nas práticas – discursivas e não discursivas – que os objetos se 

constituem e que as “vontades de verdade” emergem. Assim, o medo e a morte, enquanto objeto 

de discurso, é constituído nas práticas discursivas e, conforme Foucault (2007), 

 

[...] para que apareça um objeto de discurso, as condições históricas para que 

dele se possa “dizer alguma coisa” e para que dele várias pessoas possam dizer 

coisas diferentes [...] são numerosas e relevantes. Isso significa que não se 

pode falar de qualquer coisa em qualquer época; não é fácil dizer alguma coisa 

nova; não basta abrir os olhos, prestar atenção, ou tomar consciência para que 

novos objetos logo se iluminem [...]. (p. 50) 

 

Os objetos existem sob as condições positivas de um conjunto complexo de relações, 

as quais são estabelecidas no meio social e não estão presentes no objeto, mas sim no que lhe 

permite aparecer, justapondo-se a outros objetos, situando-se em relação a eles, definindo suas 

diferenças, colocando-se em um campo de exterioridade. Propomo-nos pensar a constituição 

do medo e da morte como objetos de discurso, o que nos possibilitará uma incursão pelo tema 

medo da morte em diferentes momentos da história, com o intuito de verificar sua configuração 

como dispositivo de segurança na atualidade do Estado moderno.  

Acerca dos discursos, Foucault (2007) os denomina como um sistema de enunciados 

que podem ser relacionados às suas regras de emergência, constitutivos das práticas 

discursivas, que são tidas como 
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[...] um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 

tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma 

determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições 

de exercício da função enunciativa. (FOUCAULT, 2007, p.133) 

 

Ao tomar as práticas discursivas como um conjunto de regras anônimas e históricas, 

Foucault (2007) busca alcançar “o discurso na singularidade do seu acontecimento” 

(FOUCAULT, 2007, p. 135), evidenciando as leis, normas e regras que viabilizam sua 

emergência e demonstrando o tipo de subjetividade que constituem.  

Com relação à emergência de um objeto de discurso, Foucault (2007) salienta que não 

é possível dizer “qualquer coisa em qualquer época” (FOUCAULT, 2007, p. 50). Também não 

é possível falar coisas novas, criando novos objetos de discurso, pois para o aparecimento de 

um objeto de discursos, as condições históricas são numerosas e relevantes. A emergência de 

um objeto de discursos possibilita um conjunto complexo de relações, que se estabelecem em 

grupos sociais e estão presentes nos acontecimentos que permitem sua emergência, 

determinando suas especificidades, e heterogeneidade, em um campo de exterioridade. Trata-

se, então, do que Foucault (2007) chama de relação discursiva, ou seja, do discurso enquanto 

prática, uma vez que a formação de um objeto de discursos depende das práticas discursivas, e 

não discursivas, determinadas pela conjuntura de saberes de uma dada época, que está atrelada 

a relações de poderes. 

Com relação ao discurso, não há uma busca por neutralidade, fazendo-o aparecer na 

complexidade que lhe é própria, despresentificando as coisas, renunciando-as, relacionando os 

objetos às regras que possibilitam tratá-los como objetos de discurso e que constituem suas 

condições de aparecimento.  O que emerge é um objeto histórico que é construído pelo 

discurso, do qual aparece um emaranhado de regras e práticas próprias, responsável por definir 

o regime dos objetos; portanto o discurso, enquanto prática, forma o objeto.  

Posto isso, tentaremos evidenciar as regras que possibilitam a emergência de algo 

como objeto do discurso e, seguindo o percurso traçado por Foucault (2007), podemos pensar 

o medo e a morte como objetos discursivos e históricos, que emergem de maneira distinta, em 

diferentes épocas, acompanhando as movências e descontinuidades históricas. Pois,  

 

[...] cada mudança de época é como um movimento caleidoscópico. Seus 

elementos podem ser os mesmos. Porém, ao ritmo dos avatares históricos, 

reacomodam-se de maneira diferente. Também podem ser encontradas 

conexões entre uma e outra época. Não obstante, nada autoriza supor que as 

camadas de uma época sejam “processo” ou “aperfeiçoamento” das 

anteriores. A partir de elementos reais, de práticas discursivas e não 
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discursivas, são compostas figuras ou estratos que a arqueologia pode chegar 

a objetivar em sua pluralidade multifacetada. (DÍAZ, 2012, p. 7) 

 

E é dessa discussão que nos ocuparemos agora. Para iniciarmos, trataremos da 

constituição histórica da morte enquanto objeto de discursos, a partir da História da Morte no 

Ocidente (ARIÈS, 2003) e de O homem diante da morte (ARIÈS, 2014). Em seguida, com 

relação à constituição histórica do medo enquanto objeto discursivo, faremos sua abordagem a 

partir dos postulados de Delumeau (2009), em A História do Medo no Ocidente –1348 a 1800 

–; e Bauman (2008), em Medo Líquido, que trata da concepção de medo na atualidade 

(modernidade líquida). 

 

 

1.1 Medo: movências e rupturas 

 

“Quando nasci, minha mãe teve gêmeos: eu e o medo” 

 (HOBBES) 

 

Nesse momento, propomo-nos a observar a constituição histórica do objeto discursivo 

medo, na civilização ocidental, por meio de práticas discursivas. Para tal discussão, 

recorreremos às abordagens de Delumeau (2009), em A História do Medo no Ocidente –1348 

a 1800 –; e Bauman (2008), em Medo Líquido, que trata da concepção de medo na atualidade 

(modernidade líquida). 

Acredita-se que o medo, que é um tipo de perturbação ou desequilíbrio que surge a 

partir da ideia de que há algum perigo (real ou não) que coloca em risco a segurança, é comum 

a todo ser humano. Conforme Delumeau (2009), o medo “é uma defesa essencial, uma garantia 

contra os perigos, um reflexo indispensável” (DELUMEAU, 2009, p. 19 e 20) e sempre esteve 

presente na história da humanidade, em todas as épocas e lugares. Para livrar-se dos perigos, 

surge a necessidade constante, para o homem, de organizar-se em grupos, para se fortalecer e se 

proteger do medo – que se manifesta de maneiras distintas, funcionando como um sentimento 

responsável por livrar o homem de perigos e despropósitos, alertando-o para sua proteção, 

assegurando sua vida.  

Interessa-nos, para o momento, tratar das movências, deslocamentos e ruptura que 

ocorreram na constituição do medo, enquanto objeto de discursos, ao longo da história, 

chegando até a atualidade. Nossa abordagem acerca da constituição do medo será feita de 
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maneira semelhante à que utilizaremos para evidenciar a constituição da morte, levando em 

consideração a descontinuidade histórica. 

O homem sempre foi permeado e constituído pelo medo, que é uma sensação que o 

acompanha por toda sua existência. O medo, para o homem, é a sensação que evidencia a 

necessidade de segurança, para a preservação da vida. O homem, ao contrário dos outros 

animais, sabe, desde cedo, que irá morrer e a morte é algo que se teme sempre – esse temor da 

morte é algo que atua para a preservação da vida.  

Ao passo que o medo, nos animais, é imanente, similar e inalterável, o medo humano 

é múltiplo, multifacetado, multável, pois é um construto histórico discursivo que emerge como 

uma reação comum a todo sujeito normal8. Por ser um reflexo necessário para a preservação da 

vida, o medo permite que o homem escape da morte, ainda que temporariamente. Embora tenha 

sempre estado presente, cada grupo social, em cada época, trata e sente o medo de maneira 

diferente e os medos dominantes mudam de sociedade para sociedade no decorrer dos tempos. 

E, conforme Chauí (1987), o medo da morte sempre foi o maior de todos os medos e a resposta 

para todas as perguntas, assim, o medo 

 

[...] da morte sempre foi a resposta. E de todos os males que possam simbolizá-

la, antecipá-la, recordá-la aos mortais. Da morte violenta, completaria 

Hobbes. De todos os entes reais ou imaginários que sabemos ou cremos 

dotados de poder de vida e de extermínio: da natureza desordenada, da cólera 

de Deus, da manha do Diabo, da crueldade do tirano... da peste, da fome e do 

fogo, da guerra e do fim do mundo... Da repressão, murmuram os pequenos; 

da subversão, trovejam os grandes. (CHAUÍ, 1987, p.36) 

 

Pensando nas nuances do medo, em diferentes momentos, Delumeau (2009), em seus 

estudos, observa as movências e deslocamentos que o medo foi sofrendo ao longo dos tempos, 

em grupos sociais diferentes, o que nos permitirá pensar na constituição do medo como objeto 

de discursos.  

Por muito tempo, durante a era primitiva, os perigos que aterrorizavam os homens 

eram os eventos naturais: as grandes ameaças eram as epidemias, a fome, os terremotos, as 

grandes tempestades etc. Com o passar dos tempos, já na Grécia antiga, o medo era tratado 

como exterior ao ser humano, uma vez que era apreendido como um castigo dos deuses Deimos 

(o temor) e Phóbos (o medo). Na tentativa de desvencilhar-se de tal presságio e deslocá-lo para 

seus inimigos, os gregos buscavam harmonizar-se com esses deuses, principalmente em tempos 

de guerra, por meio de oferendas. E se, nesse momento, o medo era outorgado por um desses 

                                                 
8 Nos moldes de Foucault (2002). 
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deuses podemos pensar, pautados em Delumeau (2009), que o sujeito, nessa época, era “não-

interiorizado”. O medo não funcionava como alguma coisa interna, pois era a manifestação de 

algo externo se expressando no sujeito.  

Na Idade Média houve a estruturação de uma interiorização e subjetivação do sujeito 

e o medo é interiorizado como uma emoção. Durante esse período, o medo de fatores isolados 

e naturais foi substituído por criaturas que povoavam o imaginário popular e, ainda que não 

pudessem ser vistas, se faziam “presentes” de alguma forma, por meio das crenças dos homens 

na atuação de maus espíritos, satãs, bruxas etc. Na Idade Média o homem tem medo do que 

pode aparecer a qualquer momento, ou até mesmo pode nunca aparecer.  

No entanto, com o advento da burguesia, surgem novos valores, instigados pela 

nobreza em queda, como uma literatura épica, que enaltece a coragem dos cavaleiros vinculados 

à nobreza. O destemor desses nobres cavaleiros é "constantemente realçado pelo contraste com 

uma massa considerada sem coragem" (DELUMEAU, 2009. p. 15). Assim, nesse momento, a 

ideia que povoou o imaginário do homem é que apenas aqueles que não pertenciam à nobreza 

sentiam medo, eram covardes. Contudo, conforme Delumeau (2009),  

 

[...] é provável que os cavaleiros de outrora, impulsivos, habituados às guerras 

e aos duelos e que se lançavam com impetuosidade nas disputas, fossem 

menos conscientes dos perigos do combate do que os soldados do século XX, 

portanto menos sensíveis ao medo. Em nossa época, em todo caso, o medo 

diante do inimigo tornou-se a regra. (p.22).  

 

Durante esse período houve, também, a passagem do medo individual ao medo 

coletivo. Para Delumeau (2009), o lexema coletivo pode simbolizar um grupo de pessoas ou 

um único sujeito representando esse grupo. Em se tratando da transposição do medo individual 

para o medo coletivo, Delumeau (2009) afirma que há "uma espécie de análise espectral, [ao] 

individualizar os medos particulares que então se adicionaram para criar um clima de medo" 

(DELUMEAU, 2009. p.33). Nesse sentido, o medo individual conduz ao medo coletivo, uma 

vez que temores individuais podem se proliferar entre os sujeitos, favorecendo o aparecimento 

de medos coletivos. 

Conforme Delumeau (2009), o medo individual é especificado pelo entendimento de 

que há um perigo eminente, enquanto o coletivo é vivido “como uma espera dolorosa diante de 

um perigo tanto mais temível quanto menos claramente identificado: é um sentimento global 

de insegurança” (DELUMEAU, 2009, p.33). Assim, o medo coletivo “recobre uma gama de 

emoções que vai do temor e da apreensão aos mais vivos terrores. O medo aqui é o hábito que 
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se tem, em um grupo humano, tal ou tal ameaça (real ou imaginária)” (DELUMEAU, 2009, 

p.32). 

Ainda na Idade Média houve, também, com o advento do cristianismo, a proliferação 

de outros tipos de medos coletivos, tido ora como permanentes9, ora como cíclico10, 

incentivados e propagados pela religião. Esses medos eram comuns a todas as classes sociais, 

que relacionavam o mal à alegoria do Diabo – que simbolizava tudo aquilo que a religião não 

conseguia explicar. Da relação entre o medo cíclico e o medo permanente, esboça-se o medo 

de si mesmo – o indivíduo, acreditando que poderia ser um intermediário do demônio, passou 

a temer a si mesmo –, que tem como agente causador a figura do Diabo. Nesse momento, o 

principal agente propagador e impugnador do diabo, enquanto causador de medo, foi a Igreja 

Católica, que se ocupou em evidenciar seus males e a lista de seus ajudantes: bruxas, hereges, 

judeus etc.  

Para Delumeau (2009 a Igreja foi limitando seu discurso para evidenciar aos homens 

aquilo que era primordial, assim "os lobos, o mar e as estrelas, as pestes, as penúrias e as guerras 

são menos temíveis do que o demônio e o pecado, e a morte do corpo menos do que a da alma." 

(DELUMEAU, 2009. p. 44). Esse foi o imaginário que povoou a mente humana durante a Idade 

Média, e perdurou até o início das navegações luso-hispânicas, seguindo os desbravadores e 

invasores para terras distantes. Na Idade Moderna, na Europa, conforme Delumeau (2009),  

 

[...] o medo, camuflado ou manifesto, está presente em toda parte. Assim é em 

toda civilização mal armada tecnicamente para responder às múltiplas 

agressões de um meio ameaçador. Mas, no universo de outrora, há um espaço 

onde o historiador está certo de encontrá-lo sem nenhuma falsa aparência. 

Esse espaço é o mar. (p. 54). 

 

Os mares eram o lugar do desconhecido e do improvável. Uma parte das pessoas, 

naquele momento, acreditava que o mar era habitado por monstros, enquanto outra parte 

pensava que a terra era plana e, ao navegar, as embarcações cairiam em um grande abismo. O 

homem europeu via o oceano como um lugar aterrorizador, “onde o reino da água excluía a 

vida humana” (DELUMEAU, 2009. p. 58). Assim, na Idade Moderna, com o avanço das 

grandes navegações, o maior medo do homem era representado pelo mar. 

                                                 
9 Segundo Delumeau (1989), o medo permanente é o medo da morte, do desconhecido. 
10 Segundo Delumeau (1989), os medos cíclicos apareciam em determinado momento e desapareciam em outros. 

Eram estabelecidos por fatores externos que habitavam a mente dos homens em dados momentos e em outros não, 

pois “voltavam periodicamente como as pestes, as penúrias, os aumentos de impostos e as passagens dos 

guerreiros." (DELUMEAU, 2009. p. 43). 
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A partir daqui, trataremos da constituição do medo, enquanto objeto de discursos, na 

atualidade e, para tal, recorreremos a Zygmunt Bauman, em “Medo líquido” (2008). Bauman 

(2008), em se tratando do medo, afirma que 

 

[...] os estudiosos do comportamento animal descrevem de modo altamente 

detalhado o rico repertório de reações dos animais à presença imediata de uma 

ameaça que ponha em risco suas vidas – que todos, como no caso de seres 

humanos ao enfrentar uma ameaça, oscilam entre as alternativas de fuga e da 

agressão. (p. 09)  

 

Na perspectiva de Bauman (2008), esse medo que funciona como um alerta para a 

preservação da vida é um tipo de medo primário; contudo esse autor trata, também, do conceito 

de “medo derivado” (que é um medo secundário), revelado por meio do convívio social. 

Enquanto o medo primário é o medo da morte em seu estado mais genuíno, o medo secundário 

“pode ser visto como um rastro de uma experiência passada de enfrentamento da ameaça direta” 

(BAUMAN, 2008, p. 09). Portanto,  

 

O “medo derivado” é uma estrutura mental estável que pode ser mais bem 

descrita como o sentimento de ser suscetível ao perigo; uma sensação de 

insegurança (o mundo está cheio de perigos que podem se abater sobre nós a 

qualquer momento com algum ou nenhum aviso) e vunerabilidade(no caso de 

o perigo se concretizar, haverá pouca ou nenhuma chance de fugir ou de se 

defender com sucesso; o pressuposto da vulnerabilidade aos perigos depende 

mais da falta de confiança nas defesas disponíveis do que do volume ou da 

natureza das ameaças reais. [...] o “medo derivado” adquire a capacidade da 

autopropulsão. (BAUMAN, 2008, p. 09) 

 

Para Bauman (2008) há três tipos básicos de perigos dos quais derivariam os medos e, 

a partir desses perigos, proliferam-se, em especial, os medos derivados. O primeiro desses 

perigos seria aquele que “ameaça o corpo e as propriedades” (BAUMAN, 2008, p. 10); o 

segundo, “aquele que ameaça a durabilidade da ordem social e a confiabilidade nela, da qual 

depende a segurança do sustento” (BAUMAN, 2008, p. 10); o terceiro tipo de perigos são 

aqueles que ameaçam “a imunidade à degradação e à exclusão sociais” (BAUMAN, 2008, p. 

10). Detalhando os tipos de medo que surgem a partir desses três perigos, Bauman (2008) trata 

do pavor da morte, do medo e do mal, do horror do inadministrável e do terror global. 

O medo da morte é tratado como um medo natural, o medo do desconhecido, daquilo 

que não há escapatória. Os seres humanos são a única espécie que tem consciência de que a 

morte é inevitável, é algo de que não se pode escapar, por isso, o medo da morte é o medo 
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original, assim, “onde quer que eu esteja, estou em companhia do meu pavor de que mais cedo 

ou mais tarde a morte vai pôr um fim a minha presença aqui” (BAUMAN, 2008, p. 45). 

Com relação “ao medo e o mal”, Bauman (2008) afirma que são inseparáveis como 

duas faces da mesma moeda, “um deles referindo-se ao que se vê e ouve, o outro ao que se 

sente. Um apontando para o ‘lá fora’, para o mundo, o outro para o ‘aqui dentro’, para você 

mesmo. O que tememos é o mal; o que é o mal, nós tememos” (BAUMAN, 2008, p. 74). Com 

relação ao mal, Bauman (2008) faz a discriminação entre os males naturais (que acontecem 

como consequência de ações naturais, como terremotos, inundações etc) e os morais (que são 

impostos à humanidade pela própria espécie humana, a partir da escolha de sujeitos livres, como 

as diversas formas de extermínio, o terrorismo, assassinatos, estupros etc). Assim, é possível 

pensar que o mal é um agente constitutivo do medo, e que é necessário à manutenção do mal, 

pois 

 

A confiança está em dificuldades no momento em que tomamos conhecimento 

de que o mal pode estar oculto em qualquer lugar, que ele não se destaca na 

multidão, não porta marcas distintivas nem carteira de identidade; e que todos 

podem estar atualmente a seu serviço, ser seus reservistas em licença 

temporária ou seus potenciais recrutas. (BAUMAN, 2008, p. 91) 

 

Bauman (2008) discute, também, o “horror do inadministrável”, instigado, sobretudo, 

pela capacidade de autodestruição demandado pela sociedade desde a guerra fria. 

 

O que agora ameaça o planeta não é apenas outra rodada de danos auto-

infligidos (um traço muito constante da história da humanidade), nem outra 

catástrofe de uma longa série (que tem atingido a humanidade repetidas vezes 

em seu caminho até a condição atual), mas a catástrofe de todas as catástrofes, 

que não deixaria para trás nenhum homem que pudesse registrá-la, refletir 

sobre ela e daí extrair uma lição, muito menos aprender e aplicar essa lição. 

(BAUMAN, 2008, p. 91) 

 

No entanto, o homem, nessa modernidade líquida, também é aterrorizado – dentre o 

horror do inadministrável – pelos males tidos como “naturais”, uma vez que a maioria das 

catástrofes “naturais” que ocorrem atualmente se devem ao desequilíbrio ecológico ocasionado 

pelo processo de modernização social.  

Por fim, Bauman (2008) discute o medo do terror global, ocasionado pela 

globalização, pois 
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Se a ideia de “sociedade aberta” representava originalmente autodeterminação 

de uma sociedade livre, orgulhosa de sua abertura, agora traz às mentes a 

experiência terrificante de populações heterônomas e vulneráveis dominadas 

por forças que não controlam nem realmente compreendem, horrorizadas por 

sua própria indefensabilidade e obcecadas pela segurança de suas fronteiras e 

das populações que vivem dentro delas – já que é exatamente essa segurança 

das fronteiras e dentro delas que foge ao controle e parece destinada a 

permanecer eternamente fora de alcance (ou pelo menos enquanto o planeta 

for submetido unicamente à globalização negativa, que frequentemente parece 

ser o caso). (p. 91) 

 

Depois da globalização, tudo que acontece em qualquer parte do mundo, afeta a vida 

das pessoas de qualquer país e/ou continente. Bauman (2008) não acredita que haja soluções 

locais na luta contra os medos globais, pois não existem soluções para esses “e a segurança só 

voltará quando a humanidade recuperar o controle sobre as forças que definem nossa condição” 

(BAUMAN, 2008, p. 91).  

 

 

1.2 Morte: movências e rupturas 

 
A morte porém não se nomeia. Escreve-se no discurso da vida, sem 

que seja possível atribuir-lhe um lugar particular. [...] A morte é 

condição de possibilidade da evolução. Que os indivíduos percam 

seu lugar, eis a lei da espécie. (CERTEAU, 1999, p - 302) 

 

A morte sempre esteve presente na história das sociedades e é algo que, ao mesmo 

tempo, fascina e aterroriza os seres humanos e, por isso, tem-se tornado objeto de exaustivas 

pesquisas, no entanto, continua indecifrável e inatingível em muitos aspectos.  Nesse sentido, 

convém ressaltar que, para o estudo a que nos propomos, interessa-nos observar as movências 

e deslocamentos que a morte, enquanto objeto de discursos, vem sofrendo ao longo da história, 

pautados nas pesquisas de Ariès (2003-2014) que “falam sobre o conceito da morte 

caminhando pelo tempo, ignorando sua passagem e não fazendo distinção entre ricos ou pobres, 

velhos, jovens ou crianças. Ela vem a qualquer tempo e para todos” (ARIÈS, p. 27, 2003). 

Pensando nisso, ou seja, no estudo histórico que nos permitirá refletir sobre a constituição da 

morte como objeto de estudos, pautar-nos-emos nos postulados de Philippe Ariès (2003), em 

História da Morte no Ocidente. Utilizaremos também a obra O homem diante da morte (2014), 

em que Ariès analisa as movências e deslocamentos no comportamento humano, nos últimos 

mil anos, diante da morte nas sociedades ocidentais. 
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Pensar a morte e sua constituição enquanto objeto de discursos, inserida em uma dada 

historicidade e constituída por rupturas e movências, traz à tona um paradoxo profundo: a 

necessidade de compreendê-la e resgatá-la do imaginário e encerrá-la na história da 

humanidade, como parte integrante e inerente do/ao sujeito. Para tal, torna-se relevante 

observar a constituição histórica do objeto morte, por meio de práticas discursivas constituídas 

ao longo da história.  

Ariès (2003) trata a morte, e as atitudes diante dela, por meio das movências e 

deslocamentos que ocorreram em alguns aspectos e atitudes diante da morte. Para esse 

momento, seguindo os passos de Ariès (2003), trataremos da morte levando em consideração 

as mudanças sutis ocorridas no seu tratamento através de longos períodos de tempo. 

De acordo com Ariès (2003), com relação às atitudes do homem diante da morte, no 

princípio da humanidade, a morte era domesticada, domada e, nesse sentido, “durante séculos 

a morte era um espetáculo público que ninguém pensaria em esquivar-se” (ARIÈS, 2003, p.22), 

uma vez que era tratada com naturalidade. Dessa forma, Arriès (2003) afirma que durante o 

período da morte domada, o homem parecia intercambiar diante da morte. Assim, “não se 

morre sem ter tido tempo de saber que vai morrer. Ou se trataria da morte terrível, como a peste 

ou a morte súbita, que deveria ser apresentada como excepcional, não sendo mencionada. 

Normalmente, portanto, o homem era advertido.” (ARIÈS, 2003, p.27). Nesse período, o 

homem era profundamente socializado/agrupado e mantinha uma relação estreita com a 

natureza, o que justifica sua familiaridade com a morte. Por meio de sinais físicos, os sujeitos 

pressentiam o momento de sua própria morte, preparando-se para ele, a partir de rituais e 

costumes característicos de rituais fúnebres.  

 

O homem desse tempo era profundamente e imediatamente socializado. A 

família não intervinha para atrasar a socialização da criança. Por outro lado, a 

socialização não separava o homem da natureza, na qual só podia intervir por 

milagre. A familiaridade com a morte era uma forma de aceitação da ordem 

da natureza, aceitação ao mesmo tempo ingênua na vida quotidiana e sábia 

nas especulações astrológicas. Com a morte, o homem se sujeitava a uma das 

grandes leis da espécie e não cogitava em evita-la, nem em exaltá-la. 

Simplesmente a aceitava, apenas com a solenidade necessária para marcar a 

importância das grandes etapas que cada vida deveria sempre transpor. 

(ARIÈS, 2003, p. 46-47) 

 

Contudo, ao longo do tempo, a partir da segunda metade da Idade Média, começou a 

ocorrer mudanças nesse tratamento, pois o homem tornou-se mais individualizado, o que 

trouxe à tona o desejo da imortalidade, e a morte passou a ser vista como algo a ser interditado. 
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A partir daí houve a necessidade de uma mudança nas atitudes do “homem diante da morte”, 

que passou a pensar na “morte de si mesmo”. Deve-se ressaltar que essas mudanças 

aconteceram de forma lenta e quase imperceptíveis, mas, aos poucos, deram um sentido pessoal 

“à familiaridade do homem diante da morte” (ARIÈS, 2003, p. 46). Aos poucos, a ideia de 

morte como destino coletivo sofreu mutações e instaurou-se “a preocupação com a 

particularidade de cada indivíduo” (ARIÈS, 2003, p. 46) e com a morte de si mesmo. Acerca 

disso, Ariès (2003) afirma que 

 

[...] no espelho de sua própria morte, cada homem redescobria o segredo de 

sua individualidade. Essa relação, entrevista pela Antiguidade greco-romana 

– mais especificamente pelo epicurismo – e logo a seguir perdida, nunca 

deixou depois de impressionar nossa civilização ocidental. O homem das 

sociedades tradicionais, que era não só o da primeira fase da Idade Média mas 

também o de todas as culturas populares e orais, resignava-se sem grande 

dificuldade à ideia de sermos todos mortais. Desde meados da Idade Média, o 

homem ocidental rico, poderoso ou letrado reconhece a si próprio em sua 

morte – descobriu a morte de si mesmo. (p. 63) 

 

Conforme Ariès (2003), nas sociedades ocidentais, a partir do século XVIII, as 

atitudes diante da morte sofrem novos deslocamentos e os indivíduos passam a exaltá-la, 

dramatizá-la e, até mesmo, desejá-la, embora a considerassem aterrorizante e arrebatadora. 

Nesse momento, o foco de preocupação com a morte muda: o homem passa a preocupar-se 

menos com sua própria morte, ocupando-se da morte do outro – “o outro cuja saudade e 

lembrança inspiram, nos séculos XIX e XX, o novo culto dos túmulos e dos cemitérios” 

(ARIÈS, 2003, p. 64). Nesse momento, a morte é tratada de maneira romantizada e o indivíduo 

torna-se benevolente com a ideia da morte. O ato de morrer passa a ser visto como a interrupção 

da vida, o que ocasiona uma radical separação entre a vida e a morte. Ocorreu, também, uma 

ressignificação do luto, que passou a ser manifestado de forma exaustiva e exagerada, uma vez 

que os vivos começaram a ter menor aceitação da morte do próximo. A partir daí, a “morte 

temida não é, por conseguinte, a morte de si mesmo, mas a morte do próximo, a morte do 

outro” (ARIÉS, 2003, p. 48). 

As mudanças nas atitudes diante da morte são muito lentas, por isso são quase 

imperceptíveis durante um curto período de tempo, uma vez que essas modificações surgem 

trazendo inovações ou voltando às origens primitivas. Convém ressaltar, no que se refere à 

mudança, que 
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[...] a mudança sempre compõe com a não mudança. Assim como as águas de 

um rio condenado a correr entre duas margens, passando por ilhas, bancos de 

areia e obstáculo, a mudança é surpreendida numa cilada. Se consegue 

suprimir uma parte considerável do passado, é necessário que esta parte não 

tenha uma resistência forte demais e que já esteja desgastada por si mesma. A 

mudança adere à não-mudança, segue suas fragilidades e utiliza suas linhas de 

menor resistência. Ao lado de querelas e conflitos há compromissos, 

coexistências e ajustes. (BRAUDEL, 1992, p. 356-357) 

 

A morte, conforme afirmamos anteriormente, sempre esteve presente, e permanecerá, 

ao longo dos tempos, pois é uma força da natureza e é inerente a todo ser vivo. Deve-se ressaltar, 

no entanto, que, no decorrer da história, sempre houve mudanças nas atitudes diante da morte 

e esse fato eminente pode ser observado a partir dos acontecimentos históricos em que cada 

grupo social se insere. Atualmente, conforme Ariès (2003), no ocidente, a morte é tida como 

interdita, ou seja, como algo que precisa ser interditado, por isso é tratada como tabu11.  

 

O estabelecimento de um interdito tem um sentido profundo. Não é fácil 

depreender o sentido do interdito do sexo, que há muito compunha a confusão 

cristã entre o pecado e a sexualidade – embora sem nunca havê-la 

sobrecarregado como no século XIX. Pelo contrário, o interdito da morte 

ocorre repentinamente após um longo período de vários séculos, em que a 

morte era espetáculo público do qual ninguém pensaria em esquivar-se e no 

qual acontecia o que se buscava. Rápida inversão, esta! (ARIÈS, 2003, p. 89) 

 

A morte é vista como um mal, que deve ser mantido à distância, graças à melancolia 

trazida por sua presença – a interdição da morte é necessária para a preservação da felicidade. 

Nos dias de hoje, para os ocidentais, a morte torna-se um tema a ser evitado, interditado, 

repudiado, pois é tida como um assunto quase proibido (salientamos que, na atualidade, a morte 

ocupa o espaço de interdição e obscenidade que o sexo teve em outros momentos da história do 

ocidente).  

Ariès (2003) denomina esse novo quadro como “morte invertida”. A morte não 

acontece mais na casa do moribundo, assistida pelos familiares. Nesse momento, ela ocorre nos 

hospitais e, normalmente, de maneira solitária. Os velórios são cada vez mais curtos, numa 

tentativa de silenciar a dor da perda; o luto também foi eliminado, pois a ditadura da felicidade 

não dá espaço para a dor da perda: sofrer pelo ente que se foi torna-se inconveniente, pois é 

preciso ser feliz. A morte, na sociedade atual, tornou-se um tabu, sendo tratada, de acordo com 

Áries (2003), como um assunto mórbido e interdito: “hoje é vergonhoso falar da morte e do 

                                                 
11O tabu em relação a morte substituiu, nesse momento, o tabu que existia sobre o sexo. 
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dilaceramento que provoca, como antigamente era vergonhoso falar do sexo e de seus prazeres” 

(ÁRIES, 2003, p. 92).  

Feitas essas considerações, procederemos à abordagem das atitudes diante da morte 

levando em consideração a descontinuidade histórica, conforme postulada por Foucault (2007), 

que nos permitirá observar mudanças ocorridas na constituição da morte como objeto de 

estudos. Devemos ressaltar que a concepção de história marcada pela descontinuidade  

 

[...] se tornou, agora, um dos elementos fundamentais da análise histórica, 

onde aparece com um triplo papel. Constitui, de início, uma operação 

deliberada do historiador (e não mais o que recebe involuntariamente do 

material que deve tratar), pois ele deve, pelo menos a título de hipótese 

sistemática, distinguir os níveis possíveis de análise, os métodos que são 

adequados a cada um, e as periodizações que lhes convém. É também o 

resultado da sua descrição (e não mais o que se deve eliminar sob o efeito de 

uma análise), pois o historiador se dispõe a descobrir os limites de um 

processo, o ponto de inflexão de uma curva, a inversão de um movimento 

regulador, os limites de uma oscilação, o limiar de um funcionamento, o 

instante de funcionamento irregular de uma causalidade circular. Ela é, enfim, 

o conceito que o trabalho não deixa especificar [...]; ela toma uma forma e 

uma função específica de acordo com o domínio e o nível em que é delimitada: 

não se fala da mesma descontinuidade quando se descreve um limiar 

epistemológico, a reversão de uma curva de população, ou a substituição de 

uma técnica para outra. (FOUCAULT, 2007, p. 09-10) 

 

Nessa perspectiva, o Homem de Neandertal foi o primeiro a enterrar os mortos, pois, 

até então, os corpos eram abandonados, servindo de alimento para os animais. O Homem de 

Neandertal enterrava seus mortos, de cócoras, junto com seus pertences favoritos, em espaços 

abertos em rochas. Posteriormente, os corpos passaram a ser enterrados deitados ou em posição 

fetal. Apenas na era do Homem Neolítico, que faziam sepulturas coletivas, é que surgiram os 

primeiros monumentos funerários. 

Com ênfase no Egito, mas também em toda sociedade mesopotâmica, a morte era 

tratada como um elemento de dominação, por isso, além do papel religioso, também tinha muita 

importância para as questões sociais e políticas. “Todo o ideário criado em torno das figuras 

dos deuses e das personalidades sociais, faraós e sacerdotes, ratificava o sistema de dominação 

ideológica” (ARIÈS, 2014, p. 43). Os egípcios tinham uma profunda preocupação com a 

conservação do corpo do morto, pois, acreditavam que o homem tinha uma alma que continuava 

viva após a morte e, pensando nisso, faziam rituais de embalsamento dos corpos e construíam 

tumbas para abrigá-los, junto a seus objetos mais preciosos, com o objetivo de que a alma 

continuasse utilizando-o e estabelecendo uma ligação constante com o corpo físico, que 
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precisava estar conservado para que a ligação fosse completa. Esses povos deixaram grande 

legado acerca da morte e da maneira como era tratada naquele momento. 

Os povos greco-romanos tratavam a morte como algo a ser domado12, uma vez que o 

homem, estando doente e tendo consciência da aproximação de sua morte, tinha tempo e 

obrigação de resolver todas as pendências deixadas na vida, com a finalidade de morrer em paz. 

Para esses povos, a morte súbita era vista com maus olhos, pois aquele que morria de repente 

não teria tempo para redimir-se de seus erros, portanto se distanciava da paz. Os romanos foram 

os primeiros a colocar estátuas nas sepulturas, para homenagear os mortos. Nesse grupo social, 

havia uma distinção entre os mortos: os que pertenciam à sociedade comum eram cremados e 

suas cinzas colocadas em valas coletivas; os que pertenciam à alta sociedade tinham lisonjeira 

cerimônia de cremação e suas cinzas eram colocadas em sepulturas individuais. Na Grécia, a 

cerimônia fúnebre era repleta por uma grande quantidade de rituais e os objetos de valor 

enterrados junto ao corpo. Os corpos eram velados, por um ou dois dias, no cômodo mais 

importante da casa, com os pés voltados para a porta, para que o sol não fosse contaminado pela 

dor da morte, depois cremados – as cinzas guardavam a memória do morto – e as cinzas 

enterradas em cemitérios que ficavam fora das cidades, numa tentativa de manter a morte à 

distância. Nesse momento, na Grécia, criaram recursos (que acabaram tornando-se parte dos 

rituais a ser seguidos com os mortos, até a atualidade) para assegurar que o morto fosse mantido 

longe dos vivos: “fechar os olhos do morto para não encontrar o caminho de volta; colocar uma 

pedra em sua cova para impedi-lo de levantar-se, etc” (ARIÈS, 2003, p. 42). 

No decorrer da Idade Média, a Igreja apropriou-se de algumas mortes (heróis das 

cruzadas, por exemplo) com o objetivo de usá-las como instrumento de dominação, pois as 

atitudes diante da morte tornam visíveis a organização de um grupo social, evidenciando os 

procedimentos de dominação, controle e segregação. Aos nobres e religiosos era reservado um 

espaço para que fossem sepultados dentro das igrejas, o que lhes garantia a proximidade de 

Deus, enquanto os pobres eram enterrados em valas comuns. Nesse momento, os rituais 

fúnebres tinham muita importância para os grupos sociais e a sepultura era tida como um local 

da memória individual e coletiva de um grupo, embora, na idade média, a morte tivesse duas 

representações bastante distintas:  

 

                                                 
12 Deve-se ressaltar que a noção de “morte domada” foi discutida anteriormente, a partir dos postulados de Ariès 

(2003), que a utilizou para uma observação “das mentalidades acerca da morte” no ocidente, nos séculos que 

antecedem a Idade média. 
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 no primeiro momento, era tratada com muita naturalidade, os corpos eram enrolados em 

sudários e colocados em valas, quase sempre coletivas. Os mais pobres eram enterrados no 

pátio das igrejas e, os mais ricos, dentro delas – o que garantia-lhes um espaço no céu. Nesse 

período, não havia uma separação de ambientes, no mesmo lugar em que os mortos eram 

enterrados ocorriam, também, celebrações festivas e grandes eventos, o que evidencia a 

naturalidade e familiaridade com que morte era tratada, uma vez que conviviam com ela com 

muita tranquilidade. 

 

O homem desse tempo era profundamente socializado. [...] A familiaridade 

com a morte era uma forma de aceitação da ordem da natureza, aceitação ao 

mesmo tempo ingênua na vida quotidiana e sábia nas especulações 

astrológicas. Com a morte, o homem se sujeitava a uma das grandes leis da 

espécie e não cogitava em evitá-la, nem em exaltá-la. Simplesmente a 

aceitava, apenas com a solenidade necessária para marcar a importância das 

grandes etapas que cada vida deveria sempre transpor. (ARIÈS, 2003, p. 46-

47) 

 

 no segundo momento, em que a igreja Católica já havia se consolidado, a familiaridade com 

a morte deu lugar ao horror e ao medo, expressos, principalmente, na arte da Europa. Nesse 

momento, em que guerras e doenças dizimavam a sociedade europeia, surge o símbolo da 

morte, conhecido ainda na atualidade: o esqueleto com a foice. As solenidades e rituais da morte 

ganham uma carga emotiva que não possuía antes. A partir do século XII, os túmulos, que até 

então eram anônimos, começaram a ser marcados com inscrições funerárias e muitos adornos 

“sobre os túmulos dos personagens ilustres” (ARIÈS, 2003, p.59). No século XIII, ao lado 

túmulos monumentais, surgem pequenas placas – túmulos – com breves inscrições que 

informavam sobre o falecido que ali estava enterrado. Essas placas continuam muito comuns 

até o século XVIII. 

No iluminismo, a morte passou a ser silenciada, o que ainda ocorre na atualidade. 

Houve um declínio do funeral-espetáculo e da profusão de rituais em torno dos corpos e das 

sepulturas. Com o crescimento da burguesia e sua preocupação com as práticas de higienização 

e questões sanitárias, a morte tornou-se, cada vez mais, impessoal e associada ao medo. As 

igrejas e os cemitérios paroquiais tornaram-se preocupações sanitárias e os cemitérios foram 

retirados das cidades. O corpo morto se tornou insuportável, precisando ser logo ocultado e, 

conforme Ariès (2003), colocado na mortalha, da cabeça aos pés e, em seguida, fechado em um 

caixão. 

Na Modernidade o morrer passa a ser visto como uma ruptura com a vida. A partir 

desse momento, os corpos não são mais depositados nas igrejas e os enterros ocorrem apenas 
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nos cemitérios, que ficam à margem das cidades. Ocorre um movimento de individualização 

das sepulturas, que são devidamente marcadas para indicar o lugar em que cada morto está 

enterrado. Entretanto, nesse período, a morte continuava familiar e domesticada, o que muda a 

partir de meados do século XX, quando a morte se torna um objeto proibido. A partir daí, o 

moribundo já não morre mais em casa, seu falecimento ocorre no hospital; o velório ocorre em 

local destinado para isso e não mais em casa – a presença do morto, em casa, torna-se intolerável 

– os funerais tornam-se discretos e os períodos de luto breves. Surge então o fenômeno da 

“morte suja13” – reforçado por aspectos científicos e burgueses – e há, nesse contexto, uma 

grande preocupação com questões sanitárias o que justifica a edificação dos cemitérios 

públicos, distantes dos muros das cidades, evitando proliferação de doenças.  

Percebemos que ocorreram, ao longo dos tempos, mudanças, movências e 

deslocamentos nas atitudes diante da morte, atuando para a constituição da morte enquanto 

objeto de discursos. É importante ressaltar que essa exposição nos permitirá vislumbrar, em 

nossos corpora de pesquisa, a morte atuando como uma ruptura com a vida. Nos três objetos 

de estudos escolhidos, embora os sujeitos a que nos propomos analisar não temam a morte, 

estão inseridos em territórios e em populações que têm dificuldades em lidar com ela, tomando 

o ato de morrer como algo que deve ser eliminado. Nesse sentido, podemos afirmar que 

observar os deslocamentos constitutivos da morte, enquanto objeto de discursos, possibilitar-

nos-á verificar sua emergência nos corpora de estudo como uma ruptura com a vida, como 

algo que deve ser evitado por todo sujeito tido como normal, fazendo com que aqueles que não 

a evitam e nem a temam, sejam tomados como sujeitos anormais.  

Após essas discussões, é pertinente afirmar que o medo é primordial para a 

preservação da espécie humana, uma vez que funciona como um regulador das práticas, 

impondo limites ao que pode ou não oferecer risco aos sujeitos. Esse é a encarnação de todos 

os medos, por isso, desde sempre, todos os povos criaram estratégias para tornar suportável a 

consciência de que, mais cedo ou mais tarde, a morte vai chegar. É nesse sentido que nos 

propomos a tratar o medo da morte como dispositivo de segurança, uma vez que ele corrobora 

para que os sujeitos atuem em favor da preservação da vida.  

A partir daqui, uma vez que já pontuamos acerca da constituição, e deslocamentos dos 

objetos discursivos medo e morte, partiremos para a discussão acerca das ferramentas 

metodológicas que conduzirão nossas análises. Para tal, partimos da abordagem das práticas 

discursivas constitutivas dos objetos de discurso em estudo afim de compreender o modo como 

                                                 
13 A ideia de que os mortos devem ser levados para longe, para que não contaminem os vivos. 
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o medo da morte atua como dispositivo de segurança nos corpora escolhidos para análise. É 

importante salientar que, nessa abordagem, ao tratarmos do dispositivo de segurança, é 

necessário observar que os discursos que lhe são constitutivos são ressignificados e ampliados 

por meio de novas relações de poderes e saberes, uma vez que dispositivo e discurso são noções 

relacionadas. Conforme Foucault (2008), podemos afirmar que o funcionamento dos 

dispositivos viabiliza a emergência de discursos. Nesse sentido, “o dispositivo mistura, 

portanto, vivamente, coisas e ideias (entre as quais a de verdade), representações, doutrinas, e 

até mesmo filosofias, com instituições, práticas sociais, econômicas, etc. O discurso impregna 

tudo isso” (VEYNE, 2011, p. 57). 

Sendo assim, o conceito de dispositivo será tomado como uma ferramenta 

metodológica que propiciará a análise de um agrupamento de elementos discursivos e não 

discursivos, uma vez que “o dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos” 

(FOUCAULT, 1986, p. 244).  

 

 

1.3 Conceitos Operatórios  

 

De manhã escureço 

De dia tardo 

De tarde anoiteço 

De noite ardo. 

 

A oeste a morte 

Contra quem vivo 

Do sul cativo 

O este é meu norte. 

 

Outros que contem 

Passo por passo: 

Eu morro ontem 

 

Nasço amanhã 

Ando onde há espaço: 

– Meu tempo é quando. 

(Vinícius de MORAES) 

 

Para o estudo que estamos desenvolvendo, interessa-nos, para o momento, a discussão 

acerca dos conceitos operatórios e das ferramentas metodológicas que nortearão nossas 

análises. Segundo Foucault (2008), foi no século XVI que se iniciou a preocupação com a arte 

de governar – que está relacionada ao surgimento da questão da população – por meio da 
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instauração do Estado moderno – que surge “quando a governamentalidade se torna 

efetivamente uma prática política calculada e refletida” (FOUCAULT, 2008, p. 219).  

Conforme Foucault (2008), as formas de governo surgiram sob diferentes 

perspectivas; no entanto, interessa-nos, para esse estudo, a forma como o governo se 

desenvolveu a começar da transposição da sociedade disciplinar para a sociedade de segurança, 

a partir do século XVIII, quando, na sociedade ocidental, houve a emergência de uma nova 

tecnologia de poder, o biopoder, e de mecanismos de segurança. Convém ressaltar que, ao 

falarmos da transposição de um tipo de sociedade para outro, não estamos afirmando que houve 

uma ruptura entre um modelo e outro, ao contrário a mudança de um tipo de sociedade para o 

outro se deu, principalmente, por meio do surgimento da noção de população como elemento 

a ser considerado.  

Conforme Foucault (2008), nesse momento, a população constituiu-se como 

correlato das tecnologias modernas de poder possibilitando a abertura de domínios de 

objetos e saberes. Sendo assim, a sociedade de segurança surgiu, no Estado moderno, por 

meio da relação entre a população e os dispositivos de segurança, impulsionada pelo 

biopoder. 

A noção de biopoder, poder sobre a vida, surgiu quando Foucault (2008) ocupou-se 

em verificar os instrumentos usados pelo Estado, a partir do século XVIII, para regulamentar 

as adversidades – guerra, fome, violência, doenças etc. – que apareciam no interior das cidades. 

Desde o século XVIII, a parcela ocidental da sociedade começou a considerar e estudar, 

cientificamente, o aspecto biológico do homem, pois o conhecimento se fazia necessário para 

que se pudesse controlá-lo e dominá-lo, por meio do biopoder, uma vez que o saber, por 

assegurar uma dada verdade, é necessário para que o poder se opere de maneira positiva. Nesse 

sentido, conforme Foucault (2008), governar é uma “[...] prática social de sujeitar os indivíduos 

por mecanismos de poder que reclamam de uma verdade [...]” (FOUCAULT, 2008, p. 5). 

Na sociedade de segurança, o poder, ou seja, o biopoder, conforme Foucault 

(2008), é 

 

[...] o conjunto de mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, 

constitui seus traços biológicos fundamentais vai poder entrar no interior 

de uma política, de uma estratégia política, de uma estratégia geral de 

poder, dito de outra forma, como a sociedade, as sociedades ocidentais 

modernas, a partir do século XVIII, passaram a considerar o fato biológico 

fundamental de que o ser humano constitui uma espécie humana. (p. 4) 
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A partir da noção de biopoder, a espécie humana passou a ser considerada por meio 

de dois aspectos: a inserção biológica e a perspectiva pública, ou seja, a população, que “numa 

extremidade é a espécie humana e na outra, é o que chamamos o público” (FOUCAULT, 

2008, p. 77). O conceito de biopoder nos permite perceber que as relações de poder, além de 

acontecerem no âmbito dos sujeitos, em seus espaços restritos, alarga-se para o território da 

população. Nessa perspectiva, a manifestação individual de disciplinamento do sujeito, amplia-

se, sendo considerados também fenômenos coletivos, surgindo uma inquietude com a 

segurança da população. Castro (2009), em conformidade com Foucault, em se tratando do 

biopoder, afirma que 

 

[...] trata-se, definitivamente, da estatização da vida biologicamente 

considerada, isso é, do homem como ser vivente. A formação do biopoder, 

segundo Foucault, poderia ser abordada a partir de teorias do direito, da teoria 

política [...] ou ao nível dos mecanismos, das técnicas e das tecnologias do 

poder. (CASTRO, 2009, p. 57)  

 

O biopoder é a prática e a regulamentação dos Estados modernos por meio de "uma 

explosão de técnicas numerosas e diversas para obter a subjugação dos corpos e o controle de 

populações" (FOUCAULT, 2008, p. 43), pois o governo, assim como o poder, não atua mais 

sobre o corpo do indivíduo, sua atuação se dá sobre a população. Conforme Foucault (2008), 

 

[...] noção capital do século XVIII, é a população considerada do ponto de 

vista das suas opiniões, das suas maneiras de fazer, comportamentos, dos seus 

hábitos, dos seus temores, dos seus preconceitos, das suas exigências, é aquilo 

sobre o que se age por meio da educação, das campanhas, dos convencimentos 

(p. 118). 

 

Para Foucault (2008), a noção de governo está associada à maneira racional e calculada 

de conduzir as condutas, direcionando os indivíduos e normalizando os comportamentos, por 

meio da regulamentação do Estado. Dessa forma, o conceito da arte de governar surge, em 

Foucault (2008), da transposição do governo das habilidades e comportamentos individuais 

para o governo da população, do Estado, que se configurou como uma “estatização contínua 

das relações de poder” (FOUCAULT, 1986, p. 76), que “foram progressivamente 

governamentalizadas, ou seja, elaboradas, racionalizadas e centralizadas na forma ou sob a 

caução das instituições do Estado” (FOUCAULT, 1986, p. 76). Contudo, o Estado, em Foucault, 

não é tomado como a origem do governo – que está relacionado a práticas que regulamentam a 
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vida. A noção de Estado é tratada por Foucault (2008) como primordial para o estudo acerca 

do poder político, a partir da perspectiva do governo.  

No Estado moderno, no ocidente, o poder teve origem por meio do poder pastoral, nas 

intuições cristãs, mas, com o decorrer do tempo, houve a ampliação dessa forma de poder, 

surgindo um formato ligado ao governo, com o objetivo de regulamentar e prolongar a vida, a 

partir da produção de verdades históricas. Dessa forma, de acordo com Foucault, a partir do 

século XVIII, o poder, em detrimento da salvação da alma, ocupou-se da perpetuação da vida, 

dedicando-se a questões relativas à saúde, à segurança e a conduta dos indivíduos.  Assim, 

governar, a arte de governar, demanda um conjunto de técnicas e de saberes atuando para a 

potencialização da vida, por meio de processos de normalização e de subjetivação do indivíduo. 

Portanto, não basta que haja a regulamentação do indivíduo, é necessário que o governo atue 

sobre a população. 

Pensando nisso, Foucault (2008) denomina o governo político sobre a população como 

biopolítica – que trata do governo, do controle e medicalização das populações, a fim de 

proporcionar seu bem-estar. Nesse sentido, para que se possa controlar a população, por meio 

da biopolítica, é necessário conhecê-la, contemplando tudo sobre a vida dos indivíduos.  Assim, 

a biopolítica, conforme Foucault (2008), 

 

[...] tende a tratar a "populacão" como um conjunto de seres vivos e 

coexistentes, que apresentam características biológicas e patológicas 

específicas. E essa própria "bíopolítica" deve ser compreendida a partir de um 

tema desenvolvido desde o século XVII: a gestão das forças estatais. (p. 495) 

 

De acordo com Foucault (2008), o governo das populações é assegurado por meio dos 

dispositivos de segurança que são um conjunto de mecanismos que impulsionam o 

funcionamento do poder. A segurança funciona por meio de mecanismos de vigilância, normas 

e saberes que objetivam diagnosticar e classificar a população. Nessa perspectiva, para entender 

o funcionamento do dispositivo de segurança, Foucault (2008) considerou necessário opô-lo ao 

regime jurídico da punição e aos mecanismos disciplinares que, além de muito evidentes no 

período anterior ao século XVIII, continuaram presentes também nessa época, momento em 

que começaram a ser implantados mecanismos de segurança. Conforme Foucault (2008), não 

há uma sucessão histórica entre os dispositivos de punição, de disciplina e de segurança, pois 

existia um aspecto de disciplina e de segurança na punição, assim como a questão da segurança 

estava presente na disciplina. Portanto, não há uma ruptura entre um dispositivo e outro, eles se 
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imbricam e se conectam. Sendo assim, os dispositivos de segurança não anulam os outros dois, 

mas os incorporam, em certa medida. Foucault (2008) afirma que 

 

[...] uma série de edifícios complexos nos quais o que vai mudar, certamente, 

são as próprias técnicas que se aperfeiçoam ou em todo caso se tornam mais 

complexas, mas o que vai mudar sobretudo, é a dominante ou mais exatamente 

o sistema de correlação entre os mecanismos jurídico-legais, os mecanismos 

disciplinares e os mecanismos de segurança. (p. 10) 

 

A relação entre os dispositivos jurídico, disciplinares e de segurança é muito 

abrangente, se estabelece por meio de uma rede se saberes e atua de maneira diferente de acordo 

com a historicidade em que se inscreve. Embora imbricadas, as tecnologias jurídicas, 

disciplinares e de segurança se diferem uma das outras. Para Foucault (2008) “a disciplina é 

essencialmente centrípeta” (FOUCAULT, 2008, p 58), ou seja, é um mecanismo que atua de 

fora para dentro.  

Nessa perspectiva, o primeiro gesto da disciplina, que a difere da segurança, é isolar o 

espaço de sua atuação, assim, o poder disciplinar “isola, concentra, encerra, é protecionista” 

(FOUCAULT, 2008, p 59), e canaliza sua atuação em um espaço fechado. Ao contrário da 

atuação do poder disciplinar, os dispositivos de segurança “são centrífugos” (FOUCAULT, 

2008, p 59), ou seja, têma tendência de se afastar do centro, incorporando e interligando novos 

elementos, organizando-os e ampliando-os.  

O segundo gesto que diferencia a disciplina da segurança é que a disciplina 

“regulamenta tudo. A disciplina não deixa escapar nada” (FOUCAULT, 2008, p 59). No poder 

disciplinar, as coisas não podem ser deixadas por sua própria conta, por isso as atitudes devem 

ser normatizadas, controladas e corrigidas. A disciplina determina o que pode e o que não pode 

ser feito e, aquele que não segue essa norma, deve ser corrigido, pois “a disciplina tem 

essencialmente por função impedir tudo, inclusive e principalmente o detalhe” (FOUCAULT, 

2008, p. 59). Numa perspectiva contrária, o dispositivo de segurança, conforme Foucault 

(2008), não atua como um proibidor ou inibidor de dados acontecimentos, práticas e dos 

detalhes. A atuação do dispositivo necessita, em certa medida, de “deixar fazer”. Isso não 

significa que o dispositivo de segurança permite tudo, uma vez que essa permissão é 

monitorada, contudo, necessária para a sua atuação. Assim, de acordo com Foucault (2008), o 

funcionamento do dispositivo de segurança se difere das práticas disciplinares incorporando-

as, uma vez que a segurança, para além da disciplina, amplia suas técnicas. A disciplina proíbe, 

enquanto 
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[...] a segurança tem por função apoiar-se nos detalhes que não vão ser 

valorizados como bons ou ruins em si, que vão ser tomados como processos 

necessários, inevitáveis, como processos naturais no sentido lato, e vai se 

apoiar nesses detalhes que são o que são, mas que não vão ser considerados 

pertinentes, para obter algo que, em si, será considerado pertinente por se 

situar no nível da população. (FOUCAULT, 2008, p. 59) 

 

Há ainda uma terceira diferenciação entre a disciplina e os dispositivos de segurança. 

A disciplina, assim como os sistemas de legalidade, ocupa-se em estabelecer um código do que 

é permitido e do que é proibido para, posteriormente, determinar o que é proibido e o que é 

permitido para, a partir daí, determinar o que é obrigatório. O sistema de legalidade, conforme 

Foucault (2008), tem como principal função estabelecer o que é proibido, sendo assim, a lei 

ocupa-se prioritariamente, em determinar o que não se pode fazer. A disciplina, por sua vez, 

determina o que pode e o que deve ser feito. Assim,  

 

[...] o mecanismo disciplinar também codifica perpetuamente em permitido e 

proibido, ou melhor, em obrigatório e proibido, ou seja, o ponto sobre o qual 

um mecanismo disciplinar incide são menos as coisas a não fazer do que as 

coisas a fazer. Uma boa disciplina é o que lhes diz a cada instante o que vocês 

devem fazer E, se tomarmos como modelo de saturação disciplinar a vida 

monástica que foi, de fato, o ponto de partida e a matriz, na vida monástica 

perfeita o que o monge faz é inteiramente regulado, dia e noite, e a única coisa 

indeterminada é o que não se diz e que é proibido. No sistema da lei, o que é 

indeterminado é o que é permitido; no sistema da regulação disciplinar, o que 

é determinado é o que se deve fazer, por conseguinte todo o resto, sendo 

indeterminado, é proibido. (FOUCAULT, 2008, p. 61) 

 

De modo diferente, o dispositivo de segurança não trata do que é proibido, do que é 

permitido e nem do que é obrigatório, distanciando-se “suficientemente para poder apreender 

o ponto em que as coisas vão se produzir, sejam desejáveis ou não” (FOUCAULT, 2008, p. 61). 

O dispositivo de segurança ocupa-se da maneira como as coisas se produzem, de maneira 

efetiva, independentemente de serem ou não desejáveis, apoiando-se em uma dada realidade 

para fazê-la atuar, por meio da relação de seus elementos. Sendo assim, enquanto a lei proíbe e 

a disciplina prescreve o que pode ser feito, a segurança, por meio de alguns instrumentos de 

proibição e de prescrição, “tem essencialmente por função responder a uma realidade de 

maneira que essa resposta anule essa realidade a que ela responde – anule, ou limite, ou freie, 

ou regule” (FOUCAULT, 2008, p. 61). Pensando nisso, Foucault (2008) afirma que é “essa 

regulação no elemento da realidade é que é, creio eu, fundamental nos dispositivos da 

segurança” (FOUCAULT, 2008, p. 61). 
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Nessa perspectiva, Foucault (2008) conceitua dispositivo, conforme explica Agamben 

(2005), como 

 

1) É um conjunto heterogêneo, que inclui virtualmente qualquer coisa, 

linguístico e não linguístico no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, 

leis, medidas de segurança, proposições filosóficas etc. O dispositivo em si 

mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos. 2) O dispositivo tem 

sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre em uma relação 

de poder. 3) É algo de geral (um reseau, uma "rede") porque inclui em si a 

episteme, que para Foucault é aquilo que em uma certa sociedade permite 

distinguir o que é aceito como um enunciado científico daquilo que não é 

científico. (p. 9) 

 

Tratado como conceito operatório na obra de Foucault (2008), o dispositivo surge 

tendo como suporte três eixos: saber, poder e subjetivação. Portanto, o dispositivo aparece, na 

obra de Foucault (2008), como um conjunto heterogêneo constituído por objetos discursivos e, 

também, por objetos não discursivos. Portanto, o dito e o não dito são constitutivos do 

dispositivo, que é uma rede estabelecida por diferentes elementos. O dispositivo é um 

instrumento de poder que atua em uma diversidade de dimensões, multiplicando-se no meio 

social. 

A segurança atua na realidade, fazendo com que os elementos constitutivos dessa 

realidade operem uns em relação aos outros, por meio de análises e estruturação específicas. A 

questão da segurança, conforme Foucault (2008), é essencial para o pensamento político na 

sociedade moderna, uma vez que “a política não tem de levar até o comportamento dos homens 

esse conjunto de regras, que são as regras impostas por Deus ao homem ou tomadas necessárias 

simplesmente por sua natureza má. A política tem de agir no elemento de uma realidade [...]” 

(FOUCAULT, 2008, p.62).  

Os mecanismos políticos estão diretamente ligados aos aspectos da realidade e “ao 

princípio geral do que se chama liberalismo” (FOUCAULT, 2008, p.62), que consiste em 

 

[...] deixar as pessoas fazerem, as coisas passarem, as coisas andarem, laisser-

faire, laisser-passer e laisser-aller, quer dizer, essencial e fundamentalmente, 

fazer de maneira que a realidade se desenvolva e vá, siga seu caminho, de 

acordo com as leis, os princípios e os mecanismos que são os da realidade 

mesma. (FOUCAULT, 2008, p. 62 - 63) 

 

Assim, no Estado moderno, na sociedade de segurança, as técnicas políticas estão 

diretamente relacionadas à questão do liberalismo, ou seja, a uma ideologia da liberdade que 

foi um aspecto essencial para o desenvolvimento capitalista da economia. Para Foucault (2008), 



60 

 
 

o liberalismo (liberdade), que teve início no século XVIII, é ao mesmo tempo uma ideologia e 

uma técnica de governo, uma vez que “essa liberdade deve ser compreendida no interior das 

mutações e transformações das tecnologias de poder. E, de uma maneira mais precisa e 

particular, a liberdade nada mais é que o correlativo da implantação dos dispositivos de 

segurança” (FOUCAULT, 2008, p.63). 

Nessa perspectiva, o dispositivo de segurança só tem um funcionamento adequado se 

lhe for atribuído uma dada liberdade, ou seja, a possibilidade de mobilidade, de deslocamento 

e circulação entre pessoas e coisas. Foucault (2008) afirma, ainda, que o termo liberdade deve 

ser compreendido como possibilidade de circulação, que é um dos aspectos da implementação 

dos dispositivos de segurança. Sendo assim, esse tipo de governo se fundamenta 

prioritariamente sobre a natureza das coisas em detrimento “da natureza má dos homens” 

(FOUCAULT, 2008, p. 64). Nesse tipo de governo, a tecnologia de poder se desenvolve como 

uma regulação que se apoia na liberdade. 

Portanto, essa ideia de liberdade não é propriamente uma ideologia, mas uma 

tecnologia de poder, que está atrelada a mecanismos de segurança e a procedimentos de 

normalização. Os dispositivos de segurança atuam sobre a população com o intuito de atingir 

os objetivos desejados através de técnicas governamentais, que são postas em operação por 

meio das técnicas do liberalismo, como regime de governo. Acerca do liberalismo, Foucault 

(2008b) afirma que 

 

O liberalismo deve ser analisado então como princípio e método de 

racionalização do exercício do governo - racionalização que obedece, e é essa 

a sua especificidade, a regra intima da economia máxima. Enquanto toda 

racionalização do exercício do governo visa maximizar seus efeitos 

diminuindo o máximo possível o custo (entendido no sentido político tanto 

quanto no sentido econômico), a racionalização liberal parte do postulado de 

que o governo (trata-se, é claro, não da instituição “governo", mas da atividade 

que consiste em reger a conduta dos homens num quadro e com instrumentos 

estatais) não poderia ser sua própria finalidade. Ele não tem em si sua razão 

de ser, e sua maximização, ainda que nas melhores condições possíveis, não 

deve ser seu princípio regulador. (p. 433) 

 

As técnicas governamentais do liberalismo, nesse momento, atuam por meio da 

biopolítica, que é a “maneira como se procurou, desde o século XVIII, racionalizar os 

problemas postos a prática govemamental pelos fenômenos próprios de um conjunto de 

viventes constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, longevidade, raças... 

(FOUCAULT, 2008, p. 431). Nesse sentido, às práticas políticas de governo (biopolítica), que 

se desenvolvem através de relações de poder (biopoder), desde o século XVIII, com a 



61 

 
 

instauração do Estado moderno, Foucault (2008) denomina como governamentalidade. Nesse 

sentido, o biopoder é condição para a governamentalidade que, conforme Foucault (2008)  

 

Por esta palavra, “governamentalidade”, entendo o conjunto constituído pelas 

instituições, procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que 

permitem exercer essa forma bastante específica, embora muito complexa, de 

poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a 

economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de 

segurança. Em segundo lugar, por ‘governamentalidade’ entendo a tendência, 

a linha de força que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há 

muito, para a preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de 

‘governo’ sobre todos os outros – soberania, disciplina – e que trouxe, por um 

lado, [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de saberes. 

Enfim, por “governamentalidade”, creio que se deveria entender o processo, 

ou antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade Média, 

que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado administrativo, viu-se pouco a 

pouco” governamentalizado” (p.143-144). 

 

A governamentalidade é um mecanismo de apreciação da sociedade capitalista que, a 

partir dos dispositivos de segurança, monitora a população e regulamenta a vida, por meio de 

estratégias de poder que atuam no interior de séries de acontecimentos.  

A governamentalidade é regida pela normalização biopolítica, que regulamentação o 

sujeito, a partir da normalização e organização dos hábitos, utilizando como instrumento a 

norma que, conforme Foucault (2008), se define por seu aspecto produtivo. Assim, há normas 

de comportamento, de conduta, de regulação dos saberes, que designam o comportamento e se 

operam por meio da disciplina dos corpos e da padronização da vida das populações. O 

estabelecimento de normas viabiliza a regulamentação da população, por meio do controle dos 

processos biológicos. 

Portanto, o dispositivo de segurança pressupõe um formato de governo que se ocupa 

com a regulamentação da vida por meio de normas, ou seja, a arte de governar, a 

governamentalidade, se exerce a partir da intervenção da biopolítica por meio de mecanismos 

do biopoder. 

Pensando nisso tudo, Foucault (2008) afirma que, no Estado moderno, desde que os 

mecanismos de segurança foram colocados em prática, começaram a surgir novas noções 

relevantes para a constituição e funcionamento do dispositivo de segurança, tais como: caso, 

risco perigo e crise. 

Essas novas noções começaram a surgir a partir das técnicas de vacinação contra 

varíola, no século XVIII. A primeira noção tratada por Foucault (2008) é a de caso. No que se 

refere a essa noção, conforme Foucault (2008),  
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[...] não é o caso individual, mas que é uma maneira de individualizar o 

fenómeno coletivo da doença, ou de coletivizar, mas no modo da 

quantificação, do racional e do identificável, de coletivizar os fenómenos, de 

integrar no interior de um campo coletivo os fenómenos individuais. (p. 79) 

 

Por meio da análise da distribuição dos casos, pode-se verificar em cada indivíduo, e 

também de cada grupo de indivíduos dentro de uma população, o risco – a segunda noção 

apontada por Foucault (2008) – que cada um corre diante das situações em que está inserido: 

fome, epidemia, guerra, violência etc. As análises feitas sobre a distribuição de cada caso são 

quantitativas/estatísticas e produzem um saber que permite identificar como esses casos são 

distribuídos na população. Por meio desse saber, é possível afirmar que  

 

[...] esse cálculo dos riscos mostra que eles não são os mesmos para todos os 

indivíduos, em todas as idades, em todas as condições, em todos os lugares e 

meios. Assim, há riscos diferenciais que revelam, de certo modo, zonas de 

mais alto risco e zonas, ao contrário, de risco menos elevado, mais baixo, de 

certa forma. (FOUCAULT, 2008, p. 80) 

 

O risco pode ser tomado como uma probabilidade de um caso provocar um dano a um 

indivíduo a uma parcela da população. O risco é sempre variável, podendo ser reduzido ou 

ampliado, em função das medidas tomadas. É por meio do cálculo dos riscos que é possível 

perceber o que é perigoso, ou seja, se há uma faixa de risco muito alta, configura-se uma 

situação de perigo – que é a terceira noção tratada por Foucault (2008). O perigo pode ser 

conceituado como a possibilidade de um determinado caso provocar um dano a um indivíduo 

ou a população. O perigo é algo inerente ou não a um determinado caso, ou seja, o perigo é uma 

hipótese, uma possibilidade do que pode ou não acontecer efetivamente. 

A quarta noção apontada por Foucault (2008) é a noção de crise, que consiste em 

fenômenos que ocorrem dentro de determinados intervalos de tempo, que se espalham e se 

resolvem de maneira natural ou por meio da interferência de técnicas de regulamentação. 

Portanto, a crise é uma mudança, uma ruptura, em uma dada normalidade. 

Após essa exposição de algumas ferramentas conceituais e metodológicas que 

conduzirão nosso trabalho, no próximo capítulo dedicar-nos-emos ao estudo da norma como 

aspecto constitutivo da sociedade de segurança, que funciona como um dos elementos que 

possibilita a atuação do medo da morte como dispositivo de segurança. 
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2 DO PODER DE NORMAÇÃO AO PODER DE NORMALIZAÇÃO 

 

Toma-se um homem 

Feito de nada como nós 

Em tamanho natural 

 

Embebe-se-lhe a carne 

De um jeito irracional 

Como a fome, como o ódio 

 

Depois, perto do fim 

Levanta-se o pendão 

E toca-se o clarim 

E toca-se o clarim 

 

Serve-se morto 

  Serve-se morto 

Morto, morto 

 

(Receita para se fazer um herói – IRA) 

 

Levando em consideração que o dispositivo de segurança é construído na/pela 

sociedade de segurança, que é organizada por normas, nesse capítulo, trataremos dos 

procedimentos de objetivação e subjetivação dos sujeitos que se constituem nessa sociedade 

como anormais, ou seja, observaremos aqueles que não seguem as normas estabelecidas pela 

biopolítica. Para tal, apoiar-nos-emos nos postulados de Foucault que tratam da maneira como 

as tecnologias de poder atuam, na sociedade moderna, com o objetivo de verificar, também, 

como as normas regulam a vida dos sujeitos, de diferentes maneiras, ao longo da história. Para 

tal, estabeleceremos uma diferenciação acerca da maneira como a sociedade disciplinar e a 

sociedade de segurança utilizam a norma como regulamento social, por meio de técnicas de 

poder. Trataremos, em um primeiro momento, do dispositivo de controle e da normação, na 

sociedade disciplinar, para, em seguida, ocuparmo-nos do dispositivo de segurança e da 

normalização, na sociedade de segurança. Devemos ressaltar que não há uma ruptura entre um 

tipo de dispositivo e outro, portanto, a diferenciação que iremos estabelecer, conforme os 

postulados de Foucault, se fundamenta no formato de tecnologia que sobressai em cada 

momento histórico. Tal percurso nos permitirá verificar, por meio das análises, a maneira como 

o sujeito é objetivado e subjetivado em relação à norma que regulamenta a sociedade em que 

se insere, estabelecendo uma diferenciação entre o normal e o anormal.  

Nesse momento do estudo, ocupar-nos-emos em observar, a partir de Foucault 2008), 

a maneira como a disciplina e a segurança, apoiadas em técnicas de poder, tratam, de maneira 
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distinta, a questão da norma. Para Foucault (2008), a noção de norma não é uma regulação 

restritiva, uma vez que a norma não se equivale à lei, pois  

 

[...] a relação entre a lei e a norma indica efetivamente que há, intrinsecamente 

a todo imperativo da lei, algo que poderíamos chamar de urna normatividade, 

mas que essa normatividade intrínseca a lei, fundadora talvez da lei, não pode 

de maneira nenhuma ser confundida com o que tentamos identificar aqui sob 

o nome de procedimentos, processos, técnicas de normalização. Diria até, ao 

contrário, que, se é verdade que a lei se refere a uma norma, a lei tem, portanto, 

por papel e função - é a própria operação da lei - codificar uma norma, efetuar 

em relação a norma urna codificação, ao passo que o problema que procuro 

identificar é mostrar como, a partir e abaixo, nas margens e talvez até mesmo 

na contramão de um sistema da lei se desenvolvem técnicas de normalização. 

(FOUCAULT, 2008, p. 74) 

 

Foucault (2008) afirma que não é possível tratar do mesmo modo a normatividade da 

lei e os mecanismos normativos da disciplina e da segurança. Para a analítica do poder de 

Foucault, não interessa a relação da norma com o sistema legal, ao contrário, interessa a 

emergência histórica e o desenvolvimento dos mecanismos de normalização, em detrimento 

das leis. De acordo com Foucault (2008), a norma está diretamente relacionada a técnicas 

produtivas, positivas e voltadas para a regulação do aspecto biológico, ou seja, para uma 

regularização, que é assegurada por um conjunto de saberes, entre o normal e o anormal. 

Foucault estuda a disciplina e a segurança a partir das técnicas de poder e saber que as 

constituem. Sendo assim, grande parte da obra de Foucault dedica-se ao estudo do poder, desde 

o disciplinar até seu desmembramento no biopoder. No poder disciplinar, por meio de uma rede 

de relações, o sujeito é constituído por práticas de dominação exercidas sobre os seus corpos. 

Portanto, o poder disciplinar produz, por meio de suas técnicas e instituições, um sujeito 

obediente, normatizado e esquadrinhado. A disciplina, conforme observada por Foucault 

(2004), atua numa estreita relação entre o corpo e o poder, fabricando e modelando os 

indivíduos.  

A disciplina funciona como uma tecnologia positiva de poder, que se exerce em um 

espaço onde há um controle e uma vigilância contínuos e permanentes, que atuam para a 

produção de um modelo ideal de comportamento e de indivíduos dóceis e obedientes. As 

técnicas disciplinares são asseguradas por meio de uma relação reciproca entre poderes e 

saberes, pois a prática de poder propicia a produção de um saber que atua para o estabelecimento 

da norma, que legitima e constitui os dispositivos de normatização que atuam para o controle 

das condutas, dos gestos, dos corpos, dos espaços, etc. 
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A disciplina tem como objetivo principal a normatização disciplinar, para tal, mune-

se de práticas eficientes, tais como: vigilância dos espaços, regulamentação do tempo e dos 

gestos, esquadinhamento do indivíduo, sequenciamento e gerenciamento de elementos, 

adestramento e controle dos corpos etc. “A disciplina, é claro, analisa, decompõe, decompõe os 

indivíduos, os lugares, os tempos, os gestos, os atos, as operações. Ela os decompõe em 

elementos que são suficientes para percebê-los, de um lado, e modificá-los, de outro.” 

(FOUCAULT, 2008, p. 74-75). Esse conjunto de práticas tem como resultado principal a 

classificação entre o normal e o anormal. Para seu funcionamento, a normatização disciplinar 

necessitará da construção de um modelo ideal, que será tomado como norma, com o objetivo 

de alcançar os resultados esperados, ou seja, enquadrar e adequar os indivíduos aos padrões 

estabelecidos como normais. Nesse interim, a separação entre o normal e o anormal será 

estabelecida a partir da adequação ou não a uma norma, que foi anteriormente determinada. 

Essa determinação prévia da norma, segundo Foucault (2004), é denominada como normação 

que tem como objetivo acentuar o aspecto central da norma, por meio de técnicas disciplinares. 

A instituição militar, e suas práticas de adestramento, foi o exemplo usado por 

Foucault (2004) para evidenciar o início da “sociedade disciplinar de controle”, que toma o 

corpo como máquina a ser ajustada para que aja de maneira eficaz. Para o Exército, o soldado 

ideal tinha seu corpo modelado pela honra, vigor e coragem; portanto, só poderia fazer parte 

dessa instituição militar os indivíduos que tivessem seus corpos disciplinados, atendendo às 

necessidades e às exigências militares. Nessa perspectiva, o soldado tornou-se, por meio de seu 

corpo, “aquilo que se pode fabricar” (FOUCAULT, 2004, p. 116), ou seja, uma máquina que 

se ajusta e se molda de acordo com a necessidade de seu funcionamento. A partir da segunda 

metade do século XVIII, 

 

O soldado tornou-se algo que se fabrica; de uma massa informe, de um corpo 

inapto, fez-se a máquina de que se precisa; corrijam-se aos poucos as posturas; 

lentamente uma coação calculada percorre cada parte do corpo, se assenhoreia 

dele, dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível, e se prolonga, em 

silencio, no automatismo dos hábitos; em resumo, foi “expulso o camponês” 

e lhe foi dada a “fisionomia de soldado”. (FOUCAULT, 2004, p. 117)  

 

Com relação ao corpo, Foucault (2004) afirma que “[...] é dócil um corpo que pode ser 

submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 

2004, p. 117-118). Embora as formas de sujeição do corpo fossem mais antigas, foi a partir do 

século XVII que o corpo se tornou alvo de disciplinamento, com o objetivo de assegurar a 

obediência, a docilização e a subordinação. Ao conjunto de estratégias utilizado para assegurar 
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a eficácia da atuação do corpo/objeto, Foucault (2004) chamou de disciplina. A disciplina atua 

em função de um controle detalhado e silencioso do corpo, impondo-lhe uma relação de 

docilidade-utilidade.  

A partir dos séculos XVII e XVIII, os procedimentos disciplinares, que antes eram 

voltados apenas a instituições religiosas, como conventos, e instituições militares, ganham 

proporções mais gerais, atuando sobre o controle de todos os indivíduos no meio social. Surge 

o que Foucault (2004) vai denominar como sociedade disciplinar. E, conforme Foucault (2004), 

“a formação da sociedade disciplinar está ligada a certo número de amplos processos históricos 

no interior dos quais ela tem lugar: econômicos, jurídico-político, científicos, enfim.” 

(FOUCAULT, 2004, p. 179) 

As disciplinas funcionam como forma de assegurar o controle sobre os indivíduos e 

seus corpos e, para tal, instauram punições, no interior dos seus espaços, com o objetivo de 

garantir o cumprimento das normas estabelecidas. A punição torna-se, para a disciplina, um 

instrumento essencial para o cumprimento da normatização nos grupos sociais. Portanto, é 

utilizado, 

 

[...] a título de punição, toda uma série de processos sutis, que vão do castigo 

físico leve a privações ligeiras e pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo 

tempo de tornar penalizáveis as frações mais tênues da conduta, e dar uma 

função punitiva aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho 

disciplinar: levando ao extremo, que tudo possa servir para punir a mínima 

coisa; que cada indivíduo se encontre preso numa universalidade punível-

punidora. (FOUCAULT, 2004, p. 149).  

 

A disciplina instaura uma ‘anatomia política’, que é também uma ‘mecânica do poder’, 

que determina as técnicas de controle do corpo, que atuam para sua submissão e eficácia. 

Foucault (2004) afirma, ainda, que a normatização disciplinar demarca os espaços, o tempo, as 

sequencias e a ordenação das atividades, a fim de adestrar e controlar, permanentemente, os 

indivíduos. A partir do resultado dessas práticas de controle disciplinar, instaura-se uma 

separação entre as atitudes dos sujeitos normais e dos sujeitos anormais. 

Devido aos estudos da normatização disciplinar, Foucault (2004) pôde referir-se ao 

sujeito da modernidade, compreendido a partir de sua utilidade e docilidade, como produto de 

processos de objetivação e de sujeição. Contudo, a analítica do poder de Foucault avança, ganha 

novas proporções e à ideia normatização é somada a noção de normalização14, que atua sobre 

                                                 
14 Conceito que surge a partir da noção de biopoder que atua, por meio da norma, com a função de preservar a 

vida. 
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a vida em seu caráter biológico, por meio do exercício do biopoder, da biopolítica e de práticas 

de governabilidade, que tomam como instrumento os dispositivos de segurança. 

Para Foucault, a utilização de mecanismos de segurança tornou-se possível de ser 

investigada quando começou a levar em consideração a maneira específica em que a 

normalização era utilizada nesse tipo de sistema, por meio das práticas de vacinação e 

inoculação, usadas no século XVIII, para conter epidemias. Conforme Foucault (2008a), dois 

suportes possibilitaram a integração da inoculação e da vacinação como políticas médicas: o 

primeiro suporte se apoiava na eficiência e na extensão da população-alvo – objeto da vacinação 

–, o que permitiu que esse fenómeno fosse tratado  

 

[...] em termos de cálculo das probabilidades, graças aos instrumentos 

estatísticos de que se dispunha. Nessa medida, pode-se dizer que a 

variolização e a vacinação, beneficiaram-se de um suporte matemático que 

foi ao mesmo tempo uma espécie de agente de integração no interior dos 

campos de racionalidade aceitáveis e aceitos na época. (FOUCAULT, 

2008, p. 77). 

 

O segundo suporte, diz respeito ao fato de que essas práticas médicas, que eram 

novidade para aquele momento, compartilhavam o mesmo tipo de racionalidade e 

determinavam os mecanismos de segurança. Nessa perspectiva, as técnicas de segurança 

partiam da realidade do fenômeno – a epidemia – com o objetivo de relacioná-lo a outros 

aspectos da realidade, 

 

[...] de modo que o fenómeno de certo modo se anulasse. Ora, o que havia 

de notável na variolização, mais na variolização e de uma maneira mais 

clara do que na vacinação, era que a variolização não procurava tanto 

impedir a varíola quanto, ao contrário, provocar nos indivíduos que eram 

inoculados algo que era a própria varíola, mas em condições tais que a 

anulação podia se produzir no momento mesmo dessa vacinação, que não 

resultava numa doença total e completa, e era se apoiando nessa espécie 

de primeira pequena doença artificialmente inoculada que se podiam 

prevenir os outros eventuais ataques da varíola. (FOUCAULT, 2008, p. 

78) 

 

Foucault (2008), por meio da observação desse fenômeno, notou a instauração de 

um mecanismo de segurança, que levava em consideração a racionalização do acaso e das 

probabilidades. Nesse mecanismo de segurança, conforme observado por Foucault, o que 

está em questão não é a exclusão, nem as técnicas disciplinares, o que importa é, nesse 

caso, primordialmente, é a normalização da população. Ou seja, para o mecanismo, 



68 

 
 

dispositivo, de segurança o primordial é a regulamentação da população, por meio da 

produção de saberes/poderes. 

Nesse interim, no dispositivo de segurança, a normalização, diferentemente do 

dispositivo disciplinar, necessita compreender a diferenciação entre o normal e o anormal. 

Portanto, conforme Foucault (2008), na disciplina, partindo de uma norma, com a finalidade de 

adestrar o indivíduo, é que se estabelecia a diferenciação entre o normal e o anormal. Na 

segurança, em relação ao normal e ao anormal, a primeira questão que se estabelece é em 

relação à curva em que a norma se constitui de forma positiva, nesse sentido, a normalização 

“consiste em fazer” (FOUCAULT, 2008, p. 82). A segunda questão, trata de “desmembrar as 

diferentes normalidades umas em relação as outras” (FOUCAULT, 2008, p. 82), buscando 

restringir as normalidades, em função da curva moral, limitando também essa curva. Assim, em 

se tratando das observações de Foucault (2008) acerca da inoculação e da vacinação, no século 

XVIII, que o 

 

[...] nível do jogo das normalidades diferenciais, do seu desmembramento e 

do rebate de umas sobre as outras que ainda não se trata da epidemiologia, da 

medicina das epidemias – a medicina preventiva vai agir. Temos, portanto, 

um sistema que é, creio, exatamente o inverso do que podíamos observar a 

propósito das disciplinas. Nas disciplinas, partia-se de uma norma e era em 

relação ao adestramento efetuado pela norma que era possível distinguir 

depois o normal do anormal. Aqui, ao contrário, vamos ter urna identificação 

do normal e do anormal, vamos ter urna identificação das diferentes curvas de 

normalidade, e a operação de normalização vai consistir em fazer essas 

diferentes distribuições de normalidade funcionarem umas em relação as 

outras e [em] fazer de sorte que as mais desfavoráveis sejam trazidas às que 

são mais favoráveis. Temos, portanto, aqui uma coisa que parte do normal e 

que se serve de certas distribuições consideradas, digamos assim, mais 

normais que as outras, mais favoráveis em todo caso que as outras. São essas 

distribuições que vão servir de norma. (p. 82-83) 

 

No dispositivo de segurança, a normalização fundamenta-se em diversas distribuições 

de normalidade, umas em relação a outras, direcionando as menos favoráveis para uma posição 

mais favorável. É a partir da percepção das distribuições normais das normalidades que se pode 

estabelecer a norma e utilizá-la de maneira positiva e operatória. Sendo assim, a norma funciona 

de maneira bastante distinta no dispositivo disciplinar e no dispositivo de segurança, pois, na 

sociedade de segurança, a norma é constituída a partir de um sistema de normalidades que não 

são dadas a priori, mas que são responsáveis por determinar a diferenciação entre o normal e o 

anormal. 
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Em Foucault (2008) houve, por meio da noção de biopolítica, a aproximação, embora 

tenha estabelecido pontos de divergência, entre os estudos da disciplina dos corpos e a 

observação dos mecanismos utilizados para regulamentar a vida. A normalização, efetuada por 

dispositivos de segurança da biopolítica, norteia discrepantes organizações de normalidade, 

relacionadas à vida das populações. Nesse contexto, a norma é um aspecto da normalidade e 

está diretamente relacionada à vida, em seu caráter biológico. A norma, portanto, funciona 

como fundamento para racionalidades políticas distintas e para diferentes técnicas de governo. 

A essas técnicas de governo, por meio das quais acontece o governo da vida, Foucault (2008) 

atribui o nome de “artes de governar” ou “governamentalidades”, como já foi discutido no 

capítulo anterior.  

Partindo dessas considerações teóricas, faremos agora a análise de alguns fragmentos 

de enunciados verbais, recortados dos corpora, com o objetivo de verificar constituição dos 

sujeitos de discursos, que serão analisados, como anormais e a relação dessa constituição com 

o medo da morte como dispositivo de segurança. 

 

 

2.1 Kurtz e a Anormalidade 

 

Todos os homens têm medo. Todos. Aquele que não tem medo não 

é normal; isso não tem nada a ver com a coragem.  

(SARTRE) 

 

Nesse momento, observaremos a constituição de Kurtz como sujeito de resistência 

que, além de desvencilhar-se das práticas normativas do Exército, coloca-se como aquele que 

resiste à normalização e à biopolitica, por não temer a morte e não atuar para a preservação da 

vida.  

Kurtz constitui-se como sujeito anormal durante a Guerra do Vietnã, que aconteceu 

entre os anos de 1955 e 1975, no âmbito da Guerra Fria. As batalhas eram entre o norte do 

Vietnam, que utilizava de táticas de guerrilha, apoiado pela URSS, e o Sul do mesmo país, que 

recebia apoio dos EUA e utilizava armamentos de alta tecnologia. Para nossas análises, 

observaremos duas sequências discursivas recortadas do filme Apocalypse Now. 

 

SD (Sequência discursiva) I:  

Walter Kurtz era um dos oficiais mais notáveis. Era brilhante, notável em 

todos os aspectos. E era boa pessoa. Uma pessoa humanitária, inteligente e 

cheio de humor. Foi para as forças especiais e, depois disso, as ideias dele, 
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seus métodos tornaram-se ANORMAIS! ANORMAIS! E é preciso eliminá-

lo. (Um oficial do Exército, aos 15m e 15s) 

 

Nesse fragmento, tem-se um dos oficiais do Exército fazendo uma enunciação verbal 

acerca das impressões que a instituição militar tem sobre Kurtz e dando a ordem para matá-lo 

(¨É preciso eliminá-lo!”). Sabe-se que o Exército é uma instituição social que tem como 

principal alvo o corpo, por meio de práticas de disciplinarização e de docilização. Podemos 

evidenciar, nesse fragmento, que Kurtz foi considerado anormal e se tornou um alvo do 

Exército, que não aceita que ninguém fuja às normas ou descumpra ordens, por ter resistido à 

disciplinarização a que estava submetido enquanto oficial do Exército. 

A disciplinarização do corpo se dá por adestramento, para que se possa controlá-lo e 

dominá-lo e, enquanto Kurtz cumpria as ordens e era disciplinado, era tido como “um dos 

oficiais mais notáveis. Era brilhante, notável em todos os aspectos” (Um oficial do Exército, aos 

15m e 18s). A disciplina atua sobre um tipo de poder que se especifica hierarquizando e 

normatizando os indivíduos, por meio de técnicas de domesticação, assim: Kurtz normatizado 

era “uma pessoa humanitária, inteligente e cheio de humor” (Um oficial do Exército, aos 15m e 

15s). Era um orgulho para o Exército, cumpria, sem nenhum questionamento, todas as missões 

que lhe eram impostas, pois estava adestrado. Era um o corpo útil, produtivo, submisso e 

obediente. Estava, portanto, inserido em uma política coercitiva, que tinha como finalidade o 

controle e o adestramento dos seus gestos, comportamentos e práticas. 

O poder coercitivo que o Exército operava sobre Kurtz produzia uma modelagem e 

um controle sobre seu corpo, normatizando suas condutas e práticas, regulando suas manobras. 

O corpo de Kurtz era potencializado, por meio das normas disciplinares, com a finalidade de 

atuar sempre em favor do Exército, obedecendo. E, para tornar o corpo de Kurtz útil, a 

instituição militar atuava também sobre a regulamentação do tempo, com o objetivo de 

gerenciar todas as suas práticas, exercendo total controle sobre sua vida.  

A disciplina objetiva, principalmente, “a formação de uma relação que no mesmo 

mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente” (FOUCAULT, 

2004, p. 127), e esse era o objetivo da disciplina militar com relação a Kurtz, para que ele se 

comportasse e atuasse como um soldado perfeito. A disciplina propicia meios para o 

aperfeiçoamento de técnicas, a fim de ampliar a utilidade do corpo, por meio da docilização. A 

instituição militar atuava sobre Kurtz com “métodos que permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma 

relação de docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 2004, p. 126). 
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Kurtz, por meio das práticas disciplinares exercidas pelo Exército, atuava em uma 

rede de relações que conduzia todos os soldados para um mesmo propósito: o cumprimento das 

missões a que eram destinados. A instituição militar, utilizando as práticas disciplinares para 

“compor forças para obter um aparelho eficiente” (FOUCAULT, 2004, p. 147), toma o corpo 

como uma máquina, para obter o rendimento desejado e eliminar práticas de resistência. Dessa 

forma, a disciplina compõe discursos e práticas produtoras de saberes, que possibilitam o 

exercício de poderes.  

Nessa perspectiva, a disciplina tornou-se essencial para a manipulação das ações, por 

meio da vigilância do espaço, do tempo e do corpo dos indivíduos; no entanto, Kurtz, em um 

determinado momento, deixa de seguir as normas militares, torna-se indisciplinado, 

subjetivando-se como sujeito de resistência, a partir de discursos que se instauram em seu corpo 

e em suas ações. Contudo, essa nova prática não é aceita pelo Exército, que passa a tratá-lo 

como um sujeito anormal, enlouquecido, cujas práticas não seguem qualquer método e que, 

portanto, precisa ser morto (“E é preciso eliminá-lo.”).  

Pensamos resistência, conforme Foucault, como algo indissociável do poder, mas que 

permite ao indivíduo “escapar dos dispositivos de identificação” (REVEL, 2002, p. 74).  

Assim, 

 

[...] a ligação entre as relações de poder e as estratégias de resistência não é 

simplesmente redutível a um esquema dialético (como era o caso, por mais 

que Foucault tenha recusado isso na época, do par limite/passagem que 

fundava a noção de transgressão), porque a descrição do poder tornou-se mais 

complexa. Foucault insiste, portanto, em três pontos: a) a resistência não é 

“anterior ao poder que ela enfrenta. Ela é coextensiva a ele e absolutamente 

contemporânea”. Isso significa que não há anteriormente lógica ou 

cronológica da resistência – o par resistência/poder não é o par 

liberdade/dominação –; b) a resistência deve apresentar as mesmas 

características que o poder: “tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto 

ele [...] como ele, ela organiza, se consolida [...] como ele, ela vem de ‘baixo’ 

e se distribui estrategicamente”: a resistência não vem, portanto, do exterior 

do poder, ela realmente se assemelha a ele por assumir suas características – 

o que não quer dizer que ela não seja possível; c) as resistências podem, por 

sua vez, fundar novas relações de poder, tanto quanto novas relações de poder 

podem, inversamente, suscitar a invenção de novas formas de resistência: 

“elas constituem reciprocamente uma espécie de limite permanente, de ponto 

de inversão possível [...] De fato, entre relações de poder e estratégia de luta 

há a atração recíproca, encadeamento indefinido e inversão perpétua”. [...]15 

Não é, portanto, fundamentalmente contra o poder que nascem as lutas, mas 

contra certos efeitos do poder, contra certos estados de dominação, num 

espaço que foi, paradoxalmente, aberto pelas relações de poder. E 

                                                 
15 Inserido por nós para evidenciar um corte na citação. 
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inversamente: se não houvesse resistência, não haveria efeitos de poder, mas 

simplesmente problemas de obediência. (REVEL, 2002, p. 76) 

 

A partir dessa noção de resistência, acreditamos que a prática de resistir a determinada 

norma, ou faceta do poder, interfere, diretamente, na constituição de subjetividades. Portanto, 

pensamos que a constituição de Kurtz como sujeito de resistência é um processo de 

subjetivação que coloca seu corpo em um embate entre o controle disciplinar e a resistência 

aos mecanismos de controle. Vemos, portanto, o deslocamento da percepção do Exército em 

relação a Kurtz que, antes era tratado como sujeito “brilhante” e passa a ser considerado como 

“anormal”. Essa mudança de concepção se dá em função da relação entre poder e resistência, 

que instaura o exercício de outras práticas e outras relações de poder, uma vez que não há poder 

sem resistência. 

Nesse momento, em se tratando da forma como a instituição militar passou a tratar 

Kurtz, faz-se necessário argumentar que há, ainda, uma relação entre as práticas de resistência 

e o exercício da governabilidade. Nesse sentido, o corpo é um suporte de resistência ao poder 

disciplinar, que atua como probabilidade do sujeito conhecer e governar a si mesmo, para 

governar o outro. A dualidade entre o corpo disciplinado e o corpo como suporte de resistência 

tem como elemento a subjetivação e as práticas de si, que possibilitam ao sujeito 

metamorfosear-se, mudando seu jeito de ser e de cuidar de si. Portanto, podemos pensar que a 

constituição subjetiva de Kurtz, como sujeito de resistência, viabiliza a possibilidade de 

governar a si mesmo, opondo-se a normatização imposta pelo Exército.  

Nesse interim, as práticas de resistência funcionam como dispositivos expressos nos 

corpos e nas ações, uma vez que não há possibilidade de se pensar a resistência fora do poder. 

Kurtz, ao resistir às normas militares, assume o governo de si, de seu corpo e de suas ações, o 

que implica técnicas de luta contra o poder disciplinar que lhe era imposto, constituindo-se, aos 

olhos do Exército, como sujeito anormal. 

Até aqui, a partir da observação e análise desse enunciado recortado da fala de um 

oficial do Exército acerca de Kurtz, pudemos notar um deslocamento em suas práticas: de 

sujeito disciplinado, docilizado, submisso a dispositivos disciplinares, para um sujeito de 

resistência. Ao colocar-se como sujeito de resistência, é mal visto pela instituição militar, 

tornando-se um alvo a ser eliminado. Tratamos então, nesse momento, do deslocamento que 

subjetiva Kurtz como sujeito anormal, por deixar de seguir as regras do Exército. No próximo 

momento, a partir da observação de outro fragmento escolhido, trataremos, de maneira mais 



73 

 
 

efetiva, de outro deslocamento: de sujeito constituído por dispositivos disciplinares a sujeito 

anormal por não se subjetivar por dispositivos de segurança.  

 

SD II: 

Tenho visto horrores. Os horrores que você tem visto. Não tem o direito de 

me chamar de assassino, mas de me matar. Eu tenho esse direito. Mas você 

não tem o direito de me julgar. As palavras não podem descrever o que ainda 

é necessário àqueles que não sabem o significado do horror. O horror. O horror 

tem um rosto. E nós temos de fazer do horror um amigo. O horror e o temor 

moral são nossos amigos. Se não são, então inimigos a temer. São verdadeiros 

inimigos. (KURTZ, 2h, 10m e 44s).   

 

Constatamos, na análise anterior, que Kurtz foi considerado como um sujeito anormal 

em relação às normas que regiam a disciplina militar; nesse momento, ocupar-nos-emos em 

analisar a constituição desse sujeito como anormal em relação às normas que regulamentam a 

arte de governar, no Estado moderno. Sabemos que, em um momento de guerra, as normas que 

regulamentam a vida se diferenciam das normas que regem a sociedade em tempos de paz, uma 

vez que se trata de um momento de crise, mas, mesmo nessa situação, a principal norma para 

regulamentar as práticas é a que determina a preservação da vida. Pensando nisso, a partir da 

análise da sequência discursiva acima, que é recortada de uma conversa entre Kurtz e Willard, 

buscaremos evidenciar que Kurtz se constitui como sujeito anormal por não temer a morte e 

por não atuar em favor da preservação da vida.  

Para nossa análise levaremos em consideração que podemos tratar a guerra do Vietnã 

– momento histórico em que o sujeito se constitui – a partir do que Foucault (2008) estabelece 

como noção de caso. A guerra do Vietnã, que é retratada no filme Apocalypse Now, foi uma 

guerra longa e destrutiva. Aconteceu entre os anos de 1955 e 1975, no âmbito da Guerra Fria. 

A história narrada no filme se passa no final da década de 1960, momento em que o fracasso 

da intervenção norte americana na guerra era evidente, pois suas armas, com tecnologia 

avançada, não conseguiam vencer a experiência de guerrilha dos vietcongues.  

Portanto, o caso em que Kurtz está inserido é a guerra, que traz riscos para a vida da 

população e, como a faixa de risco é muito alta, a população está, constantemente, em perigo. 

Nesse interim, a norma que regulamenta, prioritariamente, esse tipo de acontecimento histórico 

é a que estabelece e determina a preservação da vida. Sendo assim, o medo da morte é 

primordial nesses casos, pois, uma vez avaliados os riscos, o sujeito deve fazer todo o possível 

para afastar-se dos perigos e o medo se torna ferramenta fundamental para garantir a segurança, 

uma vez que leva o sujeito a afastar-se dos perigos, o que acarreta a preservação da vida.  
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Pode-se constatar que, nesse caso, o medo da morte funciona como um dispositivo de 

segurança, atuando em função da preservação da vida. Para tal, esse dispositivo atua em 

conformidade com a norma que rege a sociedade moderna, que dita que a vida deve ser 

preservada, mesmo em um caso de guerra. Portanto, é possível constatar que o sujeito que teme 

a morte, e que busca proteger-se dos perigos diante a situação de risco em que está inserido, é 

tomado como normal, uma vez que, na governamentalidade que rege a modernidade, a 

preservação da vida é a norma principal. Em contrapartida a isso, aquele que não teme a morte 

e não estabelece práticas para a preservação da vida, ou seja, aquele que rompe com a norma 

estabelecida pelo biopoder, é tomado como anormal. 

Nesse enunciado, nota-se que Kurtz tem conhecimento acerca dos riscos e perigos que 

o rodeiam, contudo, não teme a morte e, nessa perspectiva, constitui-se como sujeito anormal, 

uma vez que não segue as normas de regulamentação da vida. Mas, se para Kurtz a morte não 

é o que ele toma como horror, o que seria então? Acreditamos que kurtz considerava como 

horror a obediência, a disciplinarização e as práticas que cerceiam a liberdade (“O horror e o 

temor moral são nossos amigos. Se não são, então inimigos a temer. São verdadeiros 

inimigos.”). E, ao negar o esquadrinhamento a que estava submetido no Exército, é tratado 

como sujeito anormal, constituindo-se e subjetivando-se em um espaço de resistência.  

Kurtz, enquanto sujeito de resistência, está inserido em uma relação de poderes que 

atua “como uma rede de dispositivos ou mecanismos à qual nada ou ninguém escapa” 

(FERNANDES JÚNIOR E SOUZA, 2014, p.14). Pensando que Kurtz se constitui como sujeito 

por meio de relações de poder que emergem de práticas discursivas, podemos pensar, conforme 

Fernandes Júnior e Souza (2014), que 

 

As relações de poder serão exercidas por meio de dispositivos, a partir da 

construção da sociedade de biopoder, que passa a trabalhar com mecanismos 

de disciplina dos corpos dos indivíduos e com mecanismos de controle da 

população, voltando-se para o corpo-espécie, ocupando-se da proliferação dos 

seres humanos, dos nascimentos e da mortalidade, do nível de saúde e da 

longevidade da massa de pessoas. (p.15). 

 

Partindo disso, podemos constatar que Kurtz, ao negar os dispositivos disciplinares a 

que estava submetido, subjetiva-se como sujeito de resistência e é tomado, pelo Exército, como 

anormal. Pensamos que um dos fatores que levou Kurtz a romper com as normas militares foi 

ter vivido e visto muitos horrores (“Tenho visto horrores. Os horrores que você tem visto”), 

em função da execução das determinações da instituição militar. Acreditamos que esse sujeito 

classifica como horrores as práticas que eram desenvolvidas no interior da instituição militar 
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para garantir a disciplinarização dos sujeitos e as normas sociais. Esses horrores o 

transformaram em alguém que busca a liberdade, em todas as suas possibilidades – “a liberdade 

até de si mesmo e da própria vida” – inserindo-se em uma posição sujeito de anormalidade. 

Nos estudos de Foucault, a partir da mudança de concepção de dispositivos 

disciplinares para dispositivos de controle e, posteriormente para dispositivos de segurança, o 

conceito de normatividade é somado a uma concepção de normalização. Nessa perspectiva, 

acreditamos então que, seguindo os postulados de Foucault (2008), para se assegurar a vida, é 

necessário a existência de uma normalização.  

Foucault (2008) trata a normatividade como um princípio que se diferencia da 

normalização disciplinar. Para Foucault (2004), a normatividade é um princípio utilizado para 

fins de esquadrinhamento, hierarquização e adestramento; contudo, a partir do surgimento da 

noção de dispositivos de segurança, em seu trabalho de 2008, as práticas de normatividade são 

agregadas a técnicas de normalização. Para que os dispositivos de segurança atuem com 

sucesso, é necessário a normalização, que funciona como “práticas de gestão de população e 

de governo” (FOUCAULT, 2008, p. 74).  

Em se tratando de Kurtz, podemos afirmar que o Exército o considera anormal por 

não seguir os princípios de normatividade que regem a instituição militar; no entanto, indo um 

pouco além disso, podemos notar que sua anormalidade se dava, também, pelo fato de que ele 

não se encaixava, também, nas práticas de normalização a que estava submetido, na situação 

de crise em que estava inserido. Não exercia relações de poder e saber, por meio de uma rede 

de dispositivos, para assegurar a vida. Não evidenciava medo da morte, ao contrário disso, a 

enfrentava, lidava com ela todos os dias e a impunha a quem julgava necessário. O fato de não 

temer a morte o constitui como anormal, uma vez que era um sujeito constituindo-se em plena 

guerra e a norma primordial nessa situação de crise é lutar pela preservação da vida e, para 

isso, o medo do perigo é fundamental. Podemos dizer, então, que Kurtz pode ser tomado como 

sujeito anormal, também, por não se constituir pelo principal dispositivo de segurança que atua 

para a preservação da vida, ou seja, o medo da morte, conforme podemos evidenciar nesse 

enunciado: “Não tem o direito de me chamar de assassino, mas de me matar. Eu tenho esse 

direito”. 

A partir da noção de normalização, surgem novos campos de aplicação e novas 

técnicas disciplinares, assim, “[...] é a partir deste estudo das normalidades que a norma se fixa 

e desempenha seu papel operatório. Portanto, eu diria que aqui não se trata mais de uma 

normação, mas antes, em um sentido estrito, enfim, de uma normalização” (FOUCAULT, 
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2004, p. 65).  Essas novas técnicas disciplinares vão atuar, para além da norma, para a 

preservação da vida, por meio de biopoderes. 

Para Foucault (2008), a noção de biopoder funciona além de uma sociedade 

regulamentada pela punição e pela vigilância, partindo para uma política de práticas de governo 

dos homens, que controlam seu comportamento, assegurando-lhe a vida. E, se são dessas 

práticas de governo que emergem condições para que o homem conheça e governe a si mesmo, 

garantindo a sua vida e a sua segurança, podemos dizer que Kurtz age como sujeito anormal, 

que devido a tantos horrores que viveu (“Tenho visto horrores.”), perdeu a humanidade e não 

atua para o governo de si.  Nesse momento não estamos tratando a anormalidade de Kurtz na 

mesma perspectiva do Exército, mas estamos pensando em sua conduta enquanto sujeito que 

não teme a morte e, por isso, não segue a principal norma da sociedade de segurança, ainda 

que em crise: a perpetuação da vida, por meio da pratica do biopoder. 

Para Foucault (2008), o biopoder é um poder sobre a vida, exercido por meio de 

estratégias políticas, que atuam sobre o aspecto biológico do homem. O biopoder não é apenas 

uma teoria sobre o poder; mais do que isso, trata-se de um sistema de mecanismos e práticas 

que funcionam garantindo que, por meio de tecnologias e dispositivos, o poder assuma a tarefa 

de assegurar a vida. Partindo disso, Kurtz constitui-se como sujeito anormal por resistir às 

relações de poder em que está inserido, perpassadas e tecidas pelo biopoder praticado por meio 

de dispositivos, que projetam uma concretização sobre a biopolítica. Sabe-se que, para Foucault 

(2008) a biopolítica dedica-se à atuação sobre os aspectos biológicos que definem o homem-

espécie, proporcionando sobre o corpo uma normalização, que atua, principalmente, para a 

preservação da vida.  

Então, para que o biopoder, exercido pela biopolítica, que se surge para garantir a 

preservação da vida, atue com eficiência, é necessário a instauração de mecanismos que operem 

para a regulação e correção dos corpos e dos comportamentos. Dentre esses mecanismos 

necessários para a eficácia do biopoder, está a norma, que atua para garantir a vida, pois, 

conforme Foucault (2008), “uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma 

tecnologia de poder centrada na vida” (FOUCAULT, 2008, p. 86). Partindo disso, podemos 

dizer que se há normas que atuam para a preservação da vida e, se Kurtz não as segue, 

posiciona-se como anormal. Devemos ressaltar que, nesse momento, não estamos tratando a 

anormalidade de Kurtz a partir da infração aos procedimentos disciplinares; nesse momento 

estamos tratando da ruptura com as regras de preservação da vida, uma vez que Kurtz não tem 

medo da morte, por isso não busca livrar-se dos perigos que colocam sua vida em risco. 
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Portanto, a anormalidade de Kurtz, nesse momento, está diretamente ligada ao fato de não 

utilizar os dispositivos de segurança para preservar-se e garantir sua vida. 

Resta-nos dizer ainda que estamos tomando a norma, nesse momento, como um “elo” 

entre o dispositivo disciplinar (que atua sobre o homem enquanto indivíduo a ser adestrado), e 

o biopoder (poder instaurado para a preservação da vida, que toma o homem como espécie, 

levando em conta a coletividade). Dessa forma, a norma é algo que se aplica a um corpo 

disciplinado, como ocorreu com Kurtz enquanto estava no Exército, ou a um grupo social que 

se regula para a preservação da vida, a população. Portanto, Kurtz constitui-se como anormal 

em duas situações distintas: primeiro, quando o Exército o classifica assim por descumprir as 

regras da instituição militar e tornar-se um desertor; segundo, quando perde o medo da morte 

e não atua para a preservação vida. Notamos, consequentemente, que Kurtz se constitui como 

anormal em uma sociedade de normalização, embora em crise, constituída pelo 

entrecruzamento da norma disciplinar e da norma de regulação da segurança.  

No contexto social normalizado, os mecanismos disciplinares, que são reforçados pela 

vigilância, são componentes das tecnologias de segurança, juntamente com os elementos 

jurídicos; ou seja, as tecnologias disciplinares sofrem mutações e transformações por meio dos 

mecanismos de segurança. 

Nesse momento de nosso estudo, nos ocupamos em evidenciar Coronel Kurtz como 

um sujeito de resistência, tratado e constituído como anormal. Para tal, analisamos os 

fragmentos recortados a partir de alguns pressupostos foucaultianos como: resistência, 

dispositivo disciplinar, biopolítica, biopoder e dispositivo de segurança. Nos tópicos seguintes, 

aprofundaremos a discussão acerca de alguns desses conceitos, por meio da análise dos outros 

dois sujeitos discursivos que nos propomos a estudar: William Foster e Rick Grimes. 

 

 

2.2 William Foster e a Anormalidade 

 

 
Tu Só, loucura, [...] 

Só tu és capaz de fazer que tenham razão 

tantas razões que hão-de viver juntas. 

Tudo, excepto tu, é rotina peganhenta. 

Só tu tens asas para dar 

a quem tas vier buscar. 

(Almada NEGREIROS) 
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Antes de iniciarmos a análise propriamente dita, trataremos de alguns princípios da (a) 

normalidade, pautados em Foucault (2002), em uma perspectiva que completa o que 

apresentamos no tópico anterior, postulados em Os Anormais. Foucault (2002) afirma que os 

discursos acerca da anormalidade tiveram início no embate entre os saberes jurídico e penal e 

tiveram continuidade por meio de uma psiquiatrização do desejo e da sexualidade. Afirma ainda 

que, para se pensar em anormalidade é necessário, primeiramente, uma observação e um 

entendimento sobre o que é a norma, que  

 

[...] refere os atos e as condutas dos indivíduos a um domínio que é, ao mesmo 

tempo, um campo de comparação, de diferenciação e de regra a seguir (a 

média das condutas e dos comportamentos). [...] A norma diferencia os 

indivíduos em relação a esse domínio, considerando como um umbral, como 

uma média, como um optimum que deve ser alcançado. [...] A norma mede 

em termos quantitativos e hierarquiza em termos de valor a capacidade dos 

indivíduos. [...] A norma, a partir da valorização das condutas, impõe uma 

conformidade que se deve alcançar; busca homogeneizar. [...] A norma, 

finalmente, traça a fronteira do que lhe é exterior (a diferença com respeito a 

todas as diferenças), a normalidade. (CASTRO, 2009, p. 310) 

 

Para Foucault (2002), a norma remete a uma sequência de situações, condições, 

categorias e a uma pluralidade de posições-sujeito. Portanto, a norma, por meio de uma 

especificação da psiquiatria e da psicologia, discrimina os indivíduos em duas categorias 

diferentes: “indivíduos normais” ou “indivíduos patológicos”. 

Pensando nos indivíduos patológicos, o monstro humano fez parte do âmbito da 

anormalidade no século XIX e é a personagem fundamental para se compreender as associações 

entre as instâncias de poder e os campos de saber que corroboram para a constituição dos 

“anormais”, enquanto objetos discursivos. Os discursos sobre os anormais, conforme Foucault 

(2002), evidenciam as três figuras distintas: o monstro humano, o indivíduo a ser corrigido e a 

criança masturbadora.  

Interessa-nos, para este momento do estudo, a figura do “monstro humano” que, 

 

[...] em sua existência mesma e em sua forma, não apenas uma violação das 

leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza. Ele é, num duplo 

registro, infiltração às leis em sua existência mesma. O campo de aparição do 

monstro é, portanto, um domínio do que poderíamos dizer “jurídico-biológico. 

[...] o monstro é o que combina o impossível com o proibido. (FOUCAULT, 

2002, p. 69-70). 
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O “monstro humano” estampa, em sua aparência e configuração, uma violação às leis 

sociais e uma infração às leis da natureza. O monstro humano é “um princípio de 

inteligibilidade” (FOUCAULT, 2002, p. 71) das formas de anomalia. Nesse sentido, “o anormal 

é um monstro cotidiano, um monstro banalizado” (FOUCAULT, 2002, p. 71).  

A constituição da anormalidade, enquanto objeto de discursos, sofre constantes 

movências e deslocamentos ao longo dos tempos: a constituição do anormal e dos dizeres acerca 

da anormalidade, conforme Foucault (2002), continuou reduzida às três figuras – o monstro 

humano, o indivíduo a ser corrigido e a criança masturbadora – até meados do século XIX, 

momento em que foi trocada pela teoria da degeneração16;  posteriormente e gradualmente, 

houve uma aproximação/associação entre os conceitos de “anormalidade” e “perigo/ 

criminalidade”. 

No fim do século XVIII, o poder de punição sobre o louco/perigoso deixa de ser 

exercido por meio de rituais de suplício e é substituído por mecanismos de controle e vigilância; 

nesse momento, o criminoso, no lugar do crime, ocupa o ponto principal das atenções. A partir 

daí são formuladas novas teorias acerca da criminalidade, associadas à anormalidade, e a 

psiquiatria surge como novo campo de saber, com o intuito de livrar a sociedade dos anormais.  

Nesse momento, o ponto de vista moral é que vai ocupar-se da monstruosidade, 

aparecendo, então, um tipo de monstruosidade moral, ou seja, uma espécie de monstruosidade 

das condutas cotidianas. Dentre os monstros morais, o primeiro a ser observado é o monstro 

político que, em detrimento dos interesses sociais, ocupa-se, principalmente, dos seus próprios 

interesses: o rei déspota ou tirano e incestuoso. Nesse mesmo período, surge o monstro 

revolucionário e popular, que era também um monstro político e representa a imagem do povo 

revoltado. Esses dois tipos de monstros serviram de modelo para a psiquiatria no século XIX. 

O estudo acerca da anormalidade, em Foucault (2002), ocupa um espaço relevante na 

transição entre o estudo das técnicas de poder, em suas formas repressivas e disciplinares, para 

um momento em que as estratégias de governamentalidade, o “biopoder”, a biopolítica e a 

noção de dispositivo serão o foco principal dos estudos desenvolvidos por esse autor.  

 

 

                                                 
16 Depois do surgimento da noção de “degeneração”, a anormalidades passa a ser tratada como “fonte orgânica 

difusa” que desorganiza a constituição das funções mentais e/ou físicas de alguns indivíduos e de seus 

descendentes biológicos.  
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2.2.1 Foster e o Seu Dia de Fúria 

 

De todas as doenças do espírito humano, 

 a fúria de dominar é a mais terrível. (VOLTAIRE) 

 

Nesse momento, observaremos a constituição de William Foster, protagonista do filme 

“Um dia de fúria”, como sujeito anormal que resiste à normalização e à biopolitica, por não se 

enquadrar na norma que dita que a vida deve ser preservada. Sua anormalidade emerge por 

meio de suas práticas que não evidenciam temor da morte e, nem tão pouco, buscam 

desvencilhar-se dos perigos. Para observarmos a constituição de Foster como anormal, 

analisaremos as sequências discursivas a seguir, recortadas do objeto de análise. 

 

SD III: 

– Eu não sou um vigilante. Só quero ir pra casa, pro aniversário da minha filha. 

Se todos ficarem fora do meu caminho, ninguém vai se ferir. (WILLIAM, a 

1h, 03m, 45s)  

SD IV: 

– Ah, vou sim e já estou a caminho. Pode contar com isso. Já passei do ponto 

sem volta, Beth. Sabe onde é isso? É um ponto da jornada, onde é a mesma 

coisa ir para o início ou, então, voltar para o fim. É como... Lembra quando 

aqueles astronautas tiveram um problema? Eles iam pra Lua e alguma coisa 

deu errado... não sei, alguém fez alguma coisa e tiveram que chamá-los de 

volta à Terra, mas eles já tinham passado do ponto. Sem volta. E então eles 

tiveram que dar a volta a Lua pra voltar e ficaram fora de contato durante 

horas. Todos esperaram, sem folego, pra ver se um bando de homens mortos, 

dentro de uma lata, apareceria do outro lado. E esse, sou eu. Do outro lado da 

lua agora. Fora de contato e todos vão ter que esperar até eu aparecer.  

[...] 

Você sabia, Beth, que em certos países da América do Sul ainda é lei matar a 

mulher a mulher se ela insultar o marido? 

(WILLIAM, a 1h, 11m, 11s)  

SD V: 

Sozinho no píer, encurralado por um policial que lhe aponta uma arma, Foster 

diz: 

– E eu sou o bandido? Como aconteceu? Eu fiz tudo que me mandaram. Sabia 

que eu fabriquei misseis?  Ajudam a proteger a América. A gente devia ser 

recompensado e não perseguido como eu. Eles mentiram pra mim. 

[...]  

Ainda na mira da arma do policial continua: 

– Vai atirar? É perfeito! Um duelo entre o xerife e o homem mal. É lindo! (...) 

Você tem duas escolhas: eu posso matar você ou você pode me matar e a 

minha filha pode receber o seguro. (nesse momento Foster saca uma arma de 

brinquedo do casaco e o policial, com medo de ser alvejado por balas, o mata 

com um tiro) 

(WILLIAM, a 1h, 45m, 54s)  
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William Foster, por meio de suas enunciações e atitudes, subjetiva-se como um 

monstro humano que, conforme Foucault (2002) é aquele que constitui “(...) não apenas uma 

violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza” (2002, p. 69), 

aterrorizando a população e assassinando pessoas. O personagem em questão constituiu-se 

como sujeito no final da guerra fria, em uma grande cidade – Los Angeles –, nos Estados 

Unidos. Tomaremos o momento histórico em que William se constitui – final da guerra fria – 

a partir da noção de caso, conforme Foucault (2008). O risco, nessa situação, é a probabilidade 

do final da guerra fria provocar danos a um indivíduo ou a população – uma vez que os sujeitos 

ficam perdidos –, já não precisam temer o grande inimigo e estão inseridos em novos conflitos: 

desemprego (por conta do fechamento das indústrias bélicas), violência urbana, assassinatos 

causados por brigas entre gangues, desordem social, sujeitos perdendo a normalidade etc. Nesse 

caso, o perigo é a realização do risco – Foster perde o emprego, perde a normalidade, se torna 

um monstro humano oferecendo perigo à população e anda pelas ruas da cidade matando 

pessoas, etc –, que leva a uma crise – uma desestabilidade social e um pânico coletivo, uma vez 

que as práticas de Foster vão sendo transmitidas pela televisão e aterrorizando a todos. 

Com relação à Guerra Fria (1947 a 1991), que é o caso em questão, foi uma disputa, 

após a Segunda Guerra Mundial, pelo comando de todas as nações do planeta: de um lado, 

Estados Unidos e aliados formando o bloco capitalista; do outro, a União Soviética e aliados 

constituindo o bloco socialista. O nome Guerra Fria pode ser entendido como uma metáfora 

para representar que não houve embate militar direto entre o bloco capitalista e o socialista. A 

Guerra Fria foi uma disputa econômica, diplomática e ideológica. Porém, embora EUA e URSS 

não tenham se enfrentado em disputas bélicas diretamente, ambos alimentaram e fortificaram 

conflitos em outros países como, por exemplo, no Vietnã. Foi durante a década de 1980 que a 

Guerra Fria começou a perder força, graças à grave crise econômica nos países socialistas. A 

queda do muro de Berlim foi o marco simbólico do fim da Guerra Fria. Um dia de Fúria é um 

filme lançado em 1993 e que tem o sujeito protagonista inserido em um espaço social povoado 

por todos os tipos de conflitos e problemas de uma grande cidade, constituindo-o como sujeito 

anormal. 

Foster é um sujeito que havia trabalhado em uma empresa bélica por muitos anos, na 

projeção armamentos pesados, mas fora demitido, pois já não havia mais a necessidade para 

tanto armamento, pois o mundo, com o fim da Guerra Fria, já não estava mais dividido em dois 

blocos. William, era divorciado e estava impedido judicialmente de se aproximar da filha e da 

ex-mulher. Um dia, transtornado com tudo o que estava acontecendo e parado, dentro do carro, 

em meio a um engarrafamento gigantesco, na cidade de Los Angeles, decide abandonar o carro, 
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dando início a uma sequência de acontecimentos que corroboram para sua constituição como 

sujeito anormal. 

A anormalidade de William se constitui, principalmente, em relação ao não 

cumprimento da norma social que determina que a vida deve ser preservada – não se preocupa 

com a vida dos sujeitos que compõem a população em que se insere e suas atitudes desregradas 

culminam em sua própria morte –, por meio de técnicas de segurança. Esses mecanismos de 

segurança são garantidos, na sociedade moderna, por meio de dispositivos de segurança, que 

funcionam como reguladores populacionais, assegurando a potencialização da vida. Nesse 

sentido, Foster burla os dispositivos de segurança, emergindo em meio a uma situação de risco 

e corroborando para a emergência de uma crise social, cercado por acontecimentos discursivos 

que o levam a ter práticas consideradas como anormais.  

William Foster age por meio de suas próprias regras (“Já passei do ponto sem volta, 

Beth. Sabe onde é isso? É um ponto da jornada, onde é a mesma coisa voltar para o início ou, 

então, ir para o fim.”), tornando-se um “monstro humano”, um sujeito anormal que, conforme 

Foucault (2002), é aquele que transgride as leis sociais e descumpre as normas. Tal fato 

evidencia que William, ao burlar a norma que regulamenta a potencialização da vida, identifica-

se como um sujeito que não teme a morte e nem tem razões para preservar a vida, por isso não 

foge do perigo, lidando cara a cara com a morte, na contramão do dispositivo de segurança, que 

atua em favor do biopoder.  

William Foster era tido como um sujeito comum, normal, pois era um indivíduo que 

cumpria as normas do grupo social em que se inseria, no entanto, um dia, seguindo um impulso 

de fúria, ocupou uma posição diferente, constituindo-se como um sujeito perigoso, brutal e 

furioso, tornando-se um “monstro humano”, como aquele que se torna uma ameaça à vida dos 

outros (“Você sabia, Beth, que em certos países da América do Sul ainda é lei matar a mulher 

a mulher se ela insultar o marido.”). Descumprindo as normas sociais e sem medo de qualquer 

consequência, afinal ele sente que está furioso, sai pelas ruas da cidade com um único objetivo: 

chegar à casa onde moram a filha e a ex-esposa. Durante sua caminhada vai amedrontando, 

aterrorizando e matando os que cruzam seu caminho e que são tidos como obstáculos que o 

impedirão de alcançar seu objetivo (“Só quero ir pra casa, pro aniversário da minha filha. Se 

todos ficarem fora do meu caminho, ninguém vai se ferir.”).  

A partir do momento em que William sai do carro, há a emergência de uma nova 

posição-sujeito e a constituição de Foster como “monstro humano” – que é o sujeito que destrói 

as regras, tanto da sociedade como da natureza, de uma só vez – como aquele que anda pelas 

ruas da cidade, sem nada temer, mas incutindo medo (“Já passei do ponto sem volta, Beth”). 
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Pode-se dizer que Foster começa a agir na contramão do que Foucault (2008) denomina como 

biopoder, pois não age como um sujeito que reconhece a vida do homem como algo que deve 

ser preservado e não se preocupa com as normas e regulamentações sociais para garantir a vida 

(“Se todos ficarem fora do meu caminho, ninguém vai se ferir.”). 

 Consequentemente seu comportamento e sua constituição enquanto sujeito não estão 

ligadas ao medo da morte enquanto dispositivo de segurança e, por isso, pode ser tratado como 

um sujeito anormal. William, até aquele dia, era um sujeito anônimo, que passava despercebido 

por entre tantos outros, mas, naquele dia, tudo que vinha lhe incomodando veio à tona e ele 

decidiu que, a qualquer preço, faria o que queria: voltar para casa e encontrar sua filha e ex-

esposa (“Só quero ir pra casa”).  

Se pensarmos que a disciplina está atrelada ao biopoder que, por sua vez, abre o campo 

para práticas de governamentalidade, que tem como objetivo o conhecimento e o governo da 

população, por meio de dispositivos de segurança, podemos dizer que William, ao se comportar 

de maneira anormal, põe em risco o bem-estar do grupo em que se insere, constituindo-se como 

um sujeito que deve ser detido, eliminado (“Você tem duas escolhas: eu posso matar você ou 

você pode me matar e a minha filha pode receber o seguro.”). Por isso, ao envolver-se em 

situações extremas, como brigas e até mesmo cometer assassinato, vai se constituindo, aos olhos 

dos sujeitos normais, como um indivíduo monstruoso. Podemos dizer que nesse caso, William 

exerce, durante suas andanças, um grupo de ações possíveis, diante do comportamento dos 

sujeitos que o cercam, uma vez que nada o impediria de chegar à casa de sua filha (“Ah, vou 

sim e já estou a caminho. Pode contar com isso”). 

Nesse contexto sabe-se que as atitudes de Foster, enquanto transgressor, se dão em 

meio a relações de poder que se estendem por toda a sociedade, instaurando normas 

institucionais e sociais concretas de dominação e controle do sujeito, em busca da regulação da 

população (“Eu fiz tudo que me mandaram. Sabia que eu fabriquei misseis?  Ajudam a proteger 

a América. A gente devia ser recompensado e não perseguido como eu. Eles mentiram pra 

mim.”). Essas relações de poder atingem aquilo que é essencial para o sujeito e a sociedade: a 

preservação da vida. Na modernidade, para que a ordem seja estabelecida as normas não podem 

ser transgredidas, o que garante a normalidade; assim, é anormal aquele que infringe as normas, 

oferecendo perigo a população, como ocorre com Foster, em seu dia de fúria.  

Foster vai atuando como monstro humano à medida que vai andando pela cidade, no 

percurso que se inicia no engarrafamento e termina no píer (“A gente devia ser recompensado 

e não perseguido como eu.”). É possível notar que a raiva e a irritação, que o levam a abandonar 

o carro no engarrafamento, vão aumentando a cada passo de seu trajeto, até sua chegada no 
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píer, onde tudo termina com a sua morte (“eu posso matar você ou você pode me matar”). 

Durante esse percurso Foster evidencia-se como um sujeito produzido por uma relação de 

poderes e saberes, que atuam na sociedade de segurança, e que precisa ser controlado por meio 

de técnicas de vigilância, que possibilitarão que suas transgressões sejam punidas. 

A sociedade de segurança é regulamentada por meio do biopoder, que constrói o medo 

da morte para atuar sobre os sujeitos, como um dispositivo que regulamenta a vida, por meio 

de uma norma social. Se o biopoder atua sobre a vida e para a vida, a morte é algo que deve ser 

evitado, portanto, na sociedade de segurança, o medo da morte é um dispositivo que tem como 

finalidade a preservação da vida. Foster constitui-se como anormal por enfrentar a morte sem 

temor e por tornar-se perigoso para a população, por isso deve ter seus direitos legais negados 

e, em uma situação extrema, deve ser eliminado. William Foster é um sujeito que não se 

enquadra nas normas, por isso é classificado pela sociedade como um indivíduo monstruoso, 

como anormal, pois não age de acordo com o biopoder, que atua em prol da população e da 

vida. 

Para garantir a proteção da população, é preciso estabelecer uma relação entre norma, 

sociedade, governo e dispositivo, com a finalidade de uma regulamentação entre o normal e o 

anormal. Para tal, o Estado moderno cria estratégias de governamentalidade que emergem por 

meio de políticas públicas afim de garantir a segurança e William Foster, ao posicionar-se 

contra a norma que regulamenta a vida, constitui-se como anormal, como como indivíduo 

monstruoso, como aquele que deve ser detido e/ou eliminado.  

Para pensar um pouco mais sobre a anormalidade, no próximo momento desse 

capítulo, ocupar-nos-emos em analisar a constituição de Rick Grimes como sujeito anormal, 

constituído em meio ao apocalipse zumbi. 

 

 

2.3 Rick Grimes: um sujeito anormal 

 

Eu estava dormindo e me acordaram 

E me encontrei, assim, num mundo estranho e louco... 

E quando eu começava a compreendê-lo 

Um pouco 

Já eram horas de dormir de novo! 

(Mario QUINTANA) 

 

Para esse momento levaremos em consideração que, na versão de sociedade de 

segurança apresentada na sexta temporada de The Walking Dead, o que predomina como caso 
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não é a epidemia zumbi, mas a guerra de “um contra todos”. Assim, o risco está em todos os 

lugares, pois fora dos muros do oásis fortificado, está o inimigo comum, que é o zumbi, mas 

dentro desse espaço existem os sujeitos, que também se configuram como um risco, como uma 

probabilidade de um provocar danos aos outros. Em se tratando da probabilidade desses riscos 

realmente se concretizarem, prejudicando a população, surge o perigo, que se configura por 

meio da ameaça de morte, que está em todos os espaços. A situação de perigo constante e a 

falta de possibilidade de mantê-lo distante, constituem-se como uma crise.  

É importante ressaltar que o seriado em estudo retrata a atualidade, ainda que de 

maneira fictícia, ou seja, ele trata da guerra de “um contra todos” que,  

 

[...] é uma guerra aberta, embora denegada; é uma guerra total, embora 

camuflada; é uma guerra sem trégua e sem regra, ilimitada, embora queiram 

nos fazer acreditar que tudo está sob a mais estrita e pacífica normalidade 

institucional, social, jurídica, econômica. Ou seja, ao lado da escalada 

generalizada da guerra total, uma operação que a abafa em escala nacional. 

Essa suposta normalização em curso, essa denegação, essa pacificação pela 

violência — eis o modo pelo qual um novo regime esquizofrênico parece 

querer instaurar sua lógica, em que guerra e paz se tornam sinônimos, assim 

como exceção e normalidade, golpe e governabilidade, neoliberalismo e 

guerra civil. (PELBART, online17) 

 

Esse momento atual é denominado por Bauman (2008) como modernidade líquida, 

por ser fluido e estar em constante mudança. A escolha dessa metáfora se deu pelo fato do 

líquido não ter um formato definido, assim como a modernidade, de acordo com Bauman 

(2008). A atualidade é veloz e inconstante, assim, a modernidade líquida é "um mundo repleto 

de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível” [...], pois “vivemos 

em tempos líquidos. Nada foi feito para durar” (BAUMAN, 2008, p. 87). Nessa modernidade 

líquida, a sociedade é liquida-moderna, ou seja, “é uma sociedade em que as condições sob as 

quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a 

consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir” (BAUMAN, 2009, p. 7). Em uma 

sociedade liquida, as vidas também o são, portanto, a vida também não mantém o mesmo 

formato por muito tempo, assim, as normas para sua preservação devem ser mais rigorosas, 

assegurando a preservação e o bem-estar da população. 

Levando em consideração as relações que se estabelecem na modernidade líquida e a 

configuração da sociedade de segurança na atualidade, buscaremos verificar a constituição de 

                                                 
17Disponível em <https://outraspalavras.net/brasil/peter-pal-pelbart-estamos-em-guerra/.> Acesso em 

16/07/2017, às 15:07 
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Rick Grimes como sujeito anormal, por investir contra a normalidade que assegura a 

preservação da vida. Para tal, observaremos algumas sequências discursivas recortadas do 

primeiro episódio da sexta temporada. 

 

SD VI: 

Apontando uma arma para a cabeça de um dos membros da comunidade que 

confabulava com outros para tomar o poder, Rick diz: 

– Por acaso você acha mesmo que pode tomar essa comunidade da gente? [...] 

Você tem ideia de com quem está lidando?  

[...] 

Depois de ser impedido de matar o outro, Rick diz para Morgan: 

– Eu queira matá-lo. Teria sido muito mais fácil. Daí eu não me preocuparia 

se ele estragaria as coisas ou que estupidez ele faria, por que é assim. É alguém 

que não deveria estar vivo agora. Eu queria ter matado ele. [...] Ele não vê que 

alguém assim vai morrer de qualquer jeito. (The Walking Dead, ep 01, 6ª t, 

aos 49 m e 02 s)  

SD VII:  

– Eu sei que parece loucura, mas o mundo ficou louco. Nós temos que dar 

cabo deles, antes que venham pra cima. Simples assim. (The Walking Dead, 

ep 01, 6ª t, 1 h, 02 m e 08 s) 

 

No formato de sociedade líquida que emerge nessa temporada do seriado, a questão 

da anormalidade surge como o rompimento às normas que ditam que a vida é algo que deve 

ser preservado – principalmente por viverem em um momento pós-apocalipse – e, uma vez que 

os sujeitos estão sendo, constantemente, ameaçados pela morte, é anormal aquele que, mesmo 

diante do perigo, não luta pela propagação da vida. Sabemos que, conforme Foucault (2008), 

na sociedade de segurança, o anormal estabelece uma contradição em relação à norma que 

regulamenta a preservação da vida e, nesse sentido, podemos considerar Rick como anormal a 

partir de suas atitudes e de seus enunciados (“Nós temos que dar cabo deles, antes que venham 

pra cima”). Na sociedade de segurança a norma determina o que está ou não adequado para a 

regulamentação da população, portanto, aquele que não segue a norma é o anormal. Pode-se 

dizer ainda que, nessa configuração social, levando em consideração que a sociedade de 

segurança é um aspecto da sociedade líquida, o fato de se ter uma vida líquida, ou seja, uma 

vida que “não pode manter a forma ou permanecer em seu curso por muito tempo” (BAUMAN, 

2009, p. 7), é aceitável; no entanto, mesmo ocorrendo mudanças, a norma para a preservação 

da vida se mantém. 

A normalidade indica uma dada hegemonia no interior da sociedade, a partir de um 

modelo tido como normal. Nessa perspectiva, aquele que foge às normas de regulamentação 

da vida, aquele que escapa, é anormal. A partir do surgimento das ciências modernas, a noção 



87 

 
 

de norma tornou-se responsável por diferencias os normais e os anormais. Dessa forma, Rick 

pode ser caracterizado como anormal por não levar em consideração que a vida deve ser 

preservada, conforme podemos evidenciar quando afirma que um dos membros da população, 

por ser contrário a suas ideias, “é alguém que não deveria estar vivo agora”. 

Rick Grimes constitui-se como sujeito anormal por agir, dentro da sociedade que 

lidera, como um sujeito sem limites, sem regras, que não segue nenhuma norma. Rick não teme 

matar e até se chateia quando algum outro personagem o impede de fazê-lo (“Eu queira matá-

lo.”). É um sujeito que conduz as situações de uma maneira que coloca a vida de todos, 

inclusive a própria, em risco, representando um perigo para a conservação da população. Em 

sua busca pelo controle da ação dos outros, mata todos os que atravessam seu caminho ou que 

podem impedi-lo de continuar na liderança de seu grupo (“Por acaso você acha mesmo que 

pode tomar essa comunidade da gente? (...) Você tem ideia de com quem está lidando?”). 

Ao burlar e transgredir a norma que dita que a vida deve ser preservada, no universo 

caótico em que se insere, onde a preservação da vida é a norma que rege a governamentalidade, 

Rick, por não temer a morte – levando em consideração que o medo da morte como dispositivo 

de segurança é uma construção da sociedade de segurança, que atua para a manutenção da 

norma, por meio do biopoder – atua como sujeito anormal, por oferecer perigos à vida dos 

membros da população. Violando os padrões de normalidade que regulamentam a população 

em que se insere, Rick Grimes age de acordo com o que Bauman (2008) trata como banalização 

da morte, transformando o confronto de uns indivíduos com o outros em um evento banal, 

tornando “a vida com a morte” algo corriqueiro.  

 

A banalização leva a experiência única da morte, por sua natureza inacessível 

aos vivos, para o domínio da rotina diária dos mortais, transformando suas 

vidas em perpétuas encenações da morte, desse modo esperando familiarizá-

los com a experiência do fim e assim mitigar o horror que transpira da 

"alteridade absoluta" - a total e absoluta incognoscibilidade da morte. 

(BAUMAN, 2008, p. 60) 

 

Tomando a morte como algo banal, Grimes constitui-se como aquele que não a teme, 

tornando-se um sujeito anormal, pois “o medo primal da morte talvez seja o protótipo ou 

arquétipo de todos os medos - o medo definitivo de que todos os outros extraem seu significado 

(BAUMAN, 2008, p. 73). O medo da morte é algo que foi constituído como dispositivo de 

segurança, na sociedade de segurança, para livrar a população dos perigos que ameaçam a vida.  

 No caso desse grupo social em que Rick se constitui, os padrões que diferenciam a 

normalidade da anormalidade, não são determinados pela cor dos indivíduos, nem pela opção 
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sexual e nem por determinação médica etc; são definidos pela relação do sujeito com o medo 

da morte, uma vez que nessa sociedade, a única coisa que interessa é a preservação da vida e o 

medo conduz o sujeito a afastar-se dos perigos que podem pôr fim à vida. Grimes, não se 

enquadrava em parâmetros de normalidade, por isso, é considerado uma ameaça à segurança 

para a sociedade e para o grupo populacional em que se insere (“Eu queria ter matado ele.”). 

Assim, a questão que norteia as ações de Rick não é a possibilidade de que um indivíduo seja 

eliminado, mas quem e quando será (“É alguém que não deveria estar vivo agora.”).  

Na configuração de sociedade de segurança moderna, em que vidas líquidas são um 

aspecto da população, Grimes deixa de ser um líder cuidadoso e preocupado e torna-se um 

perigo para aquela comunidade, mesmo continuando a liderá-la (“Você tem ideia de com quem 

está lidando?”). Nesse contexto, Rick, para manter-se na liderança, atuando como sujeito 

anormal, mune-se de novos saberes, que reconfiguram a estrutura social, e redefine as 

articulações de poder. Essa nova reconfiguração dos saberes-poderes estabelece novas 

regulamentações para a população –, “Eu sei que parece loucura, mas o mundo ficou louco.” 

–, mantendo a mesma norma prioritária: a preservação da vida. Assim, Rick Grimes, mesmo 

atuando como líder do grupo, subjetiva-se como anormal por não obedecer a principal norma 

que regulamenta aquela população. Essa anormalidade emerge nas situações em que Grimes 

não atua em função do medo da morte como dispositivo de segurança, oferecendo perigo aos 

membros da população, colocando suas vidas em risco ou eliminando-os (“Nós temos que dar 

cabo deles”). 

A partir das mudanças sociais na atualidade, que podem ser observadas no seriado em 

estudo, houve também uma reconfiguração do biopoder, uma vez que surge uma concentração 

no controle dos perigos que colocam em risco a segurança e a vida da população, em 

substituição a anterior preocupação com as epidemias. A sociedade moderna de segurança está 

repleta de relações complexas, contraditórias, tensas, que justificam as novas relações 

estabelecidas pelo biopoder. 

Nesse capítulo, ocupamo-nos em analisar a anormalidade constitutiva dos sujeitos em 

análise, inseridos em diferentes momentos da sociedade de segurança. Nesse percurso, 

constatamos que, embora os três sujeitos estejam inseridos em momentos históricos distintos, 

há uma regularidade entre eles: todos se tornam anormais por romperem com uma norma 

estabelecida pela governamentalidade, por meio do biopoder, que dita que a vida é algo que 

deve ser preservado. Portanto, a anormalidade emerge, em todos os casos, quando os sujeitos 

não se subjetivam pela atuação do medo da morte como dispositivo de segurança, agindo como 

indivíduos monstruosos por oferecerem perigo à população. 
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No próximo capítulo, encarregar-nos-emos em verificar como o corpo, enquanto 

suporte discursivo, é relevante para a observação da atuação do medo da morte como 

dispositivo de segurança, por meio da observação de imagens em movimento, recortadas dos 

corpora escolhidos, em que esses corpos emergem. 
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3 O CORPO COMO UM ASPECTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 

 

O campo é onde não estamos.  

Ali, só ali, há sombras verdadeiras e verdadeiro arvoredo. 

 (Fernando PESSOA)  

 

Nesse capitulo, ocupar-nos-emos da observação do corpo – emergindo de imagens em 

movimento recortadas dos corpora – como suporte discursivo, que atua para o exercício de 

poder, resistência e liberdade; portanto, como acontecimento e memória, inseridos em uma 

rede discursiva que faz emergir a história. Nesse sentido, pensar o corpo pressupõe uma 

arqueologia dos discursos e uma genealogia dos poderes e saberes que deles emergem, o que 

propicia o estudo do funcionamento do dispositivo de segurança, utilizando-o como 

instrumento de análise. O corpo é, nessa perspectiva, materialidade discursiva produzida, 

modificada e reconfigurada por práticas subjetivas, portanto está no centro das relações entre 

sujeito, discurso e instituições, constituindo a história, a partir das posições que ocupa. O corpo 

é, indiscutivelmente, social e histórico. Para nossas análises, partimos do princípio de que o 

corpo não é algo dado, portanto é construído historicamente, sofrendo mutações e 

transformações em decorrência do momento e da historicidade em que se insere. Assim, o 

corpo é o efeito de um momento histórico e de suas particularidades. 

Pensando nisso, trataremos dos embates e duelos de um corpo com outros corpos, para 

compreender e explicitar os mecanismos históricos de continuidades e rupturas vivenciados por 

esse corpo em sua constituição enquanto suporte discursivo, dentro da materialidade 

cinematográfica. Tomaremos o corpo como uma superfície para o exercício de relações de 

poder, “caminho” para a subjetivação, uma vez que as relações sociais e culturais são impressas 

no corpo.  Ao tratar o corpo como caminho para a subjetivação, levamos em conta que as 

práticas de subjetivação, conforme Foucault (1995), “transformaram os seres humanos em 

sujeito” (FOUCAULT, 1995, p. 236), pois é a partir desses processos que “o sujeito estabelece 

relações sobre as coisas, sobre a ação dos outros e sobre si” (GREGOLIN, 2007, p. 9). 

Nesse momento do estudo, ocupar-nos-emos em observar o corpo como suporte 

discursivo, constituído por uma rede de poderes e saberes e atuando como um aspecto 

fundamental para o funcionamento do dispositivo de segurança. Assim, ao tomarmos o medo 

da morte como dispositivo de segurança, que atua para o funcionamento e estruturação do 

Estado moderno, cabe pensarmos o corpo como constitutivo desse dispositivo, uma vez que o 

dispositivo  
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[...] é composto por linhas de natureza diferente e essas linhas do dispositivo 

não abarcam nem delimitam sistemas homogêneos por sua própria conta (o 

objeto, o sujeito, a linguagem), mas seguem direções diferentes, formam 

processos sempre em desequilíbrio, e essas linhas tanto se aproximam como 

se afastam uma das outras. Cada uma está quebrada e submetida a variações 

de direção (bifurcada, enforquilhada), submetida a derivações. Os objetos 

visíveis, as enunciações formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos numa 

determinada posição, são como que vetores ou tensores. Dessa maneira, as 

três grandes instâncias que Foucault distingue sucessivamente (Saber, Poder 

e Subjetividade) não possuem, de modo definitivo, contornos definitivos; são 

antes cadeias de variáveis relacionadas entre si. (DELEUZE, 1990, p. 155-

161.) 

 

Tratar o corpo como um aspecto do dispositivo de segurança se torna possível ao 

levarmos em consideração que, tanto as relações estabelecidas pelo biopoder como pela 

biopotência passam pelo corpo, pois não há como separá-lo dos discursos na constituição do 

sujeito, uma vez que o corpo é atravessado pela subjetividade.  

Antes de tratarmos dos princípios conceituais referentes ao corpo propriamente dito, 

convém pensarmos um pouco acerca das imagens em movimento do cinema, que é o lugar em 

que observaremos sua emergência. 

 

 

3.1 Imagem em Movimento  

Não sei. Mas lembro 

E sinto ainda  

Qualquer memória 

Fixa e corpórea 

Onde pousaste 

A mão que teve 

Qualquer sentido 

Incompreendido. 

Mas tão de leve!... 

(Fernando PESSOA) 

 

As ‘imagens em movimento’ dos filmes que compõem nossos corpora são discursos 

instaurados que são construídos e constitutivos por uma rede de enunciados. Conforme Foucault 

(2007), para se pensar em enunciado, faz-se necessário pensar em função enunciativa que, a 

nosso ver, estabelece uma relação direta com a noção de função sujeito (correlato das práticas), 

que é uma função sociocoletiva, que reflete o lugar de social e histórico de onde o sujeito 

enuncia. Nesse sentido, a função enunciativa é responsável por estabelecer as regras do que 

pode ser dito em um espaço, tempo e por sujeitos determinados. Não há enunciado isolado, por 
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isso a necessidade da descrição dos jogos de relações entre enunciados, grupos de enunciados 

e acontecimentos não-discursivos. 

Pensando que a partir da função enunciativa há a instauração de discursos, acreditamos 

que, conforme Foucault (2007) o discurso é uma prática que se define como um “conjunto de 

regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em 

uma dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 

condições de exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 2007, p. 133). Estabelecido como 

um regime de práticas, foi necessário evidenciar o tipo de positividade (de um saber e não de 

uma ciência) que caracteriza os discursos. A função enunciativa estabelece-se por meio de 

campos de possibilidades, de regularidades da circulação e da troca de enunciados. Nesse 

ínterim, o sujeito configura-se, também, em uma função enunciativa. 

A teoria do discurso emerge do cruzamento da história e dos saberes, tomando o 

discurso como um campo de alianças, articulações, debates e duelos que se sobrepõem. Para a 

emergência dos discursos, que são históricos e institucionais, há a necessidade de uma dada 

materialidade, que pode ocorrer por meio de recursos/suportes verbais – a própria língua – ou 

não verbais, como fotografias, filmes, pinturas, etc. É a pluralidade de materialidades 

discursivas que possibilita a emergência de um enunciado, que 

 

[...] não tem diante de si (uma espécie de conversa) um correlato – ou uma 

ausência de correlato, assim como uma proposição tem um referente (ou não), 

ou um nome próprio designa um indivíduo (ou ninguém). Está antes ligado a 

um “referencial” que não é construído de coisas, de fatos, de realidades, ou de 

seres, mas de leis de possibilidade, de regras de existência para objetos que aí 

se encontram nomeados, designados ou descritos, para as relações que aí se 

encontram afirmadas ou negadas. O referencial do enunciado forma o lugar, a 

condição, o campo de emergência, a instância de diferenciação dos indivíduos 

ou dos objetos, dos estados das coisas e das relações que são postas em jogo 

pelo próprio enunciado [...].  (FOUCAULT, 2007, p. 103) 

 

Para Foucault (2007), o enunciado não é uma estrutura, mas uma função, pois “um 

enunciado tem sempre margens povoadas de outros enunciados” (FOUCAULT, 2007, p. 103). 

O enunciado, enquanto prática discursiva, é o “conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 

determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada 

área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função 

enunciativa” (FOUCAULT, 2007, p. 133). Portanto, o enunciado é uma função de existência 

que não tem materialidade própria, mas depende dela para sua existência real.  
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A materialidade dos enunciados e sua organização dependerá do suporte que sustenta 

sua realização. Assim,  

 

A materialidade não está totalmente livre em nossas mãos, ao contrário, tanto 

ela como nossos corpos, que também é outra forma de materialidade, obedece 

a leis. Dizer, então, que ela tem um lugar e uma data não significa que o 

essencial é localizá-la em espaço-temporal, datá-la em números, especificar 

as suas horas, mas escavar quais são as ordens institucionais a que ela estão 

associadas e que regem os saberes, isto é, compreender como uma dada 

produção de conhecimento, uma linha de pensamento que vigora em 

determinado momento, se tornou possível de ser entendida de um certo modo. 

A materialidade, então, tem uma forma de organização específica dependendo 

do suporte que possibilita sua realização. (MILANEZ, 2012, p. 10) 

 

Para esse momento do nosso trabalho, interessa-nos tratar da materialidade fílmica, 

uma vez que tomaremos como objeto de estudo os corpos que emergem de imagens em 

movimento dos filmes que compõem nossos corpora, numa tentativa de verificar a constituição 

dos sujeitos, por meio de jogos de poder e saber, expressos em seus corpos.  

Milanez (2012), acerca da materialidade fílmica, afirma que, com 

 

[...] o entrelaçamento entre uma teoria do discurso e a teoria do cinema, 

podemos pensar o suporte audiovisual no universo da função enunciativa, na 

medida em que fixamos a descrição da materialidade fílmica. Ao descrever o 

enunciado dentro de seu suporte, atrelamos um arsenal teórico-analítico que 

leva em consideração as modalidades de enunciação do discurso e possibilita 

a visita aos múltiplos posicionamentos que o sujeito ocupa no interior e na 

exterioridade da materialidade fílmica. (p. 19) 

 

Não temos a pretensão de esgotar as possibilidades de análise das imagens 

selecionadas e, nem tão pouco, de nos aventurarmos pelas teorias do cinema, portanto as 

observaremos a partir do referencial teórico que problematiza ‘o corpo’ no interior da Análise 

do Discurso, uma vez que trataremos a materialidade da imagem fílmica a partir dos corpos que 

nela emergem, que são produtores e suportes de discursos, permeados por saberes e poderes, 

que atuam para a constituição dos sujeitos e para a atuação dos dispositivos de segurança. 

Portanto, nesse momento, faz-se necessário uma abordagem acerca do corpo como suporte e 

produtor de discursos e da sua relação com os dispositivos de segurança. Para tal, no próximo 

tópico, faremos apontamentos acerca do corpo apoiados em Foucault. 
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3.2 O Corpo 

Aqui jaz um grande poeta. 

Nada deixou escrito. 

Esse silêncio, acredito,  

são suas obras completas. 

(Paulo LEMINSKI) 

 

Nesse momento do estudo investigaremos como o corpo é constituído por relações de 

poder e resistência que são investidas sobre ele; assim, tomaremos o corpo como acontecimento 

e memória, a partir de uma rede de discursos responsável por fazer emergir a história. Interessa-

nos, conforme Foucault (1986), pensar o corpo como uma construção que se dá por meio de 

“redes de poder e resistências, orientado historicamente e, por isso, apresentando tipos de 

saberes, memórias e arquivos, que se colocam em imagens a nossa maneira de ver e de viver” 

(MILANEZ, 2011, p. 279).  

O corpo se configura como uma superfície permeada pela historicidade de uma época, 

constituído por práticas de subjetivação cabíveis ao momento em que emergem. Conforme 

Foucault, o copo é perpassado por uma rede de poderes – “o poder penetrou no corpo, encontra-

se exposto no próprio corpo” (FOUCAULT, 1986, p. 146) –, que atuam para a constituição do 

sujeito através de processos de subjetivação que se alinham a diferentes dispositivos, dentre 

eles o disciplinar e o de segurança, que têm como objetivo moldar o sujeito. 

Para nosso estudo, buscaremos compreender, em um primeiro momento, as relações 

do corpo com a sociedade disciplinar e o dispositivo disciplinar e, posteriormente, com o 

biopoder e com o dispositivo de segurança. Esse percurso teórico possibilitar-nos-á evidenciar 

a relevância do corpo para o funcionamento do medo da morte como dispositivo de segurança, 

no Estado moderno, uma vez que as técnicas que asseguram o biopoder perpassam pelo corpo.  

Enquanto objeto e alvo do poder, o corpo foi corrigido, transformado e reformulado, 

em nome de uma normação/normalização dos sujeitos, de acordo com a regulamentação social 

de cada época. Nesse sentido, 

 

[...] as análises de Foucault nos anos 70 buscam antes de tudo compreender 

como se passou de uma concepção do poder em que se tratava o corpo como 

uma superfície de inscrição de suplícios e de penas a uma outra que buscava, 

ao contrário, formar, corrigir e reformar o corpo. Até o final do século XVIII, 

o controle social do corpo passa pelo castigo e pelo enclausuramento: "Com 

os príncipes, o suplício legitimava o poder absoluto, sua 'atrocidade' se 

desdobrava sobre os corpos, porque o corpo era a única riqueza acessível”; em 

contra partida, nas instâncias de controle que aparecem desde o início do 

século XIX, trata-se, antes de tudo, de gerir a racionalização e a rentabilidade 

do trabalho industrial pela vigilância do corpo da força de trabalho: "Para que 

um certo liberalismo burguês tenha sido possível no nível das instituições, foi 
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preciso, no nível do que eu chamo de micro-poderes, um investimento muito 

mais forte dos indivíduos, foi preciso organizar o esquadrinhamento dos 

corpos e dos comportamentos. (REVEL, 2005, p. 31).  

 

De acordo com Foucault (2004), as “tecnologias políticas dos corpos” (FOUCAULT, 

2004, p. 86) são constituídas pelas práticas disciplinares, que têm como objetivo fundamental 

propagar seus critérios, de maneira eficaz, com a máxima intensidade e o mínimo custo 

econômico e político. Para tal, as disciplinas operam a partir de dois princípios: no primeiro, 

ocupa-se do controle dos corpos de modo preciso e detalhado, moldando e esquadrinhando os 

gestos e as ações; no segundo, ocupa-se da economia do corpo, tratando da articulação e do 

embate de um corpo com outros, instaurando um ajuste de forças que atuam sobre ele. 

O poder disciplinar decompõe o corpo, vigia as ações e determina o que pode e o que 

não pode ser praticado, com o intuito de adestrar e controlar, permanentemente, os sujeitos; a 

normação disciplinar organiza um modelo de corpo e de ações que deve ser tomado como 

norma. Para determinar o permitido e o proibido, a norma executa um ajustamento dos gestos 

e das ações.  

As práticas de disciplinarização dos corpos, conforme Foucault (2002), foram 

fundamentais para o desenvolvimento da sociedade capitalista, pois “a revolução burguesa do 

século XVIII e início do século XIX foi a invenção de uma nova tecnologia do poder, cujas 

peças essenciais são as disciplinas” (FOUCAULT, 2002, p.109). Conforme Foucault (2002), o 

alvo principal da tecnologia disciplinar foi o corpo, que foi moldado para que pudesse ser 

utilizado de maneira precisa, afim de que se tornasse eficiente, produtivo e obediente. Ainda de 

acordo com Foucault (2004), 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 

corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem 

tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 

mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 

inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho 

sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, 

de seus comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder 

que o esquadrinha, o desarticula, o recompõe. Uma ‘anatomia política’, que é 

também igualmente uma ‘mecânica do poder’, está nascendo; ela define como 

se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que 

façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, 

segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim 

corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. (p. 127) 
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Não há, nesse sentido, uma apropriação dos corpos, trata-se de um controle minucioso, 

de uma docilização e de um esquadinhamento com o intuito de transformar o corpo em 

produtivo e eficiente. Nesse momento, o corpo passa a ser tratado como uma materialidade que 

pode ser modelada, remodelada, transformada e transfigurada por meio de técnicas de 

disciplinarização que surgem das relações de saber e poder que são asseguradas pelo 

funcionamento dos dispositivos. As tecnologias que atuam sobre o corpo são elaboradas 

historicamente, de acordo com a vontade de verdade de cada época, o que propicia que o corpo 

seja tratado, por Foucault (1995), como o caminho para os processos de subjetivação que 

constituem o ser humano em sujeito.  

 

O termo "subjetivação" designa, para Foucault, um processo pelo qual se 

obtém a constituição de um sujeito, ou, mais exatamente, de uma 

subjetividade. Os "modos de subjetivação" ou "processos de subjetivação" do 

ser humano correspondem, na realidade, a dois tipos de análise: de um lado, 

os modos de objetivação que transformam os seres humanos em sujeitos - o 

que significa que há somente sujeitos objetivados e que os modos de 

subjetivação são, nesse sentido, práticas de objetivação; de outro lado, a 

maneira pela qual a relação consigo, por meio de um certo número de técnicas, 

permite constituir-se como sujeito de sua própria existência. (REVEL, 2005, 

p. 82) 

 

Foucault ocupou-se, ao mesmo tempo em que analisava a constituição do sujeito, 

situando-o historicamente, da análise histórica/política do corpo, constituindo-se por práticas 

de subjetivação. Para tal, observou o corpo confrontando-se com outros corpos, nos espaços 

institucionais, públicos e privados, constituindo-se em meio às continuidades e rupturas 

históricas.  

Conforme Foucault (2004), o poder disciplinar tem como alvo o corpo, com o intuito 

de garantir a eficácia de seus gestos e movimentos, por meio de sua docilização e 

disciplinarização. O corpo, nas tecnologias disciplinares, está diretamente ligado aos interesses 

do capitalismo e é circunscrito historicamente com o aparecimento das ciências sociais e a 

consolidação de instituições como o exército, as fábricas, as escolas, a prisão etc. Nesse sentido, 

sendo adestrado, treinado e modelado, o corpo, na sociedade disciplinar, é alvo do poder, se 

adequando a sistemas que produz hábitos. O intuito desses sistemas é construir corpos dóceis a 

partir de aparelhos políticos-tecnológicos que regulamentam as ações, as atitudes e o que pode 

ser dito em determinado momento e espaço. Um corpo dócil é aquele que, na perspectiva de 

Foucault (2004), é passível de ser transformado, modificado e aperfeiçoado em nome de uma 

dada positividade. 
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A disciplina busca, como mecanismo de poder, adestrar os corpos, a partir de 

movimentos simulados, reprisados e de vigilância constante, adaptando-os a sistemas de 

produção. A sociedade disciplinar toma o corpo em seus mínimos detalhes, coibindo seus 

gestos, ações e práticas, o que possibilita a gestão de suas operações. A relação da sociedade 

disciplinar com os corpos não se fundamenta em uma apropriação – como ocorria na escravidão 

–; nem em uma forma de submissão codificada – como ocorria na vassalidade –, mas no poder 

que “penetrou no corpo, [e] encontra-se exposto no próprio corpo” (FOUCAULT, 1986, p. 

146).  

Afim de atingir com eficiência seus objetivos, a disciplina utiliza técnicas como: 

distribuição dos corpos no espaço e controle temporal das atividades; vigilância hierárquica; 

sanção normalizadora e o exame. Essas técnicas normativas, de acordo com Foucault (1986), 

são responsáveis pela instauração do corpo como instrumento de disciplinamento, na sociedade 

disciplinar, e assegurados pelos dispositivos disciplinares. 

A partir da transposição da sociedade disciplinar para a sociedade de segurança, o 

corpo, embora continue sofrendo a atuação dos dispositivos disciplinares, é constituído por 

novas técnicas, que funcionam por meio dos dispositivos de segurança, como falar de si para 

se bem governar e ser governado. Nessa perspectiva, pode-se dizer que o funcionamento dos 

dispositivos é fundamental para a instauração do corpo enquanto suporte de discursos, pois “os 

dispositivos não são simplesmente modos de classificação dos objetos do saber ou aparatos do 

exercício de um poder, mas eles são, além disso, instrumentos de produção do sujeito [...]” 

(COURTINE, 2013, 131).  

Como já foi discutido anteriormente, o biopoder é o poder sobre a vida e, para que se 

possa mantê-la, faz-se necessário pensar que a vida se relaciona diretamente a uma noção de 

corpo. Conforme Foucault, no século XVI, o governo do corpo era exercido, prioritariamente, 

por dispositivos religiosos, nos séculos XVII, XVIII e XIX, por dispositivos disciplinares e, a 

partir do século XX, o governo do corpo ficou a cargo, principalmente, dos dispositivos de 

segurança. Isso não significa que em cada época estava em funcionamento um único tipo de 

dispositivo, mas que um se destacava em relação a outros, atuando para a regulamentação da 

sociedade e dos corpos. 

Na sociedade de segurança, para se pensar o corpo, é necessário observar as técnicas 

de saber e poder que recaem sobre ele, constituindo-o, uma vez que o corpo está inserido em 

um campo político, atravessado por relações de poder que o subjetivam.    
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Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas 

e recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa proporção, como força 

de produção que o corpo é investido por relações de poder e de dominação; 

mas em compensação sua constituição como força de trabalho só é possível 

se ele está preso num sistema de sujeição (onde a necessidade é também um 

instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e utilizado); o 

corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo 

submisso. (FOUCAULT, 2004, 28). 

 

O corpo emerge das relações de poder e saber que recaem sobre ele. Saber e poder são 

operadores e construtores do corpo; portanto, na sociedade de segurança, o corpo é 

regulamentado e constituído pelo biopoder, que é posto em funcionamento por meio de 

dispositivos de segurança. As tecnologias políticas constitutivas do corpo devem ser tratadas a 

partir das noções de subjetividade e de verdade, uma vez que não há lugar para o corpo sem os 

discursos que o enunciam – e que nele se inscrevem – e sem as práticas que o regulamentam. 

Nessa perspectiva, o corpo é o resultado das técnicas que se inscrevem sobre ele. Investido pelo 

biopoder, o corpo é moldado, tendo seus gestos e postura regulamentados em prol da 

perpetuação da vida.   

As relações de poder e saber compõem o corpo, por meio das práticas institucionais e 

sociais que o normalizam.  Assim, o corpo se constitui como consequência de práticas 

discursivas e não discursivas, perpassadas pelas relações de poder em um dado regime de 

historicidade. A partir do surgimento da sociedade moderna, conforme Foucault (1988), o poder 

ocupa a tarefa de gerir a vida por meio dois polos de desenvolvimento, que atuam sobre o corpo:  

 

Um dos pólos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo 

como máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na 

extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, 

na sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos — tudo isso 

assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas: 

anátomo-política do corpo humano. O segundo, que se formou um pouco mais 

tarde, por volta da metade do século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no 

corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos 

biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a 

duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los 

variar; tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções 

e controles reguladores: uma bio-política da população. (FOUCAULT, 1988, 

p. 130-131) 

 

Conforme Foucault (1988), as disciplinas do corpo e a regulamentação da população 

foram primordiais para a organização do biopoder. Pensando nisso, Foucault (1988) afirma que 

a instauração da tecnologia “anatômica e biológica, individualizante e especificante, voltada 
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para os desempenhos do corpo e encarando os processos da vida — caracteriza um poder cuja 

função mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima a baixo” 

(FOUCAULT, 1988, p. 130-131). No biopoder, a regulamentação do corpo se desenvolve sobre 

a disposição dos vivos em uma relação de utilidade, assim, de acordo com Foucault, o biopoder 

recai sobre a “administração dos corpos e a gestão calculista da vida” (FOUCAULT, 1988, p. 

131). Para Foucault (1988), o biopoder aponta a transposição do pensamento jurídico para o 

biológico. 

A biopolítica instaura uma nova forma de controle dos corpos, institucionalizando-os 

a partir de uma série de técnicas de regulamentação (estatísticas demográficas, censos etc), que 

representam uma mutação no foco do poder. O biopoder, utilizando-se de processos reguladores 

e de controle, atua sobre o corpo coletivo da população – diferenciando-se da disciplina, que 

atua sobre o corpo do indivíduo. A administração coletiva dos corpos está diretamente 

relacionada às mudanças econômicas e tecnológicas, que impulsionaram o desenvolvimento do 

capitalismo. Acerca disso, Foucault (1988) afirma que o biopoder, “sem a menor dúvida, foi 

elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa 

da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos 

fenômenos de população aos processos econômicos” (FOUCAULT, 1988, p. 132). 

O corpo social, nesse momento, foi regulamentado por meio de uma prática de 

regulação doméstica, que busca uma positivação dos corpos, utilizando como técnica principal 

a medicalização dos corpos, que propicia o controle necessário para garantir uma vida saudável. 

Segundo Foucault, na sociedade moderna, as práticas e mecanismos de poder voltam-se sobre 

os corpos no intuito de ajustá-los positivamente. Os corpos, a partir do século XVII, tornaram-

se objeto de investimento dos poderes; pois, a partir daí, passam a ser tratados como passíveis 

de emprego positivo, uma vez que suas forças podem ser usadas em prol da manutenção dos 

poderes institucionais. 

As tecnologias modernas de poder procuram modular os corpos: multiplicam suas 

forças, para que desempenhem adequadamente suas tarefas, como ocorre na sociedade 

disciplinar, por meio de dispositivos disciplinares; ou estabelecem um controle normalizador 

sobre o corpo da população coibindo comportamentos e práticas, por meio de dispositivos de 

segurança. Na sociedade de segurança não se trata mais de um enfrentamento dos corpos, mas 

de uma técnica que busca administrá-los para que se tornem produtivos. Na 

governamentalidade, o poder atua sobre o corpo a partir de duas tecnologias: a anátomo-política 

- utilizada para a domesticação dos corpos individuais - e a biopolítica – utilizada para a 

regulação da população. Nesse sentido, Foucault (1988) afirma que “as disciplinas do corpo e 
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as regulações da população constituem os dois pólos em torno dos quais se desenvolveu a 

organização do poder sobre a vida” (FOUCAULT, 1988, p. 131). Nesse sentido, investir sobre 

o corpo é uma maneira de controlar a subjetividade.  

Com esse percurso, procuramos evidenciar que a transposição da noção de corpo 

máquina (conforme era tratado durante a sociedade disciplinar, que era observado e visto em 

detalhes) para a noção de corpo-espécie (conforme é tratado pela sociedade de segurança, que 

é ligado à população) é importante pois, por meio dela, surgem novos mecanismos que auxiliam 

na compreensão da maneira como o corpo se constitui na biopolitica, tornando-se um aspecto 

do dispositivo de segurança, que funciona como um regulador populacional. Portanto, no 

Estado moderno, para a regulamentação dos corpos, a sociedade de segurança mune-se de uma 

série de dispositivos de segurança, que atuam sobre o corpo, para garantir a perpetuação da 

vida. Na governamentalidade, o dispositivo de segurança é o que garante o funcionamento da 

biopolítica, por meio de práticas que efetuam uma regulamentação dos corpos e dos gestos.  

Nesse sentido, pensamos o medo da morte como um desses dispositivos de segurança, que atua 

sobre os corpos, no intuito de garantir a preservação da vida, atuando sobre cada sujeito, para 

que, enfim, possa garantir a segurança do corpo coletivo, ou seja, da população. 

No tópico seguinte, trataremos da história do corpo no cinema, uma vez que o corpo, 

nesse momento, será o nosso foco de observação para a análise dos sujeitos, a partir da leitura 

do texto de Antoine de Baecque (2008), O corpo no cinema, pois acreditamos que a objetivação 

do indivíduo em sujeito, só é possível pelo “caminho” do corpo. Acreditamos, também, que as 

práticas de subjetivação se relacionam a uma noção de corpo, uma vez que esses estão 

submetidos às técnicas de poder presentes em toda a sociedade, atreladas a dispositivos 

políticos. 

 

 

3.2.1 O Corpo no Cinema – breves pinceladas  

 

O corpo não é uma máquina como nos diz a ciência. Nem uma 

culpa como nos fez crer a religião. O corpo é uma festa.  

(Eduardo GALEANO) 

 

Para nossas discussões, buscamos observar o corpo como suporte discursivo, que atua 

para o exercício de poder, resistência e liberdade; assim, trataremos o corpo como 

acontecimento e memória, inseridos em uma rede discursiva que faz emergir a história. Nesse 

sentido, pensar o corpo e sua história no cinema pressupõe uma arqueologia dos discursos e 
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uma genealogia dos poderes e saberes que deles emergem. O corpo é, nessa perspectiva, 

materialidade discursiva produzida, modificada e reconfigurada por práticas subjetivas, 

portanto está no centro das relações entre sujeito, discurso e instituições, constituindo a história, 

a partir das posições que ocupa. O corpo é, indiscutivelmente, social e histórico. 

Pensando nisso, trataremos dos embates e duelos de um corpo com outros corpos, 

tentando compreender os mecanismos históricos de continuidades e rupturas vivenciados por 

esse corpo em sua constituição enquanto suporte discursivo, dentro da materialidade 

cinematográfica, por meio da imagem em movimento. Assim, tratamos o corpo como uma 

superfície para o exercício de relações de poder, “caminho” para a subjetivação, uma vez que 

as relações sociais e culturais são impressas no corpo. Para tal, tomaremos como referencial 

teórico o texto de Antoine de Baecque (2008), que trata da história do corpo na perspectiva 

cinematográfica, no decorrer do século XX.  

Baecque (2008) afirma que, para se compreender as principais representações do 

corpo, nesse período, é necessário uma observação de seus meios de transmissão sobre a tela 

do espetáculo de massa, que tem como característica registrar corpos e, por meio deles, contar 

histórias, tomando-os como um traço da crença no espetáculo.  

Ao longo da história, pode-se dizer que as sociedades sempre ansiaram pelo espetáculo 

do corpo. Em Paris, essa ansiedade, antes do cinema, era saciada em dois espaços de distração: 

“o Museu Grévin (figuras de cera, representando corpos); e o necrotério (cadáveres exibem 

casos de crimes famosos)” (BAECQUE, 2008, p.483). Esses espaços foram substituídos pelas 

telas do cinema, assim, os corpos do cinema nascem na França – como o corpo espetáculo –, 

“mas foram fabricados em série na América do Norte” (BAECQUE, 2008, p.483), como o 

corpo artifício.  

As configurações e representações do corpo, no cinema, foram se reconfigurando e 

sofrendo mutações, acompanhando as transformações que ocorriam nas telas. No cinema 

burlesco, que teve origem na França, o corpo-espetáculo sede lugar ao corpo-catástrofe, que se 

tornou o exclusivo e único instrumento de espetáculo. A Vamp, a Diva, a Star e a pin-up girl, 

os corpos-sedutores, são uma tentativa de apagar as vivências e as recordações que lembravam 

as guerras, por meio de uma domesticação dos corpos no cinema, em busca de uma beleza mais 

padronizada. O cinema moderno desestabilizou a domesticação e o encantamento dos corpos, 

apresentando-os asselvajados, violentados, voltando ao primitivo das origens cinematográficas, 

por meio das mulheres martirizadas. Na Nouvelle Vague, houve outra mudança de olhar lançado 

ao corpo, que o observou e o tratou como um corpo real, que escapava às limitações dos estúdios 

e das suas convenções plásticas (Brigitte Bardot foi a maior representante desse período).  
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O cinema contemporâneo retorna ao corpo-espetáculo, apresentando corpos 

desolados, mortificados, primitivos, saturados e sangrando, porque fizeram a experiência da 

morte, subvertendo-a. Pensamos que a emergência desse tipo de enunciado se justifica pelo fato 

de que há, na sociedade moderna, uma espécie de “irrealidade” em que estamos mergulhados, 

um mundo de ameaças que, quase nunca, se tornam reais, mas que circulam sempre, 

principalmente na mídia. Um mundo em que tudo se transforma rápido demais. 

Interessa-nos, para este estudo, essa perspectiva dos corpos no cinema da 

contemporaneidade, que é o recorte temporal em que se enquadra o filme que nos propomos a 

analisar. Além disso, essa relação contemporânea que o cinema estabelece com o corpo, nos 

permite uma análise arquegenealógica da constituição do corpo enquanto suporte discursivo, 

que evidencia a tomada de posições-sujeito.  

No caso dos sujeitos que nos propomos a analisar, é notório que suas emergências se 

dão em meio a casos – nos moldes de Foucault (2008) – de guerra (constituído por riscos e 

perigos que, por sua vez constituem uma crise), cercados por acontecimentos discursivos que 

os levam a ter práticas consideradas como anormais e, por essa razão, tomam atitudes que vão 

contra os padrões normativos do grupo social em que se inserem – o Exército, ou uma grande 

cidade, ou um oásis fortificado em meio a epidemia zumbi. Faremos, a partir de agora, a 

observação e análise desses sujeitos, por meio das representações de seus corpos, nos 

fragmentos de imagem recortados dos filmes. 

No primeiro momento, ocuparemo-nos, de um fragmento de imagem recortado do 

filme Apocalypse Now (1979), tratando os sujeitos-personagens envolvidos a partir de suas 

angústias, medos, dualidades e conflitos, levando em consideração a tênue fronteira entre a vida 

e a morte, entre a normalidade e a anormalidade. Interessa-nos, para este momento, o sujeito 

Kurtz que se torna alvo do Exército por ser considerado um anormal e agir por “suas próprias 

regras”, tornando-se um obstáculo para a conquista do objetivo maior: vencer a guerra. Além 

de um anormal em relação à disciplina do exército, Kurtz não segue a norma da sociedade de 

segurança que dita a preservação da vida, se constituindo, mais uma vez, como sujeito anormal. 

 

 

 3.3 Kurtz: um corpo na sombra 

 

As trevas abatem-se sobre mim 

Como corvos 

Que só me querem a morte. 

(Carlos VINICIUS) 
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Tomando Apocalypse Now como objeto de estudo para essa análise, propomo-nos a 

observar uma imagem (imagem em movimento, conforme explicitado anteriormente) do 

filme18, com o intuito de verificar, a partir do referencial teórico que problematiza ‘o corpo’ no 

interior da Análise do Discurso, como se dá a constituição da posição sujeito Kurtz, uma vez 

que acreditamos que a constituição desse objeto recai sobre a objetivação/subjetivação de um 

sujeito, inserido em uma sociedade de segurança e regulamentado por dispositivos de 

segurança. 

As câmeras do filme nos inserem em uma viagem, pelo rio, rumo ao interior de uma 

floresta e ao interior dos sujeitos personagens – dois sujeitos percorrem esse caminho: Kurtz, 

o pioneiro, e Willard, refazendo, seguindo, trilhando seus passos –, o que nos possibilita 

observar como se dão as práticas de subjetivação relacionadas a uma noção de corpo, uma vez 

que esses estão submetidos às técnicas de poder presentes em toda a sociedade, atreladas a 

dispositivos. Os passos de Kurtz nos são apresentados, em um primeiro momento, a partir das 

percepções de Willard e das informações que são repassadas a ele pelo Exército, no entanto, 

com o desenrolar dos acontecimentos, nos é apresentado o coronel Kurtz, que vive no “Coração 

das trevas”, protegido pela floresta.  

A primeira cena em que Kurtz aparece, após 1:54:39 minutos de filme, retrata um 

ambiente escuro, repleto de sombras. Nesse ambiente, o corpo não pode ser visto com nitidez, 

o que nos permite pensar na emergência de uma posição sujeito em meio à escuridão. Seu corpo 

não aparece em evidência, pois se tornaria alvo fácil para o seu combatente (Willard). Essa 

escuridão em que emerge o corpo de Kurtz (ou se esconde?) nos permite evidenciar alguns 

aspectos da posição sujeito que ocupa, pois o corpo é uma superfície para o exercício de 

relações de poder, o “caminho” para a subjetivação, uma vez que as relações sociais e culturais 

são impressas no corpo.  

A cena que escolhemos analisar, um recorte entre 1:54:39 e 1:55:36, é constituída 

tanto por discursos verbais quanto não-verbais. Ater-nos-emos, em um primeiro momento, nos 

discursos não-verbais, expressos no corpo que está inscrito em um ambiente escuro, para tentar 

alcançar as relações de poder e saber constitutivas da posição sujeito Kutrz. Abaixo, um recorte 

da cena: 

 

 

                                                 
18 Dada a impossibilidade da reprodução dessas imagens em movimento nesse estudo, faremos a descrição verbal 

delas e, quando se fizer necessário, apresentaremos, por meio de uma imagem congelada, alguns recortes.  
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Imagem 119: Um Corpo da Sombra 

 
            Fonte: Filme Apocalypse Now 

 

Na imagem acima, vê-se, em meio à escuridão, a sombra, Willard: ajoelhado, de costas 

e com as mãos atrás do corpo. O restante da imagem é marcada por pequenos focos de 

luminosidade (velas acesas) e uma luz mais forte ao fundo. Em meio a essa escuridão, Kurtz 

passa quase que despercebido, mas, com um olhar mais atento, é possível observar que, do lado 

direito do ambiente, há um homem deitado.  

Os focos de luz chamam nossa atenção para outros pontos do ambiente, 

impossibilitando que, em um primeiro momento, seja possível notar a presença do corpo 

deitado. Acreditamos que essa escuridão seja uma estratégia utilizada por Kurtz para que não 

seja notado, antes do previsto, por Willard, o que possibilita pensar em relações de poder. 

Pensamos que o poder atua sobre o corpo que, conforme Foucault (1986), é uma superfície para 

o exercício de relações de poder, “caminho” para a subjetivação, uma vez que as relações sociais 

e culturais são impressas no corpo.  

Os processos de subjetivação, por meio de relações poder-saber, atuam sobre o corpo 

de Kurtz por meio de técnicas e tecnologias. No caso em questão, a sombra, que impossibilita 

a visibilidade do corpo, evidencia que esse sujeito, embora tido como herói pelos que o cercam, 

sabe que Willard, para cumprir uma ordem que lhe foi dada por seus superiores, está ali para 

matá-lo, exercendo (ou imaginando exercer) um controle sobre a vida e a morte de Kurtz.  

                                                 
19 Esta imagem congelada (1:54:39) é o momento em que Kurtz aparece pela primeira vez no filme. A relevância 

de se apresentar essa imagem se dá pelo fato de trazer para o leitor desse estudo a noção da sombra em que os 

corpos se inserem. 
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Willard representa e atua em nome de uma disciplina militar. Kurtz é um desertor, que 

deve ser morto. Kurtz apresenta-se na escuridão, cercado e protegido pelas trevas, seu corpo 

não pode ser visto e nem alcançado, o que lhe permite continuar sua atuação como sujeito de 

resistência, como aquele que transgride as normas estabelecidas pelo Exército, estabelecendo 

uma nova ordem.  

O corpo que emerge, em meio à escuridão, não representa o medo de ser morto, mas 

o medo de ser morto antes do tempo, antes de convencer, por completo, Willard de seus 

princípios. O corpo na escuridão permite-lhe assumir uma posição sujeito de resistência, 

protegendo-se de um possível rompante para o cumprimento da ordem – de ser morto –, e 

evidenciando suas razões para romper com a disciplina. Contudo, nessa relação poder/saber, 

quem está no controle é Kurtz que usa a sombra como artificio para garantir a perpetuação de 

sua vida, pelo tempo que considera ainda necessário. Convém ressaltar que, conforme foi 

apresentado no capítulo anterior, Kurtz constitui-se como um sujeito anormal por não ter 

preocupação em assegurar a vida, contudo, nesse momento, utiliza dispositivos de segurança 

para garanti-la até que alcance seu objetivo: tornar Willard seu substituto na liderança daquela 

milícia. Portanto, o que está em jogo, nesse momento, não é o medo da morte – que Kurtz 

parece não ter –, mas a necessidade de manter-se vivo até que o outro assuma o comando do 

lugar. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a aparição nas sombras reforça uma 

contraposição à disciplina e às normas do Exército, que são “claras”: aquele que as infringe, 

no caso do nosso objeto de estudo, deve ser morto. Devemos ressaltar que estamos, neste 

momento, tratando o corpo como uma superfície de disciplinamento, uma vez que, por meio 

de técnicas disciplinares, que atuam para a docilização dos corpos, há a instauração de uma 

“anatomia política” para a otimização dos corpos, relacionada ao enquadramento dos sujeitos. 

Notamos, então, que o corpo não tem uma existência a priori, devendo ser 

problematizado e produzido por práticas discursivas e não discursivas (sombra, escuridão). 

Pensando nisso, há uma série de rituais que garantem a eficácia do corpo, que está associado a 

mecanismos de controle e de disciplinamento. Dessa maneira, esse corpo na sombra, que se 

protege da visibilidade, mas que pode ver, estabelece uma relação entre micro poderes e os 

saberes, uma vez que o poder se dá por meio de uma rede de relações que cria saberes. 

 Kurtz estabelece suas relações de poder por meio do combate que, nesse caso, não é 

luta física, não é algo que se detém ou um lugar que se ocupa permanentemente e muito menos 

violência. Kurtz utiliza de seus saberes sobre as práticas e normas do Exército, para camuflar-

se no ambiente, podendo observar o “inimigo”, numa tentativa de uma interação que lhe 
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permitisse evidenciar, para Willard, suas razões para resistir às ordens militares e tornar-se um 

desertor. 

Pensemos: o que se apresentou no filme, até o momento de sua primeira aparição, 

evidenciava Kurtz como um sujeito anormal, aos olhos da disciplina militar, uma vez que 

rompeu com o Exército e criou sua própria milícia, estabelecendo resistência e perigo às 

normas militares. Kurtz aparece, pela primeira vez, em um ambiente escuro, onde Willard é 

colocado de joelhos e vigiado por um homem armado. Willard está ali para cumprir um 

objetivo: matar Kurtz e garantir a ordem para os militares. Kurtz sabe disso, aguarda sua 

chegada e prepara-se para isso.  

Deitado em uma cama, com roupas escuras e em um ambiente sem nenhuma 

iluminação, não pode ser visto, em um primeiro momento. Desse modo, há uma troca mútua 

de papeis, que é propiciada pela escuridão: caça e caçador mudam, constantemente de posição. 

Kurtz não aparenta sentir medo, o que poderia se justificar pelo fato de se sentir seguro no 

ambiente em que está, onde os únicos inimigos são Willard e seus dois soldados, que estão fora 

da cena, pois um está no barco e o outro entre os moradores locais, se comportando como um 

deles. No entanto, essa seria uma justificativa muito simplista. Kurtz não tem medo porque 

sentir medo, naquela situação, faria com que entrasse em uma dada norma. Sentir medo da 

morte, pelas mãos de um tenente do Exército seria, de alguma forma, se render à 

disciplinarização imposta por aquela instituição.  

Em meio à sombra, deitado, calmamente aguarda e observa Willard, contudo não teme 

a morte e nem resiste a ela, colocando-se como anormal, agindo por meio de suas próprias 

regras, tornando-se um “monstro humano” aos olhos do exército.  Tratamos, para nossas 

análises, da concepção de “monstro humano” conforme Foucault (2002), como aquele que 

transgride as leis sociais e às leis da natureza. Nesse ínterim, o monstro faz parte da constituição 

do domínio da anormalidade e é fundamental para que se possa entender as relações entre 

poderes e saberes responsáveis pela emergência dos “anormais” como objetos discursivos. 

Kurtz torna-se, então, um “monstro humano” aquele que constitui, em sua existência e em sua 

forma, uma transgressão às leis do Exército, combinando o impossível com o proibido.  

Dessa forma, podemos pensar que aquele sujeito que não se submete, ou que apresenta 

certa resistência às práticas disciplinares a que está inserido, como Kurtz o faz em relação ao 

Exército, deve ser submetido à punição, pois aqueles que não respeitam o “contrato social” (os 

anormais: o monstro, o indisciplinado) devem ser punidos. E, no caso do sujeito em questão, a 

punição se dá sobre a vida do sujeito, que foi condenado à morte pelo Exército, uma vez que 
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deve ser punido, em definitivo, por sua “desordem” e anormalidade; o que asseguraria ao 

Exército a manutenção do controle. 

Nessa perspectiva, podemos considerar, recorrendo a Foucault (1986), que o corpo e 

os processos de subjetivação são colocados em um campo de luta entre o controle exercido pelo 

poder disciplinar – no caso do filme em questão, controle exercido pelos militares – e as 

resistências que emergem a esses mecanismos de controle – resistência exercida por Kurtz. 

Nesse caso, o Exército exerce uma vigilância constante sobre o corpo de Kurtz e, uma vez que 

se vê diante da impossibilidade de controlá-lo, decide eliminá-lo, tentando, por meio disso, 

exterminar qualquer prática de resistência. O corpo de Kurtz funciona como uma linha de 

resistência às práticas que lhe são impostas pelo Exército e, mais ainda, como possibilidade de 

conhecer e governar a si mesmo, por isso deve ser aniquilado, destruído. 

Podemos pensar então que o recorte (a imagem) escolhido para a análise evidencia a 

emergência de um sujeito de resistência, que tem em seu corpo as marcas discursivas que lhe 

constituem, por meio de um corpo nas sombras. Sendo assim, ocupamo-nos, para nosso 

percurso de análise da imagem escolhida, da observação do corpo como suporte discursivo, no 

qual, ao materializar um sujeito, se inscrevem discursos de resistência. Para tal, pensamos o 

corpo, conforme Foucault (1986), como materialidade discursiva onde, a partir das relações de 

poder e saber, ocorrem embates, lutas e duelos. O corpo, conforme Foucault, é uma realidade 

biopolítica, "interpenetrada de história" e suporte sobre o qual incidem e constroem-se uma 

vasta gama de enunciados. 

Portanto, o corpo é uma problematização entre “o que é o corpo”, em sua materialidade 

física, e “o que se diz e se faz com o corpo” historicamente. E é da relação entre discurso-

história-memória que emerge sua materialidade e importância como suporte de discursos, como 

espaço no/do qual emergem práticas de subjetivação e mecanismos de normalização 

constitutivos de posições sujeito. 

O filme que tomamos como corpus, construiu uma narrativa a partir de uma instituição 

social (Exército) em que a disciplina é o grande instrumento do poder, composta, em 

conformidade com Foucault (1995) por “métodos que permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma 

relação de docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 1995, p. 240). No entanto, Kurtz resiste a essa 

prática disciplinar, tornando-se alguém a ser combatido e destruído, em nome de uma dada 

normatização. Percebe-se, nessa relação disciplina-resistência, a instauração de um tipo de 

exercício de poder, que é um modo de um sujeito agir sobre outro, uma vez que as relações de 

poder pressupõem uma ação sobre outra ação. Não há poder sem resistência, e foi por meio da 
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resistência que Kurtz conseguiu "escapar" dos dispositivos de identificação, de classificação e 

de normalização do discurso em que estava inserido, ocupando uma nova posição sujeito.  

Enquanto suporte de discursos de resistência, que se contrapõe, principalmente, aos 

princípios de regulamentação da vida, o corpo de Kurtz se apresenta como anormal por não 

atuar como um aspecto do medo da morte como dispositivo de segurança, uma vez que não 

utiliza de métodos para prorrogar a vida, mas sim para preservá-la enquanto for necessário.  

                       

 

3.4 William Foster: um corpo monstruoso  

 
“Quem luta com monstros deve velar por que, ao fazê-lo, não se 

transforme também em monstro.  

(Friedrich NIETZSCHE) 

 

Tomando Um dia de fúria como objeto de estudo para esse momento, propomo-nos a  

analisar uma imagem (imagem em movimento) do filme, com o intuito de verificar como se dá 

a constituição da posição sujeito William Foster, por meio de práticas de subjetivação que 

atuam sobre seu corpo. 

A cena que escolhemos analisar, um recorte entre 41:22 e 45:52, é constituída tanto 

por discursos verbais quanto não-verbais. Ater-nos-emos, em um primeiro momento, aos 

discursos não-verbais, expressos no corpo de Foster, no momento em que entra em uma 

lanchonete movimentada e começa a interagir com os atendentes e com os fregueses que ali 

estavam.  

Ao entrar no fast-food, o personagem não traz, em seu corpo, nenhuma marca que o 

faça chamar a atenção. De camisa branca, calças pretas, sapato social (com um furo no solado, 

que não pode ser notado por quem o observa), gravata preta com listras brancas e uma bolsa 

de viagem nas mãos, entra calmamente na lanchonete e faz, educadamente, o seu pedido. Ao 

ter como resposta que não pode ser atendido, começa a questionar as normas que regulamentam 

o funcionamento do estabelecimento, no que se refere ao horário em que o café-da-manhã e o 

almoço podem ser servidos. O relógio de Foster indicava que eram 11:33 da manhã. A 

lanchonete servia o café-da-manhã até às 11:30 e, depois disso, só o almoço, mas Foster queria 

o café e o fato de ser contrariado o levou a tomar atitudes anormais, com o intuito de convencer 

os atendentes a servi-lo.  

A moça que o atende está sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando nega seu 

pedido, conforme os trabalhadores da sociedade moderna têm sido treinados para fazer. 
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Insistindo em ter seu desejo atendido e sem grandes mudanças nos gestos, Foster chama o 

gerente e pede que ele o atenda e que lhe sirva o que deseja comer, no entanto seu pedido é 

negado. Insiste uma vez mais, ainda com o sorriso no rosto, mas, ao ter sua solicitação negada 

novamente, começa a dar sinais, em seus gestos, do que estava para ocorrer: seu rosto se 

transfigura e, de dentro da bolsa de viagens, saca uma arma, em uma tentativa insana de quebrar 

as normas e fazer seu desejo ser atendido, evidenciando, em seu corpo, a faceta de um indivíduo 

monstruoso. Abaixo um recorte da cena: 

 

Imagem 220: Foster: um corpo monstruoso 

 
      Fonte: Filme Um dia de Fúria 

 

Na imagem recortada acima, Foster, com uma arma na mão direita, com a mão 

esquerda erguida e com a boca aberta – indicando que estava gritando –, acena para que os que 

estavam dento da lanchonete, indicando que ficassem quietos. O desejo desse sujeito não era, 

em um primeiro momento, o de machucar alguém – sua vontade era que o café da manhã lhe 

fosse servido –, mas ele o faria, caso julgasse necessário. 

Sabe-se que Foster, ao longo desse dia, estava, a cada passo, subjetivando-se como um 

sujeito anormal, como um sujeito que não se constituía pela regulação social, descumprindo 

leis e normas que determinam os gestos, as atitudes e os moldes do corpo. Sabe-se também que, 

ao longo desse dia, esse sujeito não evidenciava o medo da morte – o medo é um objeto 

histórico-discursivo que está inscrito nos corpos dos sujeitos normais que se ocupam da 

preservação da vida. Foster, por não ter seu corpo subjetivado pelo medo, vai se constituindo 

                                                 
20 Imagem recortada do filme Um dia de fúria, aos 43m e 21s. 
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como um indivíduo monstruoso, no que se refere às normas, e como um sujeito criminoso, no 

que se refere às leis.  

Na cena em questão, Foster se constitui como um corpo monstruoso e criminoso, “uma 

vez que o monstro é o grande modelo de todos os desvios possíveis” (COURTINE, 2008, p. 256), 

que só é passível de observação por se constituir como um o corpo que é olhado, mas é, também, 

um corpo que olha, pois 

  

A história dos monstros é, portanto, não só aquela dos olhares postos sobre 

eles: a dos dispositivos materiais que inscreviam os corpos monstruosos em 

um regime particular de visibilidade, a história também dos sinais e das 

ficções que os representavam, mas também a das emoções sentidas à vista 

dessas deformidades humanas. (COURTINE, 2008, p. 256) 

 

William é visto como o transgressor das normas, como o anormal, que tem em seu 

corpo a materialização do que é proibido, tomando o espaço e os sujeitos que o rodeiam, o 

corpo da população, como um empecilho para o cumprimento de seus objetivos. Pensando 

nisso, ambos os corpos se tornam alvos a ser eliminados: Foster precisa ser eliminado por 

oferecer risco à vida, tendo estampado em seu corpo a imagem monstruosa daquele que 

descumpre o que está estabelecido; os outros (o corpo populacional) segundo Foster, devem ser 

eliminados por se tornarem obstáculos, impedindo-o de alcançar o que deseja. 

O rosto que aparece na cena, após o momento em que ele desiste de convencer os 

funcionários a atendê-lo e começa a agir como um transgressor, ameaçando-os para que façam 

o que ele quer, revela aquele que não sente temor, aquele que não se enquadra mais na sociedade 

em que se insere – que regula a vida por meio das normas. O corpo que emerge agora, com 

arma em punho, faz-se visto, observado e, por fim, instaura o temor, o que permite, finalmente, 

que esse sujeito, sem medidas, conseguisse o que desejava: o café-da-manhã. Mais uma vez, 

durante seu percurso Foster constata: para alcançar seus objetivos, precisa amedrontar, 

aterrorizar, pois só assim seu corpo é vislumbrado e seus desejos são atendidos. 

Os sujeitos que se encontravam no fast food, calmamente degustando suas refeições 

ou trabalhando, sorrindo e conversando, estão inseridos em “uma das formas essenciais da 

formação do poder de normalização” (COURTINE, 2008, p. 261), pois “a extensão do domínio 

da norma se realizou através de um conjunto de dispositivos de exibição do seu contrário, de 

apresentação da imagem invertida” (COURTINE, 2008, p. 261). Assim, aqueles que estavam 

ali, ao se assustarem com o indivíduo monstruoso, exposto no corpo de Foster, tentam fugir 

daquele lugar por verem que ele não se enquadra na norma que dita que a vida deve ser 
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preservada, oferecendo-lhes risco; nesse sentido, William se apresenta, para todos que ali estão 

como a imagem invertida da norma.  

Foster se constitui, nesse momento, para os outros sujeitos, como a exibição do 

anormal, uma vez que atrai a atenção de todos quando saca a arma. Para pensar acerca da 

exibição do corpo anormal, recorremos a Courtine (2008) quando afirma que, nas sociedades 

modernas, essa exibição pode funcionar como um instrumento para a propagação da norma 

corporal, pois “o monstro é sempre uma exceção que confirma a regra” (COURTINE, 2008, p. 

280). Assim, quanto mais Foster se subjetiva como monstro, mais confirma, para os outros, a 

norma que dita que a vida deve ser preservada. 

Não há, na cena em questão, um enfrentamento dos corpos, as relações são 

estabelecidas a partir dos gestos administrados: assim, Foster saca a arma e, mesmo quando 

mantém um sorriso no rosto, ironizando a postura dos atendentes do fast food, amedronta a 

todos que ali estão. Seu corpo, além de esboçar a faceta de um indivíduo monstruoso, esboça 

também outra faceta da anormalidade: o personagem em questão não é um sujeito produtivo, 

uma vez que, além de não se ajustar positivamente às práticas e mecanismos de poder, atrapalha 

a organização dos espaços institucionais, privados e públicos, conforme podemos verificar na 

cena em questão. 

O sujeito em análise está profundamente insatisfeito com a conjuntura social e com a 

forma como ela se regulamenta, por isso quebra as normas e constitui-se como um indivíduo 

monstruoso. Em seu corpo estão inscritas todas as suas insatisfações e a busca por uma nova 

forma para alcançar seus objetivos. De todas as ações desse sujeito, o que parece estar em foco 

é que: o problema que o faz emergir, em meio a lanchonete, como um monstro humano, não é 

o fato de não poder tomar o café-da-manhã; o que está jogo é a insatisfação desse sujeito com 

o formato da sociedade que o rodeia, com as normas que regulamentam a preservação da vida 

e com a forma que as relações de poder e saber se exercem, com a finalidade de conduzir os 

sujeitos positivamente. A partir do momento em que Foster fica desempregado e sai pela cidade 

cometendo ações anormais, nada o impediria de fazer o que desejasse. O que estava em jogo 

não era o café, mas o desejo de liberdade, a vontade de resistir à norma; sua vida já não 

importava e ele nada temia, só desejava chegar à casa da ex-esposa, “custasse o que custasse”.  

Passando por um fast food, que ficava no percurso que fazia para casa, Foster assume, 

mais uma vez, a posição anormal, burlando as normas de segurança e tomando atitudes 

contrárias à regulamentação que determina o funcionamento do dispositivo de segurança, 

evidenciando-se como monstro humano. O interessante é que, nessa cena, podemos constatar o 

que Courtine (2008) afirma ao dizer que “o anormal vai permitir [...] compreender o normal” 
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(COURTINE, 2008, p. 290), pois as ações de Foster, enquanto sujeito que não teme a morte, 

nos levam a compreender as práticas dos outros sujeitos que buscam proteger suas vidas, diante 

de uma situação de perigo eminente. 

Ao tratarmos o corpo de Foster como um corpo inscrito pela anormalidade, estamos 

evidenciando que esse sujeito se subjetiva como anormal ao manifestar-se como aquele que não 

teme a morte, embora esteja inserido em uma sociedade biopolítica, que determina que a vida 

deve ser preservada. Partindo disso, podemos constatar que o corpo é um princípio fundamental 

para o funcionamento do dispositivo de segurança, uma vez que funciona como suporte de 

discursos e caminho para a subjetivação do sujeito, emergindo por meio de processos 

categorizadores que possibilitam a classificação do que está, ou não, de acordo com as normas 

sociais. Nesse sentido, pode-se afirmar que as normas sociais, que são historicamente 

estabelecidas, na sociedade de segurança, determinam que a vida é algo que deve ser 

preservado, portanto, é normal aquele que, em seu corpo, traz as marcas das práticas dessa 

preservação. Se o corpo é regulado pelas normas e atravessado pela subjetivação é, por sua vez, 

constitutivo do dispositivo de segurança, que coloca em funcionamento as práticas que 

regulamentam a população.  

Assim, se é normal o corpo regulamentado e constituído pelo biopoder, Foster, em sua 

passagem pela lanchonete, dentre outros lugares, evidencia-se como anormal, uma vez que não 

atua em preservação da vida e seu corpo não funciona como um aspecto do medo da morte 

como dispositivo de segurança, uma vez que ele não evidencia esse temor.  

 

 

3.5 Rick Grimes: um corpo incodificável 

 
Sou homem e, por conseguinte, trago todos os demónios no meu 

coração. 

(G. K. CHESTERTON) 

 

Tomando The Walking Dead como objeto de estudo para esse momento, propomo-nos 

a analisar uma imagem (imagem em movimento) do episódio10 (“O próximo mundo”), da sexta 

temporada, com o intuito de verificar, a partir dos postulados de Foucault, o corpo atuando 

como peça central para o exercício de poder e para o funcionamento do dispositivo de 

segurança, na sociedade moderna. Para Foucault (2008), a modernidade proporcionou a 

normatização/normalização do corpo. Nessa perspectiva, tratar o corpo como um princípio do 

dispositivo de segurança tornou-se primordial para a reflexão acerca do funcionamento da 

sociedade moderna, uma vez que essa sociedade é regulada por normas, que são colocadas em 
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prática por meio dos dispositivos, dentre eles o de segurança, que adotam o corpo como um de 

seus objetos de ação. 

 No episódio em estudo, Rick e seu grupo viviam em um pequeno espaço, uma vila 

fortificada, cercada por muros, denominada Alexandria, que havia sido atacada por humanos 

de um grupo rival que derrubou parte do muro e abriu espaço para a entrada de uma grande 

quantidade de zumbis. A vila estava se recuperando dessa invasão, que havia dizimado a 

maioria de seus habitantes, mas estava quase sem suprimentos, por isso Rick e Daryl saíram 

para tentar encontrar algo que pudesse reabastecer a dispensa, a farmácia etc. Durante o 

percurso, encontraram um homem desconhecido e, após muitos conflitos, resolveram voltar a 

Alexandria e juntar um grupo para seguir o desconhecido até o local em que ele vivia com seu 

grupo, para trocar equipamentos bélicos por comida. Ao chegarem ao local, houve uma 

confusão, que originou um conflito entre os dois grupos. É desse conflito que escolhemos uma 

cena para analisar, ou seja, um recorte do episódio situado entre 30m:24s e 30m:54s. 

A cena em questão é constituída tanto por discursos verbais quanto não-verbais. Ater-

nos-emos, nesse momento, aos discursos não-verbais, expressos no corpo de Rick, no momento 

em que – durante o embate com os membros do outro grupo – mata um rival com uma faca e, 

ao levantar-se do chão (onde lutaram), com o rosto sujo de sangue e vendo que os amigos do 

morto o olhavam, aterrorizados, pergunta: “O que foi?”. O fragmento da cena, recortado na 

imagem abaixo, evidencia o momento em que Rick se depara com o olhar de recriminação dos 

membros do outro grupo, por ter matado um de seus amigos. Podemos verificar que, embora 

tenha acabado de matar um outro sujeito, o olhar de Rick indica que ele se assusta não com sua 

própria atitude, mas com o fato dos outros estarem recriminando-o.  
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Imagem 321: Rick Grimes: um corpo dilacerado 

 
              Fonte: Série The Walking Dead 

 

Nesse momento instaurou-se uma crise, ou seja, uma ruptura no contrato que havia 

sido estabelecido, uma vez que o grupo de Rick havia adentrado aquele lugar com o intuito de 

trocar mercadorias, sem que nenhuma confusão ou conflito acontecesse. No entanto, a partir do 

encontro dos dois grupos, houve a instauração de um tipo de guerra silenciosa, que envolvia o 

desejo de ambos em conquistar seus objetivos, que acabou culminando em luta corporal. Nesse 

momento, estabeleceu-se uma relação de força, por meio de lutas, na qual o corpo se constituiu 

como espaço atravessado e constituído por múltiplas ações, correlatas e contrárias, pois o 

próprio corpo é um campo de combates, uma vez que, conforme Foucault (2005) “o corpo é o 

elemento central para existência de uma microfísica do poder” (FOUCAULT, 2005, 285) 

Na imagem acima, o que vemos, em um primeiro plano, é o corpo de Rick que é visto 

por todos os que ali estão, ao mesmo tempo que os vê. Esse corpo que é visto assusta, amedronta 

e aterroriza os membros do grupo rival, pois é um corpo que problematiza a constituição 

subjetiva de Rick, identificando-o como aquele que não teme a morte e não se constitui pela 

norma, que rege a sociedade moderna, que dita que a vida deve ser preservada. O corpo de Rick, 

coberto de sangue, conforme aparece no recorte da cena acima, possibilita o surgimento de 

princípios fundamentais para se pensar sobre um corpo que, definitivamente, foge à norma e ao 

controle.  Na imagem recortada, seu corpo emerge a partir de práticas de transgressão, por ser 

um corpo que não se regulamenta pelo princípio fundamental da sociedade moderna, que 

determina que a vida deve ser preservada, por meio das relações de biopoder. 

                                                 
21 Imagem recortada do 10º episódio, da sexta temporada, aos 30m e 38s. 
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Ao tratarmos o corpo de Rick como transgressor, estamos pensando-o em duas 

perspectivas: disciplinar e biopolítica. Na perspectiva disciplinar, a transgressão é o que 

impulsiona o asseveramento das práticas disciplinares; nessa perspectiva, a transgressão é 

tomada como prática de resistência ao poder. Na perspectiva da biopolitica, a transgressão 

também funciona como uma forma de resistência ao poder disciplinar e ao biopoder. Assim, 

para pensarmos o corpo transgressor de Rick, estamos tratando-o como um corpo que é 

produzido por meio de práticas de resistência, uma vez que não se deixa controlar pelas normas 

previamente estabelecidas. 

Rick tem seu corpo constituído e inserido na modernidade líquida, momento em que o 

governo é exercido pela biopolítica, ou seja, há um exercício de poder que não atua apenas 

sobre o indivíduo, por meio das disciplinas, mas que focaliza o governo da população. Assim, 

o governo passa do controle individual do corpo para a regulamentação da população. No 

entanto, o momento histórico em que Rick se constitui é marcado pelo caos e o governo da 

população, que ocorre no interior de pequenos grupos, busca, acima de qualquer outra coisa, a 

preservação da vida. No interior do caos em que se encontra a humanidade, ocorre a guerra de 

uns contra todos em busca da perpetuação da vida. Pensando nisso, Rick atua como um 

transgressor – o que pode ser notado em seu rosto, na imagem acima – e tem seu corpo marcado 

e materializado pela resistência, uma vez que não se regulamenta pela norma que determina 

que a vida deve ser preservada.   

Ao atuar como um transgressor, Rick é tomado como um indivíduo monstruoso e 

anormal, por não ter seu corpo regido pelas normas constitutivas do dispositivo de segurança 

que coloca em funcionamento as práticas que regulamentam a vida da população dos pequenos 

grupos sociais que ainda sobrevivem ao apocalipse zumbi.  

Pensando nisso, convém ressaltar que estamos tratando o corpo como um aspecto 

fundamental para o funcionamento do dispositivo de segurança, levando em consideração que 

“os dispositivos não são simplesmente modos de classificação dos objetos do saber ou aparatos 

do exercício de um poder, mas eles são, além disso, instrumentos de produção do sujeito” 

(COURTINE, 2013, p. 131). Sendo assim, convém dizer que Rick não atua como um sujeito 

normal, uma vez que não se ocupa de práticas de preservação da vida e não opera em favor do 

funcionamento do medo da morte como um dispositivo de segurança. 

Rick, nessa cena, aparece como um corpo incodificável, por evidenciar-se 

monstruoso, trazendo à tona a singularidade da transgressão da norma que o constitui. Nesse 

momento, há uma diferenciação entre o que o subjetiva como sujeito – anormal – e o que faz 

emergir as outras posições sujeito que o cercam – tidos como normais. A monstruosidade de 
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Rick aparece por meio da ruptura da norma estabelecida, naqueles grupos sociais, que dita que 

a vida deve ser preservada. Assim, Rick vai evidenciando-se como indivíduo monstruoso por 

meio de suas atitudes e da forma/gestos de seu corpo. Esse sujeito não esboça nenhum 

sentimento diante da morte, não evidencia medo e não se limita a matar apenas os que oferecem 

perigo, tonando-se uma violação às normas que determinam que a vida deve ser preservada.   

Seu olhar indiferente, o rosto coberto pelo sangue daquele que acabara de matar e a 

boca em movimento indicam que ele não entendia a indignação dos outros – do grupo rival – 

diante sua atitude: enquanto os outros eram regulamentados por normas que determinam a 

perpetuação da vida, ele oferecia resistência a ela.  Os gestos expressos em seu rosto são o 

princípio em que se inscreve a monstruosidade, tornando o seu corpo uma superfície discursiva 

que o constitui como monstruoso, uma vez que não se sujeita ao controle social. 

O controle social, que é assegurado pela norma, se opera sobre o corpo. Para Foucault 

(1986), 

 

[...] o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente 

pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi 

no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade 

capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia 

biopolitica. (p. 47) 

 

Pensando nisso, podemos afirmar que Rick Grimes, por não se sujeitar às normas que 

regulamentam a vida e o corpo, constitui-se como um indivíduo monstruoso, como um sujeito 

que age de acordo com seus próprios princípios, burlando às normas e resistindo a elas. Nesse 

sentido, podemos dizer que, para a constituição do corpo de Rick, enquanto suporte de 

discursos, há uma contraposição ao princípio básico da biopolitica. 

Embora Rick atue como indivíduo monstruoso, devemos lembrar que ele é o líder do 

grupo a que pertence e, dentro desse grupo, atua como um sujeito de resistência. Nesse sentido, 

devemos ressaltar que não há poder sem resistência, portanto, foi por meio dela que Rick 

conseguiu escapar dos dispositivos de identificação, normatização e classificação do discurso, 

instaurando, em seu corpo, os traços de anormalidade em relação à regulamentação social. 

Na imagem em análise, os cabelos de Rick estão molhados de sangue e suor. Sua pele 

e suas roupas estão sujas de sangue. Seus olhos, quase fechados, vislumbram os membros do 

grupo rival, que estão à sua frente, recriminando-o pelo assassinato que acabara de cometer. O 

que a imagem recortada não evidencia é que os membros desse grupo rival, que estão em maior 

número, além de recriminá-lo, apontam-lhe armas. O que se pode observar, no fragmento 
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recortado da cena, é que o rosto de Rick, embora ameaçado, não esboça medo. Rick subverte 

o medo da morte como dispositivo de segurança e isso está inscrito em seu corpo. 

De acordo com Foucault (1986), o corpo é uma manifestação de poderes e saberes que 

se sistematizam, historicamente, no interior da sociedade ocidental. Sendo assim, o corpo 

constitui-se a partir de um jogo de forças que permeia toda a sociedade, tornando-se suporte de 

discursos que nele se inscrevem, no decorrer dos embates de forças. Pensando nisso, podemos 

dizer que o corpo de Rick é suporte dos discursos que são possíveis de emergir de acordo com 

a vontade de verdade do momento e espaço em que ele se inscreve. O corpo de Rick é resultado 

da série de processos históricos em que ele se insere e atravessado por inúmeras redes de força 

(como a normalização), no desenvolvimento de “verdades” sobre ele constituídas. 

Na imagem recortada da cena em análise, notamos, a partir da observação do corpo 

de Rick, sua constituição, para o grupo rival, como um monstro. Conforme Foucault (2002), a 

noção de monstro é uma noção jurídica, uma vez que o monstro infringe às leis do grupo social 

em que se insere e, também, às leis da natureza. No entanto, a monstruosidade de Rick pode 

ser tomada como uma forma de resistência às condições histórico-sociais em que se inseria. No 

que se refere à infração às leis da natureza, a monstruosidade de Rick se evidencia no momento 

em que ele se coloca no lugar daquele que pode decidir quem deve viver e quem deve morrer.   

Nessa perspectiva, o corpo monstruoso é um acontecimento discursivo que pode ser 

compreendido como um campo de embates e duelos entre saberes e poderes, constitutivos da 

vontade de verdade de uma dada época. Sendo assim, o corpo de Rick se materializa 

evidenciando o que tem de mais particular: sua monstruosidade. E, ao observarmos a maneira 

como o seu rosto se apresenta, na imagem recortada da cena, verificamos a materialização de 

um indivíduo monstruoso. 

Ao tratarmos o corpo de Rick como um campo inscrito pela anormalidade, pensamos 

que esse sujeito se subjetiva como monstruoso por não temer a morte, por infringir às normas 

que ditam que a vida deve ser preservada e por não se constituir pelo biopoder. Assim, Rick, 

ao matar o outro sujeito e levantar-se dali com naturalidade e calma, mostra que não atua em 

favor da preservação da vida e que seu corpo não funciona como um aspecto do medo da morte 

como dispositivo de segurança, subjetivando-se como monstro.  

Nesse capítulo, ocupamo-nos em observar o corpo funcionando como um princípio 

do medo da morte como dispositivo de segurança. Para tal, fez-se necessário evidenciar que o 

sujeito que tem, em seu corpo, as marcas da anormalidade – por subjetivar-se resistindo e 

transgredindo à norma social que regulamenta a preservação da vida e por não atuar em favor 
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do funcionamento do medo da morte como dispositivo de segurança – constitui-se como sujeito 

anormal ou como indivíduo monstruoso.  

Em nosso percurso de análise, evidenciamos as articulações de forças que atuam sobre 

os corpos organizando-os no interior de técnicas de poder e relações de saber. Nessa 

perspectiva, o corpo é fundamental para o funcionamento do dispositivo, uma vez que é uma 

materialidade que sustenta práticas discursivas e não discursivas. De acordo com Foucault 

(1986), o dispositivo:   

 

[...] engloba um duplo processo: por um lado, processo de sobredeterminação 

funcional, pois cada efeito, positivo ou negativo, desejado ou não, estabelece 

uma relação de ressonância ou de contradição com os outros; por outro lado, 

é um processo de perpétuo preenchimento estratégico. [...] É isto, o 

dispositivo: estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo 

sustentadas por eles. (p. 139) 

 

Pensando na complexa relação entre o corpo e o medo da morte como dispositivo de 

segurança, ressaltamos uma pluralidade de elementos e forças, no propósito de evidenciar que, 

na sociedade normalizadora, o que prevalece é o intuito de encaminhar o sujeito, por meio de 

dispositivos, submetendo seus corpos e suas práticas de subjetivação a campos de 

saberes/poderes produtores de verdades em uma dada época. Partindo disso, conseguimos 

demonstrar que há uma regularidade entre os três sujeitos analisados, pois aquele que não tem 

seu corpo atravessado pelo medo da morte e não atua a favor do funcionamento do medo da 

morte como dispositivo de segurança, constitui-se, na sociedade líquida moderna, como um 

monstro humano.  
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4 A QUESTÃO DO ESPAÇO 

 

 
Onde que eu fui parar, aonde é esse aqui? 

Não dá mais pra voltar, porque eu fiquei tão longe, longe... 

Onde é esse lugar? 

Aonde está você? 

Não pega celular e a terra está tão longe, longe... 

Não passam carros sequer 

Todo comércio fechou 

Não tem satélite algum transmitindo notícias de onde eu estou 

Nenhum e-mail chegou 

Nenhum correio virá 

Eu entre quatro paredes, sem porta ou janela pro tempo passar 

[...] 

Aonde é que eu vim parar? 

Por que eu fiquei tão longe, longe, longe... 

 

Longe, longe, longe... 

[...] 

(Arnaldo ANTUNES) 

 

Interessa-nos, nesse capítulo, tratar da complexa relação entre os espaços em que os 

sujeitos, em análise nesse trabalho, se constituem e o medo da morte como dispositivo de 

segurança. Para tal, levaremos em consideração que as relações de poder são exercidas dentro 

de algum local. Nesse sentido, tanto os dispositivos e mecanismos disciplinares, quanto os 

biopolíticos, atuam sobre os corpos e as populações em espaços específicos. Ocorre, assim, a 

normatização e normalização da circulação dos sujeitos e a gestão das multiplicidades, uma vez 

que, conforme Foucault (2008), “[...] a disciplina, como também, é claro, a segurança, só podem 

lidar com multiplicidades” (FOUCAULT, 2008, p. 16-17), levando em consideração o lugar 

em que os sujeitos se inserem. 

A questão do espaço é tratada por Foucault (2008), que toma como exemplo o 

funcionamento das cidades, de diferentes maneiras, desde a soberania até a sociedade de 

segurança. Interessa-nos, para o momento, observar, a partir de Foucault, a constituição do 

espaço na sociedade disciplinar e na sociedade de segurança, uma vez que a disciplina atua 

sobre o corpo dos indivíduos e a segurança sobre o corpo populacional, no interior de um dado 

campo. Assim, o problema do espaço está diretamente ligado a cada uma das modalidades de 

poder, que se desenvolve a partir de cada dispositivo (disciplinar e de segurança), articulando 

técnicas e procedimentos. Acerca da relação entre espaço tecnologia disciplinar e de segurança, 

Foucault (2008) afirma que  
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A disciplina trabalha num espaço vazio, artificial, que vai ser inteiramente 

construído. Já a segurança vai se apoiar em certo número de dados materiais. 

Ela vai trabalhar, é claro, com a disposição do espaço, com o escoamento das 

águas, com as ilhas, com o ar, etc. Logo, ela trabalha sobre algo dado. (p. 26-

27) 

 

De acordo com Foucault (2008), a disciplina planeja o espaço estabelecendo, como 

problema primordial, uma disposição funcional e hierárquica dos indivíduos. Já a segurança 

busca produzir o espaço a partir dos acontecimentos e elementos – ou séries de acontecimentos 

e de elementos – possíveis, regulamentando as multiplicidades e o aleatório. Pensando nisso, 

no tópico a seguir, ocupar-nos-emos em observar como o espaço atua como um aspecto do 

dispositivo de segurança, corroborando para o seu funcionamento. Para tal, buscaremos 

compreender, em um primeiro momento, as relações do espaço com a sociedade disciplinar e o 

dispositivo disciplinar; em um segundo momento, procuraremos evidenciar sua relação com o 

biopoder e com o dispositivo de segurança. Esse percurso teórico possibilitar-nos-á evidenciar 

a relevância do espaço para o funcionamento do medo da morte como dispositivo de segurança, 

no Estado moderno, uma vez que as técnicas que asseguram o biopoder perpassam pela 

distribuição do espaço. 

 

 

4.1 A Distribuição do Espaço 

 

O paraíso é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro.  

(Stephen HAWKING) 

 

Interessa-nos, para esse momento, pensar acerca da mudança ocorrida na distribuição 

e ocupação do espaço no transcurso da sociedade disciplinar para a sociedade de segurança, 

com o intuito de entender em que medida o espaço atua como aspecto do dispositivo de 

segurança, corroborando para a constituição do medo da morte como um desses dispositivos.  

Foucault (2008) utiliza o exemplo das cidades para o estudo do espaço, tanto na 

sociedade disciplinar, quanto na sociedade de segurança. No estudo acerca da distribuição do 

espaço na sociedade disciplinar, Foucault (2008) utiliza como exemplo as cidades construídas 

de maneira artificial a partir de um modelo, instituídas em lugares desertos. A respeito do uso 

das cidades artificiais como exemplo, Foucault (2008) afirma que: 
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Creio que, nesse esquema simples, encontramos exatamente o tratamento 

disciplinar das multiplicidades no espaço, isto é, [a] constituição de um espaço 

vazio e fechado, no interior do qual vão ser construídas multiplicidades 

artificiais organizadas de acordo com o tríplice princípio da hierarquização, 

da comunicação exata das relações de poder e dos efeitos funcionais 

específicos dessa distribuição, por exemplo, assegurar o comércio, assegurar 

a moradia, etc. No caso de Le Maítre e da sua Métropolitée, tratava-se em 

poucas palavras de "capitalizar" um território. Neste, vai se tratar de arquitetar 

um espaço. A disciplina é da ordem do edifício (edifício no sentido lato). (p. 

23) 

 

Para Foucault (2008), as cidades artificiais foram construídas reproduzindo o modelo 

romano, instalando lugares limitados, subdivididos, monitorados, controlados e voltados para 

o próprio interior, uma vez que a “disciplina trabalha num espaço vazio, artificial, que vai ser 

inteiramente construído” (FOUCAULT, 2008, p. 25). Na disciplina, a cidade é observada a 

partir de sua associação com o ambiente que a delimita e com seus ambientes internos. O poder 

disciplinar organiza o espaço físico com o intuito de exercer o controle sobre os sujeitos e seus 

corpos: “A disciplina procede em primeiro lugar à distribuição dos indivíduos no espaço” 

(FOUCAUL, 2004. p.130). Assim, o controle, na sociedade disciplinar, é exercido, a partir de 

diversas técnicas, no interior dos lugares físicos e institucionais que compõem as cidades: 

escolas, hospitais, presídios etc. 

Conforme Foucault (2004), a disciplina utiliza dois métodos que resultam em uma 

estrutura e em uma arquitetura, que serão tomadas como modelos para a sociedade disciplinar. 

O primeiro método leva em consideração que, na disciplina, toda prática requisita um espaço, 

que é recortado e fechado, com o intuito de vigiar e fiscalizar os sujeitos. A disciplina antecede 

à divisão dos indivíduos no recinto, munindo-se, para isso, de vários métodos. Para tal, necessita 

de um local heterogêneo e fechado em si mesmo, com o intuito de que cada indivíduo seja 

enquadrado em um lugar, anulando sua possibilidade de circulação e de aglomeração. Para a 

disciplina interessa instaurar as presenças e as ausências, determinando quais são as interações 

necessárias, impedindo as desnecessárias, vigiando e controlando as atitudes dos sujeitos. 

O segundo método considera que, na sociedade disciplinar, os espaços são 

esquadrinhados, para condicionar uma regulamentação dos corpos; assim há uma disposição 

dos lugares, nas instituições, que funciona com o intuito de adestrar e utilizar as forças de um 

corpo para um dado objetivo. Na disciplina os espaços são arquitetados de maneira analítica, 

obrigando os indivíduos a ocupar e transitar sempre pelos mesmos lugares, o que facilita o 

processo de vigilância: pode-se vigiá-los o tempo todo.  
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Segundo Foucault (2004), a disciplina necessita de um ambiente próprio para seu 

funcionamento, onde os indivíduos são vigiados, controlados e regulamentados. Os lugares da 

sociedade disciplinar são arquitetados de uma maneira que possibilitam uma vigia constante. 

Na disciplina, conforme Foucault (2004), é útil “(...) um espaço fechado, recortado, vigiado em 

todos os seus pontos, onde os indivíduos estão inseridos num lugar físico onde os menores 

movimentos são controlados onde todos os acontecimentos são registrados (...)” (FOUCAULT, 

2004, p. 174). Nesses espaços, a vigilância constante permite um exame dos movimentos, das 

ações e dos corpos.  

Na sociedade disciplinar, para que o objetivo de manter o controle e a ordem seja 

alcançado, o exame é utilizado como um importantíssimo instrumento de individualização, 

munindo-se da distribuição dos espaços. O exame, conforme Foucault (2004), funciona como 

uma vigilância constante e classificatória, que possibilita que os indivíduos sejam distribuídos, 

medidos e localizados, a fim de tornarem-se úteis. Por meio da prática do exame, que combina 

técnicas hierárquicas e normalizadoras, o espaço torna-se cada vez mais individualizante, o que 

assegura o exercício de poder disciplinar. Nesse sentido o exame é uma técnica importante, pois 

exerce uma vigilância constante dos indivíduos, possibilitando sua classificação, qualificação e 

punição.  

Conforme Foucault (2004), a organização da sociedade disciplinar pauta-se nas micro 

relações de poder e de saber, que são construídas de maneira estratégica, no interior dos lugares 

institucionais que, por meio de sua distribuição, são responsáveis por estabelecer o controle 

sobre os indivíduos. Os procedimentos disciplinares, nos séculos XVII e XVIII, seguem o 

modelo de dominação utilizado em diversos locais: escolas, hospitais, exércitos, família etc. 

Para que o controle do espaço fosse exercido com sucesso, surgiu a necessidade do olhar do 

vigilante, que foi sendo assimilado pelos indivíduos, na sociedade disciplinar. Da necessidade 

de vigia constante, surge a noção de panoptismo que, conforme explica Foucault (1986), 

 

Com o panoptismo, eu viso a um conjunto de mecanismos que ligam os feixes 

de procedimentos de que se serve o poder. O panoptismo foi uma invenção 

tecnológica na ordem do poder, como a máquina a vapor o foi na ordem da 

produção. Esta invenção tem de particular o fato de ter sido utilizada em níveis 

inicialmente locais: escolas, casernas, hospitais. Fez−se nesses lugares a 

experimentação da vigilância integral. Aprendeu−se a preparar os dossiês, a 

estabelecer as notações e a classificações, a fazer a contabilidade integrativa 

desses dados individuais. Claro que a economia − e o sistema fiscal − já 

tinham utilizado alguns desses processos. Mas a vigilância permanente de um 

grupo escolar ou de um grupo de doentes é outra coisa. E esses métodos foram, 

a partir de determinado momento, generalizados. Desta extensão, o aparelho 

policial, como também a administração napoleônica, foi um dos principais 
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vetores. Creio ter citado uma belíssima descrição do papel dos procuradores 

gerais do Império como sendo o olho do Imperador. E, do primeiro procurador 

geral em Paris ao simples substituto de província, é um único olhar que vigia 

as desordens, prevê os perigos de criminalidade, sanciona todos os desvios. E 

se por acaso qualquer coisa neste olhar universal viesse a se relaxar, se ele 

cochilasse em algum lugar, o Estado não estaria longe da ruína. O panoptismo 

não foi confiscado pelos aparelhos de Estado mas estes se apoiaram nessa 

espécie de pequenos panoptismos regionais e dispersos. (1986, p. 91) 

 

Na sociedade disciplinar, o panóptico, além de ser um lugar físico, funciona na 

“existência individual”, mantendo o controle por meio da vigia constante, a partir de guardas 

que fazem cumprir os regulamentos por meio de proibições. Portanto, o corpo e as atitudes dos 

indivíduos são condicionados e docilizados pela sociedade disciplinar, a partir de um 

esquadrinhamento do espaço e de uma vigia constate. Assim, “a disciplina arquiteta um espaço 

e coloca como problema essencial urna distribuição hierárquica e funcional dos elementos” 

(FOUCAULT, 2008, p.27). 

A partir da transposição da sociedade disciplinar para a sociedade de segurança, houve 

uma mudança no que se refere ao tratamento do espaço. Para observar a forma como a sociedade 

de segurança o utiliza, Foucault (2008) ocupou-se em observar o ordenamento real das cidades 

existentes, ou seja, das cidades criadas e desenvolvidas de maneira natural, a partir do 

desenvolvimento dos aglomerados humanos. Conforme Foucault (2008), as interposições que 

ocorriam nas cidades naturais tinham a finalidade de adequar o seu desenvolvimento e 

crescimento ao funcionamento dos dispositivos de segurança e da biopolítica sobre o espaço. 

Acerca da escolha das cidades que tiveram um surgimento natural, para se pensar acerca da 

ocupação dos lugares na sociedade de segurança, Foucault (2008) afirma que 

 

[...] seriam as urbanizações reais de cidades que existiam efetivamente no 

século XVIII. Temos então toda urna série. Vou pegar o exemplo de Nantes, 

que foi estudado em 1932, creio, por urna pessoa chamada Pierre Lelíevre, 

que sugeriu diversos projetos de construção, de planejamento da cidade de 

Nantes". Cidade importante, porque está em pleno desenvolvirnento 

comercial, por um lado, e porque, por outro, suas relações com a Inglaterra 

fizeram que o modelo inglês fosse utilizado. E o problema de Nantes é, 

evidentemente, o problema: desfazer as aglomerações desordenadas, abrir 

espaço para as novas funções económicas e administrativas, regulamentar as 

relações com o entorno rural e, enfim, prever o crescimento. (p. 23) 

 

Ao tomar a cidade de Nantes, no decorrer do século XVIII, como exemplo, Foucault 

(2008) ocupa-se em observar seu desenvolvimento comercial, a expansão de suas atividades 

econômicas/administrativas, seus aglomerados urbanos e o seu crescimento demográfico, afim 



124 

 
 

de evidenciar as mutações que estavam ocorrendo, naquele lugar e naquele momento. A partir 

de suas observações, Foucault (2008) afirma que Nantes, durante do século XVIII, foi alvo de 

um grande número de intervenções, com a finalidade de reorganizar seu espaço urbano, com o 

intuito de remodelar suas atividades econômicas e administrativas.  

Para essa reconfiguração administrativa e econômica, fazia-se necessário regulamentar 

as relações da cidade com o campo que a rodeava e, também, estabelecer uma previsão 

estatística da possibilidade de crescimento da cidade. Além disso, tornou-se de extrema 

relevância, também, um levantamento dos principais problemas que Nantes enfrentava, por 

meio do qual constatou-se que: a maior dificuldade da cidade estava na circulação de pessoas e 

coisas. Para resolver o problema da circulação, era necessário que se tomasse medidas exatas e 

efetivas que promoveriam um reordenamento da cidade em quatro funções:  

1) Função de higienização: “a higiene, o arejamento, eliminar todas aquelas espécies 

de bolsões em que se acumulavam os miasmas mórbidos nos bairros demasiado 

apertados, em que as moradias eram demasiado apinhadas” (FOUCAULT, 2008. p. 

24). 

2) Função comercial: “garantir o comércio interior da cidade” (FOUCAULT, 2008. p. 

24). 

3) Função de controle do aduaneiro: “articular essa rede de ruas com estradas externas 

de modo que as mercadorias de fora pudessem chegar ou ser enviadas, mas isso sem 

abandonar as necessidades do controle aduaneiro” (FOUCAULT, 2008, p. 24). 

4) Função de circulação:   

 

[...] possibilitar a vigilância' a partir do momento em que a supressão das 

muralhas, tomada necessária pelo desenvolvimento económico' fazia que não 

fosse mais possível fechar a cidade de noite ou vigiar com rigor as idas e 

vindas durante o dia; por conseguinte, a insegurança das cidades tinha 

aumentado devido ao afluxo de todas as populações flutuantes, mendigos' 

vagabundos, delinquentes, criminosos, ladrões, assassinos, etc., que podiam 

vir, como se sabe, do campo [...]*. Em outras palavras, tratava-se de organizar 

a circulação, de eliminar o que era perigoso nela, de separar a boa circulação 

da má, [de] maximizar a boa circulação diminuindo a má. Tratava-se, 

portanto, também de planejar os acessos ao exterior, essencialmente no que 

concerne ao consumo da cidade e a seu comércio com o mundo exterior. 

(FOUCAULT, 2008. p. 24). 

 

Sem essa reorganização, o espaço público das ruas é dinâmico, com a circulação de 

mercadorias, delinquentes, doenças, etc; no entanto, com o reordenamento de antes, o problema 
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da circulação se torna uma questão de segurança, por isso, a eficácia do planejamento é de 

extrema importância. De acordo com Foucault (2008), o planejamento previsto, como todo, é 

muito relevante por algumas razões:  

 Primeira: no caso das cidades concretas Foucault (2008) observa que: “nao se trata mais de 

construir, dentro de um espaço vazio ou esvaziado” (FOUCAULT, 2008, p. 25) – conforme 

acontecia na sociedade disciplinar –, pois, a sociedade de segurança atua sobre um local dado, 

apoiando-se em dados concretos. 

 Segunda: a segurança não manipula os dados buscando atingir um ponto de perfeição – como 

ocorria na sociedade disciplinar –; ao contrário disso, há uma tentativa de maximização dos 

elementos positivos e de minimização dos aspectos negativos. Na sociedade de segurança 

trabalha-se com probabilidades, pois os riscos não podem ser completamente eliminados. 

 Terceira: o planejamento busca estruturar elementos que atuam de maneira polifuncional, 

por ter diversas funções no interior da cidade – “umas positivas, outras negativas, mas são elas 

que vai ser preciso implantar no planejamento” (FOUCAULT, 2008, p. 26). 

 Quarta: o planejamento da cidade vai levar em consideração “um futuro não exatamente 

controlado nem controlável, não exatamente medido nem mensurável” (FOUCAULT, 2008, p. 

26), em busca de uma técnica que atue diretamente relacionada à questão da segurança, “isto é, 

no fundo, ao problema da série” (FOUCAULT, 2008, p. 26) de elementos que se deslocam, se 

produzem, se acumulam. Conforme Foucault (2008), “é a gestão dessas séries abertas, que, por 

conseguinte, só podem ser controladas por uma estimativa de probabilidades, é isso, a meu ver, 

que caracteriza essencialmente o mecanismo de segurança” (FOUCAULT, 2008, p. 27). 

A segurança constrói um espaço a partir de séries de acontecimentos, ou de elementos 

possíveis. Um local próprio da segurança remete, portanto, ao temporal e ao aleatório. Para 

Foucault (2008), esses locais, que surgem de séries aleatórias, podem ser chamados de meio, 

que é “o que é necessário para explicar a ação à distância de um corpo sobre outro. É, portanto, 

o suporte e o elemento de circulação de uma ação a outra. É, portanto, o problema circulação e 

causalidade que está em questão nessa noção de meio” (FOUCAULT, 2008, p. 27). Nessa 

perspectiva, o meio aparece como uma estrutura pragmática, presente na forma como os 

urbanistas tentam mudar os espaços urbanos e os “dispositivos de segurança trabalham, criam, 

organizam, planejam um meio antes mesmo da noção ter sido formada e isolada” 

(FOUCAULT, 2008, p. 27).  

O meio, de acordo com Foucault (2008),  
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[...] vai ser portanto aquilo em que se faz a circulação. O meio é um, conjunto 

de dados naturais, nos, pântanos, morros, é um conjunto de dados artificiais, 

aglomeração de indivíduos, aglomeração de casas, etc. O meio é certo número 

de efeitos, que são efeitos de massa que agem sobre todos os que aí residem. 

É um elemento dentro do qual se faz um encadeamento circular dos efeitos e 

das causas, já que o que é efeito, de um lado, vai se tomar causa, do outro. (p. 

28). 

 

Esses efeitos de massa, citados por Foucault (2008), são fenômenos de circulação que 

emergem através do meio, que surge como um lugar de mediação que não investe apenas sobre 

o indivíduo, mas atinge, precisamente, a população. Ou seja, o meio é o ambiente onde uma 

série de “acontecimentos de tipo quase natural que se produzem ao redor deles” [da população] 

(FOUCAULT, 2008, p. 28).  

O meio emerge como um espaço de mediação, que vai impactar uma população 

enquanto “uma multiplicidade de indivíduos, que só pode ser considerada essencialmente e 

biologicamente ligada à materialidade no interior da qual ela existe” (FOUCAULT, 2008, p. 

24). As ligações entre as séries de acontecimentos realizados pelos indivíduos – e pela 

população – e as séries de acontecimentos naturais que os envolvem são os alvos dos 

mecanismos de segurança, quando esses intervêm sobre o meio, utilizando dispositivos. 

Pensando nisso, pode-se notar que, ao mesmo tempo que surge o conceito de população, emerge 

também a noção ou “o problema da ‘naturalidade’ da espécie humana no interior de um meio 

artificial” (FOUCAULT, 2008, p. 24). Assim, para a implantação dos mecanismos de segurança 

é necessário a instauração de políticas que atuem sobre o meio, tendo como palco a naturalidade 

dos fenômenos que ocorrem nele. 

A sociedade de segurança busca construir um dispositivo para regular as oscilações 

inevitáveis que ocorrem no meio, atenuando seus efeitos negativos. A segurança opera sobre a 

probabilidade e os riscos, por isso não tem uma noção fixa acerca da cidade, considerando as 

variações inevitáveis e as variações prováveis. A emergência de dispositivos de segurança está 

associada a uma séria instável e variada de elementos que, embora interligados, se deslocam 

constantemente. É por meio do cálculo das probabilidades que se torna possível utilizar os 

mecanismos de segurança como método para o governo da população.  

Os dispositivos de segurança asseguram o funcionamento da sociedade de segurança. 

Pensando nesse tipo de sociedade, convém ressaltar que o espaço e o meio são aspectos 

fundamentais para o funcionamento do dispositivo de segurança, uma vez que as técnicas de 

circulação são responsáveis pela regulamentação do espaço, o que corrobora para o 

desempenho do dispositivo de segurança. 
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Pensando nisso, pretendemos evidenciar, por meio das análises que serão feitas nos 

próximos tópicos, que os espaços, em que os sujeitos personagens em estudo nessa tese se 

inserem, corroboram para o funcionamento do medo da morte como dispositivo de segurança.  

 

 

4.2 Espaços Discursivos: heterotopias 

                                                         

                            Fiquei olhando todo espaço 

Recriando um compasso seu... 

(SKANK) 

 

A noção de heterotopia surgiu, pela primeira vez, no prefácio do livro As palavras e 

as coisas (1987), onde Foucault diz que a ideia acerca desse conceito partiu da leitura de um 

texto de Jorge Luis Borges, que tinha como tema principal a noção de que “a linguagem se 

entrecruza com o espaço” (FOUCAULT, 1987, p. 7). No prefácio, Foucault (2004) afirma que:  

 

[...] esse texto de Borges fez-me rir durante muito tempo, não sem um mal-

estar evidente e difícil de vencer. Talvez porque no seu rastro nascia a suspeita 

de que há desordem pior que aquela incongruente e de aproximação do que 

não convém; seria a desordem que faz cintilar os fragmentos de um grande 

número de ordens possíveis na dimensão, sem lei nem geometria, do 

heteróclito; e importa entender esta palavra no sentido mais próximo de sua 

etimologia: as coisas estão ai “deitadas”, “colocadas”, “dispostas” em lugares 

a tal ponto diferentes, que é impossível encontrar-lhes um espaço de 

acolhimento, definir por baixo umas e outras um lugar comum. As utopias 

consolam: é que, se elas não têm um lugar real, desabrocham, contudo, num 

espaço maravilhoso e liso; abrem cidades com vastas avenidas, jardins bem 

plantados, regiões fáceis, ainda que o acesso a elas seja quimérico. As 

heterotopias inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente a 

linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam os 

nomes comuns ou os emaranham, porque arruínam de antemão a “sintaxe”, e 

não somente aquela que constrói as frases, – aquela, menos manifesta, que 

autoriza “manter juntos” (ao lado e em frente umas das outras). [...] (p. 7-8). 

(grifos do autor) 

 

Posteriormente, esse conceito foi melhor desenvolvido por Foucault no texto 

intitulado Outros Espaços – conferência no Círculo de Estudos Arquitetônicos, em 14 de março 

de 1967. Ao tratar da noção de heterotopia, Foucault (2001) expõe uma reflexão acerca do 

espaço que possibilita uma perspectiva plural da sociedade, levando em consideração sujeitos 

e acontecimentos que, em outros momentos, seriam ignorados, em função de sua segregação 

social. Pensando nisso, Foucault (2001) estabeleceu uma oposição entre tempo e espaço: o 

tempo estaria ligado ao estabelecimento de significações e de narrações, angariando valor com 
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a imobilidade e a continuidade dos métodos de poder; o espaço foi associado à dinâmica social, 

às movências, aos conflitos de convicções e ao surgimento de outras imagens. No estudo acerca 

das heterotopias, conforme Foucault (2001), a noção de espaço torna-se o alvo principal, por 

ser desenvolvida na época do “simultâneo”, da “justaposição”, do “próximo e do distante”, do 

“lado a lado e disperso”, ou seja, em um mundo que funciona como uma rede ligando e 

entrelaçando pontos. 

De acordo com Foucault (2001), os espaços não são homogêneos, vazios, repletos de 

qualidades e abarrotados de fantasmas. Portanto, os espaços dispõem, em si mesmos, 

características que lhe são inerentes, tais como a leveza, a volatilidade, a transparência ou a 

obscuridade, ou seja, o espaço está em constante tansformação, de acordo com o acontecimento 

em que nele se circunscreve, em um dado momento. Pensando nisso, Foucault (2001) afirma 

que as mutações ocorridas na sociedade moderna se devem tanto aos debates em fóruns 

políticos e filosóficos, como também à visibilidade que o espaço provém para as necessidades 

permitidas ou combatidas pelo Estado Moderno. Nesse sentido, Foucault (2001) assegura ainda 

que a Sociedade Moderna lida com o espaço de maneira inflexível, como se seus formatos e 

sentidos fossem fixos. Acerca disso afirma: 

 

[...] eu acredito que a inquietude de hoje concerne fundamentalmente ao 

espaço [...] o espaço contemporâneo não está ainda inteiramente 

‘dessacralizado’[...]. E talvez nossas vidas ainda estejam comandadas por um 

certo número de oposições que não podemos tocar, as quais a instituição e a 

prática ainda não ousaram atingir: oposições que nós admitimos como dadas, 

por exemplo, entre o espaço privado e o espaço público, entre o espaço da 

família e o espaço social, entre o espaço cultural e o espaço útil, entre o espaço 

de lazer e o espaço de trabalho [...] (FOUCAULT, 2001, 413). 

 

Ao pensarmos nas oposições citadas por Foucault (2001) acreditamos que, o espaço 

público é constituído, também, por práticas de resistência. Essas práticas, ao serem quebradas, 

corroboram para a demarcação de uma ligação estabelecida entre sociedade e Estado. Essa 

ligação não se apoia apenas no controle, mas baseia-se, dentre outras coisas, na segurança. Em 

se tratando disso, Foucault (2001), ao observar que existem presenças múltiplas e conflitantes 

em um mesmo espaço, caracterizadas pela suspensão ou neutralização da ordem oficial, 

desenvolveu o conceito de heterotopia, numa tentativa de categorização espacial. Sobre isso, 

Foucault (2001) afirma que, ao ocupar-se em estudar o espaço, a partir da noção de heterotopia, 

tem interesse pelos lugares que se relacionam com outros, “mas de um modo tal que eles 
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suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto de relações que se acham designados e 

refletidos por eles” (FOUCAULT, 2001: 1574). 

O conceito de heterotopia foi usado, por Foucault (2001), como contrário ao de utopia. 

Assim, se a utopia era tida como um espaço imaterial que atravessa todos os outros, 

estabelecendo uma dada harmonia, a heterotopia é um espaço concreto, real, onde todas as 

atuações ocorrem, provocando controvérsias, rompimento e alterações nas regras estabelecidas 

previamente. Foucault (2001), acerca da noção de heterotopia afirma que  

 

[...] há, inicialmente, as utopias. As utopias são os posicionamentos sem lugar 

real. São posicionamentos que mantêm com o espaço real da sociedade uma 

relação geral de analogia direta ou inversa. É a própria sociedade aperfeiçoada 

ou é o inverso da sociedade, mas, de qualquer forma, essas utopias são espaços 

que fundamentalmente são essencialmente irreais. Há igualmente, e isso 

provavelmente em qualquer cultura, em qualquer civilização, lugares reais, 

lugares efetivos, lugares que são delineados na própria instituição da 

sociedade, e que são espécies de contra posicionamentos, espécies de utopias 

efetivamente realizadas nas quais os posicionamentos reais, todos os outros 

posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da cultura estão ao 

mesmo tempo representados, contestados e invertidos, espécie de lugares que 

estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis. 

Esses lugares, por serem absolutamente diversos de todos os posicionamentos 

que eles refletem e dos quais falam, eu os chamarei, em oposição às utopias, 

de heterotopias. (p. 414-415) 

 

Ao apresentar a noção de heterotopia, Foucault (2001) integra, em suas discussões, a 

noção de “fora”, tanto no que se refere à linguagem quanto no que se refere ao sujeito, o que 

impulsiona a criação de um conceito sobre o espaço. Ao incluir o fora, instaura-se uma dupla 

problemática para a qual o conceito de heterotopia aponta: de um lado a questão do espaço e, 

do outro, a questão da produção de sentidos. 

Foucault (2001) pressupõe cinco princípios necessários para a formulação do conceito 

de heterotopia: 

 Primeiro: as heterotopias se manifestam de forma muito distinta, de acordo com a época e a 

sociedade em que se inserem. No entanto, embora haja divergências, é possível agrupá-las em 

dois conjuntos: heterotopias de crise e de desvio. As heterotopias de crise, bastante comuns em 

sociedades primitivas e pouco presentes nas sociedades atuais, foram quase totalmente 

substituídas pelas heterotopias de desvio, que são os lugares destinados aos sujeitos que tem 

comportamento considerado como anormal pela sociedade. 

 Segundo: as heterotopias não são fixas e estão em mudança constante, assim “cada 

heterotopia tem um funcionamento preciso e determinado no interior da sociedade e, a mesma 
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heterotopia pode, segundo a sincronia da cultura na qual ela se encontra, ter um funcionamento 

ou um outro” (FOUCAULT, 2001, p.417).  

 Terceiro:  as heterotopias se sobrepõem, em um único espaço concreto, diferentes posições 

contrárias. 

 Quarto: as heterotopias associam-se a fragmentos temporais e, pensando nisso, Foucault 

(2001) concebe a noção de ‘heterocronias’, assim, “a heterotopia se põe a funcionar plenamente 

quando os homens se encontram em uma espécie de ruptura absoluta com seu tempo 

tradicional”. (FOUCAULT, 2001, p.418).  

 Quinto:  as heterotopias instauram um método de abertura e fechamento que, ao mesmo 

tempo que as afastam as tornam abertas e penetráveis. Existem, portanto, heterotopias em que 

a verdade de vontade de uma dada época determina (obriga) a entrada do sujeito – como por 

exemplo as instituições psiquiátricas. Existem, ainda, heterotopias em que o sujeito, para ter 

permissão para entrar, precisará se sujeitar a rituais de purificação. E há, por fim, aquelas em 

que o sujeito acredita ter a liberdade para entrar, mas “acredita-se penetrar e se é, pelo próprio 

fato de entrar, excluído” (FOUCAULT, 2001, p.420).  

Para finalizar a instauração do conceito de heterotopia, Foucault (2001) determina uma 

função que se produz em dois extremos: o primeiro cria um espaço de ilusão “que denuncia 

como mais ilusório ainda qualquer espaço real, todos os posicionamentos no interior dos quais 

a vida humana e compartimentada” (FOUCAULT, 2001, p. 420-421); o segundo cria um espaço 

de compensação, por meio da constituição de um outro espaço real, tão organizado quanto o 

nosso é desorganizado. 

A partir do que foi exposto até aqui, podemos dizer que os espaços heterotópicos são 

heterogêneos e indefiníveis, determinados por dinâmicas de especialidade que estão em 

constante competição. Assim, os espaços heterotópicos não estabelecem relações transparentes 

e longas, o que pode ser evidenciado na afirmação de Foucault (1987) quando diz que  

 

As heterotopias geram inquietação [...] porque elas minam secretamente a 

linguagem, porque elas impedem a nomeação disto ou daquilo, porque elas 

quebram os nomes comuns ou os misturam desordenadamente, porque elas 

arruínam antes de tudo a ‘sintaxe’, e não apenas aquela que constrói as frases 

— mas sim aquela [...] que ‘mantém em conjunto’ [...]. (p. 9) 

 

O espaço heterotópico, na perspectiva de Foucault (2001), é ocupado pelos sujeitos à 

medida que esse local satisfaz algumas de suas necessidades, o que contribui para uma 

constante renovação social, ainda que de maneira desordenada.  Conforme Foucault (2001), os 
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sujeitos não vivem em espaços vazios, ao contrário disso, vivem em um sistema de interações 

que determinam as localizações e os lugares que cada um ocupa. 

Se os espaços heterotópicos estão em constante transformação, constituindo-se por 

meio de uma relação com o “fora”, podemos pensar que a dupla problemática que se instaura a 

partir desse conceito, ao apontar por um lado para a questão do espaço e pelo outro para a 

produção dos sentidos, abre espaço para pensarmos que, na sociedade moderna, ao verificarmos 

os princípios heterotópicos em funcionamento em um dado espaço é possível relacioná-los à 

noção de governamentalidade, de biopolítia e de dispositivo. 

 Pretendemos analisar a maneira como o espaço ocupado pela milícia constitui-se 

como espaço heterotópico e qual é a relação desse espaço com o medo da morte como 

dispositivo de segurança. Ao tratarmos o espaço ocupado pela milícia como um espaço 

heterotopico, é possível pensarmos em algumas estratégias e dispositivos de segurança que 

atuam sobre esse lugar constituindo-o e garantindo que vidas sejam preservadas. É necessário 

ressaltar que estamos tratando de um espaço que se constitui em pleno Estado Moderno e que, 

embora seja um momento de guerra, há nele princípios de governamentalidade e relações 

biopoliticas. Nessa perspectiva, podemos afirmar que nesse espaço heterotópico, o dispositivo 

de segurança atua como um agente do biopoder. 

Nessa perspectiva, no próximo tópico, nos propomos a observar o espaço físico 

ocupado pela milícia do Coronel Kurtz, no filme Apocalypse Now, como um espaço 

heterotópico de desvio, pois os sujeitos que ocupam aquele lugar, por ter um comportamento 

de desvio em relação às normas e regras estabelecidas pela população. 

 

 

4.2.1 Um olhar para a milícia de Kurtz enquanto espaço heterotópico 

            

Não é só a razão, mas também a nossa consciência, 

 que se submetem ao nosso instinto mais forte,  

ao tirano que habita em nós. 

(NIETZSCHE) 

 

Partindo do princípio de que a Milícia se circunscreve como um local público, a 

consideramos um espaço estratégico para compreendermos os fundamentos que ordenam o 

grupo social que nela se inscreve e, para tal, a observaremos a partir do conceito de heterotopia, 

de Foucault (1987/2001). Para nossas análises, escolhemos algumas imagens da Milícia, as 

quais tomaremos como redes discursivas, estabelecendo uma relação com o “fora”, conforme 
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postulado por Foucault (2001). Nessa perspectiva, ao observarmos a Milícia, por um lado, 

deparamo-nos com a questão do espaço e, por outro lado, com a questão da produção de 

sentidos. O termo heterotopia, portanto, aponta-nos para essa dupla problemática.  

Após Kurtz se tornar um desertor, transformou-se no líder dos habitantes do espaço 

escolhido para constituir sua milícia. O espaço ocupado por ele e seus seguidores tornou-se um 

demonstrativo das práticas e das verdades sociais que o constituíam enquanto sujeito discursivo. 

Para uma análise do espaço ocupado pela Milícia e dos sentidos que dele emergem, utilizaremos 

alguns dos princípios postulados por Foucault (2001) para constituir o conceito de heterotopia, 

ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto.  

Embora Foucault (2001) afirme que as heterotopias de crise tenham quase 

desaparecido nas sociedades atuais, acreditamos que o espaço da milícia se enquadra nessa 

classificação, uma vez que é um local privilegiadamente proibido, destinado a sujeitos que se 

constituem pela crise, em relação às determinações sociais e a disciplina militar. É um espaço 

destinado a manifestação de práticas tidas como anormais pelos grupos sociais e institucionais 

que estão “fora” dali. 

O espaço da milícia – tido como espaço proibido – é habitado por sujeitos tomados 

como anormais e constitui-se como um espaço em que as práticas são tidas como o “horror”. 

Ali, onde pessoas e corpos mortos se misturavam, os sujeitos negavam às práticas 

disciplinadoras do Exército, constituindo novas práticas, que evidenciam um espaço constituído 

pela anormalidade e por indivíduos monstruosos – permeados e criados pela crise. Assim, o 

espaço da milícia representa, para a sociedade normalizada, o local do proibido, evidenciando 

estratificações sociais e movimentações transitórias, que mostram que os sujeitos que ali estão 

obedecem, por escolha própria, a um único sujeito: ao coronel Kurtz – que age por suas próprias 

leis. Observemos: 
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Imagem 422: Espaço da milícia visto de fora 

  
               Fonte: Filme Apocalypse Now 

 

 

 

Imagem 523: Espaço da milícia visto de dentro 

 

               Fonte: Filme Apocalypse Now 

 

Nessas duas imagens, tomadas como enunciados dos quais emergem sentidos, notamos 

que: o mesmo espaço é ocupado por diferentes posições-sujeito. Na primeira, tem-se os 

soldados e o tenente Willard observando o local da milícia, de longe, ainda de dentro do barco. 

Assim, ao olharmos para essa imagem, podemos pensar que estamos observando aquele lugar 

pela perspectiva daqueles que estão chegando e que conseguem notar, de maneira pouco 

precisa, muitas pessoas espalhadas ao longo das escadarias - que se estendem por todo espaço 

- muita fumaça, um pouco de fogo, estátuas mitológicas, uma arquitetura bastante peculiar, etc. 

Contudo, de longe, as pessoas, embora estejam armadas, não configuram-se como ameaça, pois 

                                                 
22 Imagem recortada do filme Apocalypse Now, a 1h, 47m e 27s. 
23 Imagem recortada do filme Apocalypse Now, a 1h, 51m e 13s. 
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não sinalizam ou esboçam um movimento que indique que vão atacar – Kurtz havia dado ordens 

para que não o fizessem –, continuam paradas, atentas e aparentam estar apenas aguardando a 

chegada daqueles que, de certa forma, já eram esperados.  

Esse primeiro contato não permite que os sujeitos que estão dentro do barco notem todas 

as práticas que constituem aquele espaço, que só serão percebidas ao adentrarem o local. Os 

tripulantes do barco observam o espaço, e os sujeitos que ali estão, ressabiados e desconfiados, 

por temerem que, a qualquer momento, possam ser surpreendidos e encurralados. De longe, 

aquele espaço parece estranho, ocupado por sujeitos anormais, constituídos pela crise; o que 

possibilita nossa afirmação de que se configura como um local proibido e escuro, por estar em 

outra ordem discursiva, mas não se revela de imediato; as práticas discursivas estabelecidas ali 

apenas serão conhecidas por aquele que se embrenhar naquele local. 

Na segunda imagem, tem-se a visão do espaço sobre outra perspectiva: a dos membros 

da milícia, que observam a chegada do barco. Nota-se que os sujeitos, armados, estão 

distribuídos de maneira desorganizada nas escadas e que, entre eles, há a presença de corpos 

dependurados, como se estivessem sento utilizados como alerta (para que todos entendessem 

como ocorria a punição naquele local). É importante ressaltar que, da maneira como estavam 

distribuídos e com as armas que dispunham, o barco e seus tripulantes eram um alvo fácil e a 

preservação de suas vidas dependia, unicamente da vontade do Coronel Kurtz.  Para os 

moradores, não havia estranheza, tudo ali estava de acordo com a discursividade e com a 

vontade de verdade que regulamenta aquele espaço. Sendo assim, mesmo em solo proibido, há 

uma dada normatividade que regulamenta as atitudes dos que habitam o lugar: todos que ali 

estão devem obediência a Kurtz, que determina quem deve ou não morrer, estabelecendo uma 

segregação e a separação entre os que cumprem as suas regras e os que não cumprem. 

Na figura I, o espaço, visto de longe, embora estranho, possui edificação e imagens que 

contam, através de sua arquitetura e da distribuição dos corpos, parte da sua história e dos 

sujeitos que o habitam. Ao se colocarem dispostos nas escadarias, os sujeitos formam um bloco 

único, assim os que chegavam não enfrentariam, caso necessário, uma luta de um contra um, 

mas uma luta de um contra todos. Na segunda imagem, têm-se, além da distribuição dos 

sujeitos, a presença de corpos dependurados – convém ressaltar que, no recorte escolhido para 

a análise aparece um único corpo, mas na cena do filme aparecem inúmeros – que, também, 

contam a história do grupo social que se constitui naquele local.  

Na primeira imagem, o espaço é visto de fora, na segunda, o mesmo espaço está olhando 

para fora. Podemos depreender dessa observação que “o solo proibido” é um é um espaço em 

que os sujeitos se inscrevem, descumprindo as normas sociais, principalmente as que são 
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ditadas pelo exército. Assim, a partir do que foi dito, podemos afirmar que quem está fora tem 

uma perspectiva diferente do espaço ocupado pela milícia daqueles que estão dentro. Portanto, 

as verdades acerca dos espaços são separadas de acordo com a posição e o lugar social do sujeito 

que o observa. No que se refere ao espaço da milícia, seus procedimentos internos tendem a 

extravasar seu espaço fechado e a envolver a sociedade inteira, pois o seu interior é habitado 

por aquele que, em nome da normalidade, foi rejeitado pelo meio social. 

Nessa perspectiva, podemos dizer que a norma social determina, por meio de saberes 

instaurados, que espaços devem ser ocupados pelos sujeitos tidos como normais e os que devem 

ser ocupados pelos tidos como anormais. O sujeito que foi segregado pela sociedade em que 

vivia, deve ocupar um outro lugar, ou seja, um espaço proibido. Dessa forma, podemos dizer 

que esse espaço, ocupado pela milícia, é construído como uma transposição da vontade de 

verdade da sociedade normalizada, numa tentativa de eliminar o que a incomoda. 

Tratamos até aqui das diferentes verdades que se constroem a partir da observação do 

espaço ocupado pela milícia. A partir daqui, trataremos do segundo princípio formulado por 

Foucault (2001) para a conceptualização da heterotopia, a partir da observação do espaço 

ocupado pela milícia. Para tal, levaremos em consideração que as heterotopias estão em 

constante transformação e que tem seu funcionamento determinado pela normalização social.  

Pensando nisso, podemos observar que a ocupação do espaço da milícia, se deu de maneira 

bastante aleatória, não havia uma preocupação com a otimização dos espaços. Os sujeitos 

estavam espalhados por toda parte e não é possível, em nenhum momento, visualizar a 

existência de uma cidade ou algo do tipo. A arquitetura do local parece ser muito anterior a 

guerra e os sujeitos viviam espalhados por todo o espaço, ocupando as construções existentes e 

até mesmo a floresta. Vejamos: 
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Imagem 624: Entrando na milícia 

 
            Fonte: Filme Apocalypse Now 

 

 

Na imagem, é possível notar a entrada de Wiliard no espaço ocupado pela Milícia, 

cercado por corpos mortos e por sujeitos armados. Pode-se verificar, também, a presença de 

estátuas representativas da mitologia que predominava no grupo que habitava aquele lugar 

antes da guerra, uma vez que essas estátuas foram construídas baseadas na religião e cultura 

assumidas pelos sujeitos que viviam ali. Por meio da observação dessa imagem é possível 

ressaltar, estabelecendo uma contradição entre o posicionamento dos sujeitos armados e a 

arquitetura (incluindo as estátuas espalhada), que houve uma mudança no que se refere a 

ocupação daquele lugar.  

O espaço do Camboja, antes da guerra do Vietnã, era ocupado por comunidades de 

caçadores e coletores – o que pode ser comprovado pelos estudos arqueológicos – que 

utilizavam armas artesanais afim de suprir suas necessidades e proteger-se. Com o decorrer da 

guerra houve uma mudança no comportamento dos indivíduos que ocupavam aquele lugar, 

uma vez que passaram a utilizar armamento bélico para lutar contra os inimigos e também para 

se protegerem.  

A partir da chegada de Kurtz e de sua aceitação como líder daquele grupo, todos que 

ali estavam começaram a ser vistos como alvo, uma vez que seu líder era tido, pelo Exército 

americano, como um anormal e como alguém que deveria ser eliminado. Nesse momento, 

houve uma mudança estratégica na ocupação daquele lugar, o que nos possibilita afirmar que, 

o espaço ocupado pela milícia tem funcionamento diferente de acordo com o momento 

histórico em que se inscreve, sofrendo movências, deslocamentos, deslizamentos e rupturas no 

decorrer da história.  

                                                 
24 Imagem recortada do filme Apocalypse Now, a 1h, 49m e 07s. 
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Para continuarmos nossa análise acerca do espaço ocupado pela milícia, o 

observaremos a partir do terceiro princípio da conceptualização de heterotopia: em um mesmo 

espaço, é possível existir diferentes posicionamentos antagônicos. Nossa observação acerca da 

distribuição dos espaços da milícia, evidencia que, no transcorrer da história, houve uma grande 

transformação no que se refere a utilização de seus espaços. Em um primeiro momento, os 

sujeitos eram dispostos de maneira aleatória, ocupando os espaços de maneira casual, de acordo 

com suas necessidades de alimentação. Posteriormente, com a chegada de Kurtz, houve a 

preocupação com a ocupação estratégica dos espaços, com o intuito de que os sujeitos que ali 

estavam pudessem proteger a si mesmos e a seu líder, caso houvesse um ataque inimigo. Na 

imagem abaixo é possível evidenciar os sujeitos posicionados, estrategicamente, dentro de 

canoas, observando a chegada de Willard no local da milícia: 

 

Imagem 725: Visão dos habitantes da milícia 

 
               Fonte: Filme Apocalypse Now 

 

 

Nesse momento, o fora e o dentro estão se misturando: Willard está recebendo a 

permissão para entrar, mas, ao mesmo tempo, está evidenciando o posicionamento dos sujeitos 

que habitam aquele lugar, que permitem sua entrada por uma única razão: ele já estava sendo 

esperado. Nota-se que, nessa imagem, além dos sujeitos que estão nas canoas, existem outros, 

em terra, devidamente posicionados; essa ocupação do espaço evidencia que Willard estava 

recebendo autorização para entrar, no entanto, estava sendo vigiado e observado. Portanto, tinha 

a entrada permitida, mas não poderia agir livremente: para que pudesse ter qualquer atitude, 

necessitava, ainda que ele mesmo não soubesse disso, da autorização de Kurtz. 

                                                 
25 Imagem recortada do filme Apocalypse Now, a 1h, 44m e 51s. 
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Na imagem nota-se a representação dos valores e das verdades constitutivas dos 

sujeitos que estão inseridos naquele espaço, contudo essas verdades, no que se refere as práticas 

de Willard e do grupo de habitantes, são antagônicas e contraditórias: Willard atua de acordo 

com a disciplina militar e os habitantes do local são opositores a essa prática. Pensando nisso, 

é possível constatar que, em único espaço concreto, diferentes posições contrárias e conflitantes 

convivem. Assim, podemos afirmar que há, nesse espaço, uma tentativa de se apreender os 

valores sociais, que vão se transformando, se reconfigurando, fazendo com que essas mudanças 

sejam transpostas para a ocupação do daquele espaço. 

Continuando nossas análises, utilizaremos, nesse momento, o quinto princípio: as 

heterotopias são espaços afastados da sociedade e com regras que limitam a saída e a entrada 

dos sujeitos, conforme podemos verificar no local que estamos analisando.  No espaço ocupado 

pela milícia há um sistema de abertura e fechamento, no que se refere ao acesso, restringindo a 

entrada e saída dos sujeitos. Assim, há a ficção de que os sujeitos que estavam no barco 

poderiam entrar, livremente, no espaço da milícia – uma vez que não foram atacados e nem 

impedidos pelos habitantes daquele espaço – o que é uma ilusão, pois, ao entrarem foram 

excluídos, por não agirem de acordo com a vontade de verdade que regulamenta aquele espaço 

e seus habitantes. Limitar-nos-emos, nesse estudo, a tratar da entrada de Willard naquele espaço 

e, para tal, observaremos a seguinte imagem: 

 

Imagem 826: Sujeito regulamentador 

 
               Fonte: Filme Apocalypse Now 

 

 

                                                 
26 Imagem recortada do filme Apocalypse Now, a 1h, 51m e 00s. 
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Nessa imagem, conseguimos vislumbrar que não há ninguém impedindo a entrada de 

Willard. No entanto é notório, também, que ele não caminha livremente, está sendo seguido e 

observado pelos moradores do lugar – que estão armados – e pelo fotografo - anos antes ele 

tinha ido ao Camboja afim de fazer registros fotográficos para o jornal em que trabalhava, 

encantou-se pela liderança de Kurtz e resolveu ficar. Willard desejava deparar-se com Kurtz, 

com o intuito de cumprir sua missão, no entanto logo descobriu que isso só aconteceria quando 

o coronel decidisse que iria encontrá-lo.  

Willard, logo após adentrar naquele local, por mais que tenha entendido que sua 

entrada tivesse sido permitida, nota que ali dentro é um segregado, por não compactuar com o 

posicionamento dos habitantes dali – oferecendo perigo ao coronel Kurtz. Por isso, ele não tem 

liberdade para fazer o que quer: seus atos e práticas são controlados e calculados rigorosamente, 

nada acontece sem que, antes, lhe seja dada a permissão (embora esse consentimento não ocorra 

por meio de práticas verbais). Nessa perspectiva, Willard tinha acesso apenas aos lugares que 

tinha permissão para entrar e o acesso ao restante dos espaços era restrito. 

Após essas considerações, é possível afirmar que o espaço ocupado pela milícia é um 

espaço físico sobre o qual diferentes discursividades são instauradas, de acordo com o momento 

histórico e com o posicionamento dos sujeitos que estão ali inseridos. Interessa-nos ressaltar 

que observar a distribuição do espaço, a partir do conceito de heterotopia, corrobora a afirmação 

de que o espaço é um aspecto do dispositivo de segurança uma vez que, ao observar os 

princípios heterotópicos, notamos que o espaço funciona, e é ocupado, de acordo com a vontade 

de verdade que norteia o posicionamento dos sujeitos que o ocupam. Assim, se o dispositivo é 

constituído por instituições e práticas, isto é, acontecimentos discursivos e não-discursivos, é 

pertinente afirmar que o espaço é um dos seus aspetos.  

Ao pensarmos na sua distribuição, por meio do conceito de heterotopia, é possível notar 

que o espaço está em constante mutação e transformação, de acordo com o momento histórico 

e com os sujeitos que o ocupam. Sendo assim, a análise das heterotopias contribui para que 

possamos compreender o funcionamento do dispositivo de segurança nas sociedades modernas, 

pois, por meio desse estudo é possível verificar o medo da morte funcionando como dispositivo 

de segurança. 

A partir desse momento interessa-nos, pautados em Bauman27 (2009), pensar a cidade 

de Los Angeles, enquanto contingente populacional, corroborando para a constituição de 

William como sujeito discursivo e para o funcionamento do dispositivo de segurança. Para tal, 

                                                 
27 Confiança e Medo na Cidade, de Zygmunt Bauman. 
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apoiar-nos-emos na discussão de Bauman (2009) acerca do medo na cidade, da emergência de 

classes perigosas e do medo do desconhecido. 

 

 

4.3 A Cidade e o Medo 

 
A cidade não pára 

A cidade só cresce 

O de cima sobe 

E o de baixo desce 

A cidade não pára 

A cidade só cresce 

O de cima sobe 

E o de baixo desce 

(Chico SCIENCE) 

 

Pensando que a cidade é o espaço destinado à vida pública, ao trabalho, à produção de 

renda e de produtos, seria possível tomá-la como um espaço em que prevalece a segurança. No 

entanto, a complexidade da vida dos indivíduos e das populações, no interior das cidades, nessa 

modernidade líquida, transforma os sujeitos em seres aterrorizados por medos imaginários ou 

reais. Assim, o medo e a obsessão por segurança tomam conta das relações entre os habitantes 

das cidades que estão, cada vez mais, inseguros e amedrontados, uma vez que a cidade pós-

moderna tornou-se o espaço do desconhecido, do caótico, das aglomerações e dos medos. Para 

tratar do tema cidade, na sociedade contemporânea, a partir de Bauman (2009), faz-se 

necessário ressaltar que esse autor trata a modernidade a partir da ideia de liquidez, ou seja, 

para ele, a modernidade é fluida e amorfa. Em “Confiança e Medo na Cidade”, Bauman (2009) 

trata a noção de liquidez por meio da retomada da discussão acerca da transição da 

"modernidade sólida" para a "modernidade líquida".  

Bauman (2009) observa as cidades, na modernidade líquida, por meio de dois aspectos 

teóricos: o medo – “é o maior e mais penoso exemplo de sofrimento” (BAUMAN, 2009, p. 14); 

e a tentativa de reinserção da confiança e do respeito entre os sujeitos de uma população. Com 

relação ao medo, podemos dizer que as cidades se transformaram em lugares de insegurança e 

de temores. E, nessa configuração de cidade, proliferam-se as segregações que são facilitadas 

por muros altos, sistemas de proteção, dando origem ao que Bauman (2009) denomina como 

mixofobia – o medo de misturar-se. Essa segregação, nesse momento, surge por uma economia 

do medo, com o intuito de manter distantes todos os que podem oferecer perigo, aqueles que 

Bauman (2009) denomina como “cidadãos da segunda fila”.  

Segundo Bauman (2009), 
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[...] os medos modernos tiveram início com a redução do controle estatal (a 

chamada desregulamentação) e suas consequências individualistas, no 

momento em que o parentesco entre homem e homem – aparentemente eterno 

ou pelo menos presente desde os tempos imemoriais – assim como os vínculos 

anegáveis estabelecidos dentro de uma comunidade ou de uma corporação, foi 

fragilizado ou até mesmo rompido. (p. 19-20) 

 

Conforme Bauman (2009), os sofrimentos do homem, incluindo o medo de sofrer e o 

medo propriamente dito, são resultados da “fragilidade de nossos próprios corpos e da 

inadequação das normas que regem relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no 

Estado e na sociedade” (BAUMAN, 2009, p. 14). Com relação à precariedade do corpo, nada 

pode ser feito, uma vez que o homem não pode dominar a natureza e nem se tornar imortal; no 

entanto, no tocante aos sofrimentos sociais, “se não podemos eliminar todos os sofrimentos, 

conseguimos, contudo, eliminar uns e atenuar outros” (BAUMAN, 2009, p. 14). 

A sociedade, nessa modernidade líquida, se estrutura por uma constante busca de 

proteção e segurança, uma vez que os medos estão intimamente ligados à figura do sujeito 

“mau”, que pode promover uma infinita quantidade de crimes. Graças à existência do sujeito 

mau, os homens, no interior das cidades, desconfiam uns dos outros, o que diminui a relevância 

dos agrupamentos, uma vez que o ser humano se vê obrigado a cuidar de si mesmo, o que 

produz insegurança e medo. Essa incerteza aparece por meio de dois fenômenos típicos da 

modernidade líquida: a supervalorização do indivíduo; e a exacerbação da liberdade que tornou 

o sujeito frágil e vulnerável.  

Conforme Bauman (2009), no decorrer da modernidade sólida, a administração do 

medo se dava por meio da substituição de laços naturais pela substituição por laços artificiais, 

como sindicatos, associações etc. Nesse momento, “a solidariedade sucedeu a irmandade como 

melhor defesa para um destino cada vez mais incerto” (BAUMAN, 2009, p. 20). Com o advento 

da modernidade líquida, “a solidariedade é substituída pela competição, os indivíduos se sentem 

abandonados a si mesmos, entregues a seus próprios recursos” (BAUMAN, 2009, p. 20). 

Durante a modernidade líquida os medos se multiplicam surgindo de todos os lados e a única 

forma de afastá-lo é por meio de instrumentos de segurança: muros cada vez mais altos, grades, 

câmeras de segurança etc. 

Ainda no decorrer da modernidade líquida, surge o que Bauman (2009) denomina 

como “classes perigosas” que, em um primeiro momento, “eram constituídas por gente ‘em 

excesso’, temporariamente excluída” (BAUMAN, 2009, p. 22) do mercado de trabalho e 

destituída de “utilidade funcional”. Posteriormente, essas “classes perigosas” são tomadas 
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como incapazes de se reintegrar à vida social “e classificadas como não assimiláveis, porque 

não saberiam se tornar úteis nem depois de uma reabilitação” (BAUMAN, 2009, p. 22). 

Portanto, atualmente, as “classes perigosas” são compostas por pessoas que devem ser excluídas 

permanentemente. Essa exclusão é consequência da degradação do Estado social, que anuncia 

que as oportunidades desaparecerão. Então, ao ficar sem trabalho, significa que o sujeito perdeu 

a utilidade, pois a norma é ter emprego e, quem está desempregado é, portanto, anormal. 

Segundo Bauman (2009),  

 

[...] assim como aqueles que estão excluídos do trabalho, os criminosos [...] 

deixaram de ser vistos como excluídos provisoriamente da normalidade da 

vida social. Não são mais encarados como pessoas que seriam ‘recrutadas’, 

‘reabilitadas’ e ‘restituídas à comunidade’ na primeira ocasião, mas veem-se 

definitivamente afastados para as margens, inaptas para serem ‘socialmente 

recicladas’: indivíduos que precisam ser impedidos de criar problemas e 

mantidos a distância da comunidade respeitosa das leis. (p. 24-25)  

 

Nesse sentido, os sujeitos que integram as classes perigosas são tratados como 

“desclassificados” e desnecessários, pois não fazem parte de nenhum grupo social, estão à 

margem das populações, são pessoas que estão do lado de fora da sociedade e perderam o direito 

de regresso. A população das cidades trata esse grupo de pessoas afastando-os, mantendo-os 

distantes, a partir de uma exclusão territorial: muralhas são erguidas, condomínios construídos, 

para separar essa classe perigosa dos sujeitos normais. Essa luta travada entre os sujeitos 

normais e os sujeitos anormais, acontece no espaço urbano, ou seja, é no interior das cidades 

que os problemas se acumulam e se fortalecem. 

De acordo com Bauman (2009), a cidade é um espaço físico ocupado por 

desconhecidos que vivem muito próximos, o que corrobora para o surgimento de incertezas e 

medos, pois é impossível, dentro de um espaço público, escapar a presença de estranhos – 

estrangeiros (que são a personalização do desconhecido e do imprevisto). Portanto, o 

desconhecido é o que gera o medo.  

Nessa perspectiva, os espaços públicos são espaços onde os desconhecidos se 

aglomeram, lugares em que o medo se alastra. E constituídos e constitutivos n/desses espaços 

urbanos, os sujeitos sociais trazem consigo todos os males e medos que as populações tentam 

esconder, em vista disso, todas as privações, guerras, fome, pequenas lutas cotidianas para 

assegurar a vida, são constitutivas de suas subjetividades.  

Ao se relacionarem no interior das cidades e de seus espaços públicos, notamos então 

toda a fragilidade dos sujeitos, que são responsáveis por diluir o medo do desconhecido, o medo 
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do que vem de fora. Para livrar-se do desconhecido, do estrangeiro, os homens dessa 

modernidade líquida fizeram inovações arquitetônicas e no urbanismo, o que torna evidente 

que os espaços, nesse momento, tornam-se a personificação do medo. São locais construídos 

para evitar o desconhecido, ambientes em que ninguém entra sem ser convidado, pois estão 

cercados de mecanismos de segurança e vigilância. 

No momento seguinte do nosso estudo, trataremos da constituição de William Foster 

como sujeito anormal, inserido em uma cidade que corrobora para a tomada de tal posição. Para 

tal, recortaremos alguns fragmentos de enunciado verbal do filme que estamos estudando, que 

nos proporcionarão observar as mutações e movências das práticas desse sujeito que o inserem 

na posição de anormalidade, como membro das classes perigosas, ou seja, como aquele que 

deve ser segregado e mantido à distância. 

 

 

4.3.1 O espaço urbano como aspecto do dispositivo de segurança 

 

E se tu olhares, durante muito tempo, para um abismo,  

o abismo também olha para dentro de ti. 

(NIETZSCHE) 

 

O espaço da cidade não se limita a ser um local em que pessoas e bens são acumulados, 

constituindo-se como um lugar de movimentação e ligação entre sujeitos, arquitetura e objetos, 

com o intuito de assegurar a vida, instrumentalizando a segurança. Os mecanismos de segurança 

vão ganhar notoriedade no propósito da biopolítica: gerenciar a vida, em favor de sua 

preservação. Afim de que a segurança seja garantida, existem normas que regulamentam as 

práticas dos sujeitos e o desempenho dos dispositivos que são utilizados para garantir o 

funcionamento da sociedade moderna. 

Com vista a medicalização dos modos de vida, há uma repartição e institucionalização 

dos espaços da cidade, assim, na biopolítica, os espaços são organizados com o intuito de 

regulamentar as diferenças, numa tentativa de se assegurar a vida. Há um sistema de 

distribuição das multiplicidades, em locais próximos, com o objetivo de contestar as práticas 

divisoras e suas consequências, para tal, a sociedade moderna mune-se da norma com o intuito 

de regulamentar a vida e os espaços. Na sociedade governamentalizada, ou seja, organizada por 

tecnologias que regem diferentes espaços, a normalização é efetivada em todas as camadas 

sociais, com o intuito de regulamentar as subjetividades e as práticas dos sujeitos. Para tal,  
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[...] todos os equipamentos em jogo e seus agentes vigiavam no espaço e 

hierarquizavam, extraíam saberes e produziam anotações em registros de 

casos a examinar e a sancionar pela comparação e esquadrinhamento. Os 

mecanismos biopolíticos entram em funcionamento gerindo a população em 

nome da vida com objetivos de segurança (FOUCAULT, 2008, p. 48). 

 

Pensando nisso, observaremos como William Foster se constitui como sujeito, 

enquanto caminha pelas ruas da cidade de Los Angeles, com o intuito de verificar como o espaço 

corrobora para o funcionamento do medo da morte como dispositivo de segurança, uma vez 

que o espaço produz efeitos constitutivos de subjetividades. Para tal, pensaremos nos 

acontecimentos que vão sendo produzidos no decorrer do caminho traçado pelo personagem, 

ressaltando os confrontos em que se envolve contra inimigos amorfos (ele não tem um inimigo 

específico, no entanto, toma como tal qualquer um que atravesse o seu caminho). Esses 

confrontos são resultado da ambivalência do espaço urbano, que cria a possibilidade de 

encontros nas ruas, parques e em pontos comerciais, uma vez que as cidades contemporâneas 

aproximam aqueles que, anteriormente, eram mantidos separados. Examinemos a imagem: 

 

Imagem 928: Foster observando a cidade 

 
               Fonte: Filme Um Dia de Fúria 

 

Na imagem, podemos observar Foster, sentado em um bloco de cimento, em um 

parque urbano, com um jornal na mão e um olhar perdido. No desenrolar dessa cena, notamos 

que o jornal seria usado para tapar um furo no solado de seu sapato e que ele estava sentado ali 

                                                 
28 Imagem recortada do filme “Um dia de Fúria”, aos 18m e 22s. 
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para descansar um pouco de sua caminhada.  Em segundo plano, na imagem, vê-se os prédios 

da cidade, no entanto ele está sentado de costas para o agito urbano, o que pode ser notado 

como uma prática de resistência em relação ao que a cidade lhe representa naquele momento. 

As grandes cidades são estruturadas, na sociedade moderna, por processos neoliberais 

e de globalização da cultura. Nesse interim, “outras tecnologias políticas emergem, sendo finas 

e moduladoras, mais rápidas, flexíveis, expandindo os controles em meio aberto, entrecruzando 

os espaços fechados e criando entre eles uma malha de comunicação acirrada” (DELEUZE, 

1992, p. 68). Assim, se as demandas neoliberais são responsáveis por organizar a ocupação das 

cidades, podemos afirmar que, essas mesmas demandas, no que se refere a William, são cruciais 

para a sua segregação, uma vez que ele se constitui, para a sociedade, como um sujeito que não 

é produtivo, que não está no mercado de trabalho, que não corrobora financeiramente para o 

sustento da filha e, portanto, não tem um lugar de direito no grupo social. 

A imagem escolhida para a análise evidencia Foster sozinho, no entanto sabe-se que a 

cidade é um local proposto para a vida pública e a segurança; contudo esse sujeito não se 

enquadra nessa norma, pois não estabelece relações com outros sujeitos, não trabalha, não 

produz renda, só entra em contato com outros sujeitos em situações que levam ao confronto, o 

que o constitui como risco à segurança. William não coaduna com o pensamento moderno de 

que o espaço da cidade deve ser utilizado de forma que garanta a segurança e a preservação da 

vida, o que gera, para os sujeitos regulamentados pela norma, uma verdadeira obsessão por 

segurança.  

Ao sentar-se no parque, William desejava apenas duas coisas: tapar o buraco no solado 

de seu sapato e descansar. Não estava preocupado com o que poderia lhe acontecer por estar ali 

sozinho e, também, não evidenciava nenhum temor. Estava sozinho, em um espaço público, até 

que chegaram dois rapazes e ordenaram que ele saísse dali, alegando que aquele local lhes 

pertencia. O que se seguiu desse encontro foi um verdadeiro caos. A partir desse momento, as 

ruas da cidade se tornaram um lugar de insegurança e de temores para os sujeitos, tidos como 

normais, que circulavam por ali. Conforme pode-se notar nas imagens:  

 

 

Imagem 1029: O ataque 

                                                 
29 Imagem recortada do filme “Um dia de Fúria”, aos 27m e 14s. 
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                 Fonte: Filme Um Dia de Fúria 

 

 

Imagem 1130: Foster se constituindo como anormal 

 
                  Fonte: Filme Um Dia de Fúria 

 

No parque, os dois sujeitos que determinaram que William saísse dali não conseguiram 

ganhar a disputa, pois Foster tomou a faca que um deles empunhava e os fez abandonar, as 

pressas, o local. Contudo, os jovens não aceitaram o fato de perderem uma briga para um 

“velhote” e, para se vingar do ocorrido, saíram à procura de William, armados, afim de matá-

                                                 
30 Imagem recortada do filme “Um dia de Fúria”, aos 29m e 07s. 
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lo. Contudo essa é mais uma tentativa malsucedida: os jovens passam de carro atirando em 

William (conforme podemos notar nas imagens selecionadas) que estava em um telefone 

público falando com a ex-esposa, ferindo diversas pessoas que passavam pela rua, contudo sem 

conseguir atingi-lo. Logo perderam o controle do carro e bateram. Após a batida, William se 

aproximou do carro, pegou uma arma que havia caído no chão, atirou na perna de um deles, 

apanhou uma bolsa de armas que estava no carro e saiu andando calmamente. Diante desse 

acontecimento, William constituiu-se como um sujeito “mau”, conforme é definido por 

Bauman (2009), ou seja, como aquele que incute medo nos outros sujeitos, que é capaz de 

promover uma grande quantidade de crimes e que infringe as tecnologias de segurança. Ele 

andava pelas ruas da cidade provocando a insegurança, a desconfiança e multiplicando os 

medos.  

Foster, por meio de suas práticas, se insere no que Bauman (2009) denomina como 

classes perigosas: em um primeiro momento, foi excluído do mercado de trabalho e destituído 

de utilidade funcional. Posteriormente, pelos crimes que foi cometendo ao longo do dia, pelas 

infrações aos mecanismos de segurança e por não se ocupar da preservação da vida, pôde ser 

tomado como incapaz de se reintegrar à vida social, o que culminou em sua morte no final do 

filme. Assim, William foi permanentemente excluído por não se adequar à sociedade de 

segurança, não seguir as normas que a regulamentam e por oferecer perigo aos outros sujeitos. 

A partir do momento que William ficou sem trabalho começou a integrar as classes perigosas, 

depois, ao tornar-se um criminoso, foi tomado como um sujeito que deveria ser 

permanentemente excluído, pois, além de ser inútil, configurava-se como um risco para a 

sociedade.  

William, por integrar as classes perigosas era tido como um sujeito desclassificado e 

desnecessário, por não se encaixar em nenhum grupo e não ser aceito em nenhum lugar da 

sociedade, por essa razão foi segregado e colocado à margem da população. No caso do sujeito 

em questão, o contingente populacional foi responsável por afastá-lo, mantendo-o distante, 

desde o momento que se separou da esposa e voltou a morar com a mãe, passando pelo fato de 

ter sido despedido do emprego e culminando em sua morte. Por fazer parte das classes 

perigosas, William tornou-se, aos olhos do corpo populacional, um sujeito anormal e perigoso, 

que deveria ser mantido à distância. Trava-se assim, no interior dos espaços da cidade, de uma 

batalha entre William, o sujeito anormal, e a população, os sujeitos normais; e é nas ruas que 

os problemas se fortalecem e que os confrontos se concretizam. 

Nos espaços da cidade as segregações se multiplicam e os medos se fortalecem. A 

cidade é um lugar ocupado por sujeitos que são estranhos uns aos outros, no entanto, embora 
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desconhecidos, estão em constante contato, o que colabora para o surgimento de medos, dúvidas 

e confrontos – conforme se pode visualizar nas figuras 7 e 8. No interior da cidade de Los 

Angeles, onde William caminhava, era impossível escapar à presença de estranhos; contudo, 

um sujeito que tem atitudes tidas como normais, passa por esses desconhecidos tentando 

escapar deles, pois o desconhecido, conforme postulado por Bauman (2009), gera o medo. Todo 

esse medo e essa insegurança que surgem, no interior do espaço urbano, em relação ao 

desconhecido, se deve ao fato de que aquilo sobre o que não se tem controle pode configurar-

se como uma ameaça à preservação da vida. Pensando nisso, podemos pensar que William, 

durante seu trajeto, vai constituindo-se, para os outros, como o sujeito desconhecido, como 

aquele que ameaça a vida, como aquele que não age conforme as regras e as normas. 

Ao encontrar-se com os dois rapazes, William poderia, simplesmente, ter saído dali e 

continuado seu caminho, no entanto preferiu enfrentá-los, o que gerou um verdadeiro caos 

urbano, conforme podemos notar nas imagens. Sabe-se que, a partir do momento em que os 

rapazes saem pela cidade atirando e tentando matar William, o medo se alastra pelas ruas, no 

entanto, o personagem que era procurado pelos outros estava em um telefone público e não 

sinaliza medo e nem tentou fugir. William, tranquilamente termina sua ligação, olha para o lado 

e vê o carro batido, se aproxima dele – enquanto o resto da população que passava pelo lugar 

corria para longe – e torna-se, para aqueles que o perseguiam, um sujeito a se temer. Enquanto 

os sujeitos, tidos como normais, no interior das cidades, são constituídos pelos medos que atuam 

para a regulamentação da população e ajudam nas técnicas de preservação da vida, William, 

conforme podemos notar na imagem, não se subjetiva por esse medo, constituindo-se como 

anormal, como o desconhecido e oferecendo perigo a população.  

William, ao diluir o medo pelas ruas por onde anda e por todo espaço da cidade, é 

tomado como desconhecido, ou seja, como aquele que não pode ser controlado. Embora a 

cidade seja organizada a partir de inúmeras tecnologias de segurança, o que a evidencia como 

a personificação do medo, nenhuma delas consegue impedir que William Foster se constitua 

como um indivíduo monstruoso e um sujeito criminoso, o que o torna um membro das classes 

perigosas, que deve ser eliminado, segregado e mantido à distância. 

Frente a essas considerações, podemos pensar como a governamentalidade se opera 

no espaço urbano, instaurando mecanismos de segurança e normalização afim de assegurar e 

garantir a propagação da vida. A partir de nossas observações, foi possível constatar que o medo 

é um fator que atua para a preservação da vida. Assim, é tido como normal o sujeito que, por 

sentir medo, busca proteger a si e ao contingente populacional das ameaças contra a vida. E 

William, por não se constituir por essa norma, é tomado como anormal, como desconhecido e 
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como membro das classes perigosas. Pensando nisso, podemos constatar que o medo da morte, 

no espaço urbano, atua como um dispositivo de segurança, que funciona em favor da biopolítica 

e da preservação da vida, uma vez que o medo da morte é fundamental para que o sujeito atue 

em função da preservação da vida. 

No próximo tópico, ocupar-nos-emos em estudar Alexandria, a comunidade de 

sobreviventes em The Walking Dead, como um espaço biopolítico em que as relações do 

biopoder, que atuam pela preservação da vida, são postas em funcionamento por dispositivos, 

dentre eles os de segurança. 

 

 

4.4 Alexandria: espaço biopolítico 

 
A vida corre pelas ruas numa busca sem sentido 

 enquanto o mundo vive em guerra por paz.  

(Guilermo PELADO) 

 

Alexandria é um espaço físico que instaura discursividades e é possível verificar nele 

a manifestação e o funcionamento dos mecanismos de segurança. Podemos ainda relacionar o 

lexema ‘Alexandria’, que nomeia o pequeno vilarejo, à cidade Egípcia de Alexandria, que foi 

uma cidade muito significativa para todo o mundo. Sua criação ocorreu em torno de um 

"vilarejo", em 331 a.C., por Alexandre, o Grande.  Anos depois de sua fundação, a cidade 

tornou-se o espaço central da cultura grega no período helenístico31 e foi fundamental pela 

distribuição da cultura grega pelo resto do Egito. 

 Alexandria foi uma importante base marítima e tornou-se a capital do Egito. A cidade 

sobreviveu a grandes complicações, como por exemplo, o incêndio que destruiu sua biblioteca 

(a maior do mundo antigo), repleta de obras raras, o desmantelamento do Farol de Alexandria 

(que era a sétima maravilha do mundo antigo), além de inúmeras batalhas, que ocorreram 

naquela cidade. Embora tenha enfrentado situações complicadas, Alexandria fortaleceu-se e 

tornou-se de suma importância para o mundo oriental e, ainda hoje, é uma cidade extremamente 

populosa e forte, embora esteja ameaçada por erosões marítimas.  

Pensando nisso, o nome Alexandria, dado à comunidade de sobreviventes em The 

Walking Dead, remete a uma rede de memórias que traz à tona discursos reatualizados acerca 

da historicidade da cidade egípcia. Nesse sentido, pode-se dizer que o lexema escolhido provoca 

                                                 
31 O helenismo foi a concretização idealizado por Alexandre, com o objetivo de divulgar e implantar a cultura 

grega nos territórios que conquistava. 
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a emergência de uma memória discursiva acerca das grandes glorias de Alexandria (cidade 

egípcia) indicando que a comunidade sobrevivente terá o mesmo destino, ou seja, além de 

sobreviver ao apocalipse, também terá glória.  

No seriado, Alexandria é um local que apareceu na quinta temporada, localizado na 

Virginia, perto de Washington. Trata-se de uma comunidade onde Rick Grimes e seu grupo 

chegam após a longa viagem para Washungton. A comunidade de Alexandria subsiste a grandes 

mudanças, no que se refere à ocupação do espaço, uma vez que é um local em que vivem 

sujeitos sobreviventes ao apocalipse zumbi. Houve então a necessidade, para que esse 

contingente populacional tivesse chance contra os zumbis e contra os grupos humanos rivais, 

da instauração de tecnologias e métodos de segurança. Assim, o espaço da cidade foi todo 

murado, dentro dela foram instalados espaços para a vigia, para o tratamento médico, para a 

distribuição de comida etc, afim de garantir a continuidade da vida. Vejamos a imagem: 

 

Imagem 1232: Alexandria vista e fora 

 
               Fonte: Série The Walking Dead 

 

 

Conforme é possível notar, a imagem acima evidencia Alexandria de fora para dentro. 

Nela é possível notar elementos organizados, estrategicamente, afim de garantir a segurança da 

população da comunidade. O espaço é todo cercado por um muro improvisado com folhas de 

zinco, retiradas da construção de um shopping naquela região; o portão, que na imagem não 

aparece por estar aberto, é feito de grades densas e é vigiado por um guarda, armado, que 

coordena sua abertura e seu fechamento; os carros são estrategicamente colocados em frente ao 

                                                 
32 Imagem recortada do primeiro episódio da sexta temporada, aos 13m e 58s. 
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portão para facilitar a evacuação do local, caso necessário. No interior da comunidade há outros 

locais, espalhados ao longo de todo espaço ocupado pelos sobreviventes, utilizados como 

mecanismos para de garantir a segurança da população: torres de vigia, de onde é possível notar, 

ao longe, quem se aproxima da comunidade; a comunidade tem apenas duas ruas residenciais, 

o que facilita tanto a vigia quanto o esvaziamento (caso necessitem sair dali às pressas); um 

centro de convenções, onde a população se reúne para discutir planos e crias estratégias de 

segurança; um depósito de armas; uma enfermaria; um depósito de alimentos etc. 

Para nossas análises, trataremos Alexandria, em conformidade com Foucault (2008), 

como um local que é, ao mesmo tempo, recipiente e destinatário de práticas de poder e 

disciplinamento. Nessa perspectiva, Alexandria é um espaço em que a biopolítica constitui-se 

por meio da regulamentação da circulação e da coordenação do fluxo de corpos no interior de 

seu território. Convém ressaltar ainda que Alexandria sofreu um grande número de 

intervenções, com o objetivo de tornar o seu espaço seguro, o máximo que conseguissem, afim 

de garantir a vida dos sobreviventes que estavam ali. 

Para essa reconfiguração da comunidade foi indispensável a regulamentação e a 

reorganização do governo na cidade, em relação ao meio que a envolve, estabelecendo uma 

previsão estatística dos possíveis ataques, uma previsão do uso de munição e de alimentos etc. 

Foi necessário que se fizesse, também, uma verificação dos problemas enfrentados em 

Alexandria: antes da chegada do grupo de Rick, ninguém ali tinha treinamento para enfrentar 

os zumbis e os inimigos vivos, o que dificultava a circulação daquela população fora dos muros 

da cidade.  

Além desses fatores, a cidade necessitava de uma expansão, para que se pudesse ter 

área de plantio, uma enfermaria maior, dentre outras coisas; os suprimentos médico, alimentício 

e de munição precisavam ser reabastecidos, por isso providencias deveriam ser tomadas para 

que mais grupos pudessem sair da cidade e buscar pelo que precisavam. As medidas tomadas 

para resolver o problema de circulação podem ser pensadas, de acordo com Foucault (2008), 

com o reordenamento da função de higienização e da função de circulação. Vejamos a imagem: 

 

 

Imagem 1333: Alexandria vista de dentro 

                                                 
33 Imagem recortada do segundo episódio da sexta temporada, aos 33m e 08s. 
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                 Fonte: Série The Walking Dead 

 

 

Na imagem acima, é possível notar que a função de higienização já havia sido colocada 

em funcionamento, uma vez que era um espaço arejado, onde não havia zumbis – que se 

amontoavam fora dos muros da comunidade – e cujas moradias eram adequadas às necessidades 

da população. Alexandria, antes de ser um refúgio para os sobreviventes, era um subúrbio de 

luxo e autossuficiente, por isso foi possível sobreviver naquele espaço, por tanto tempo, sem 

ter que sair da proteção de seus muros. 

O problema que precisava ser resolvido era o da circulação, pois diferentemente das 

cidades modernas, Alexandria necessitava ser rodeada por muros, para que ficassem protegidos 

da epidemia zumbi e dos sobreviventes inimigos. Além dos muros, a cidade necessitava de 

locais que possibilitassem que a vigilância fosse constante – conforme evidencia a imagem, na 

cidade haviam sótãos que eram usados como torres de vigilância –, uma vez que a insegurança 

em Alexandria era predominante: a qualquer momento poderiam ser atacados por um grupo 

rival ou por uma manada de zumbis. Nota-se então que, em Alexandria, há um misto entre 

mecanismos disciplinares e tecnologias de segurança, atuando em função da preservação da 

vida. Conforme afirmamos no primeiro capítulo dessa tese, um modelo de sociedade não exclui 

o outro, portanto em Alexandria, a disciplina e a segurança se completam, garantindo a 

sobrevivência da população. 

Os grupos inimigos dos habitantes daquela comunidade podem ser tomados como uma 

população flutuante, uma vez que, em sua maioria, eram compostos por sujeitos que ofereciam 

perigo aos outros e que poderiam vir de qualquer lugar, por não ter conquistado um espaço que 

lhes oferecesse segurança. Nesse sentido, os mecanismos de segurança utilizados em 

Alexandria tinham a finalidade de manter à distância o inimigo: fosse humano ou não. Portanto, 
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a circulação deveria ser organizada: só poderia sair dos muros quem estivesse qualificado para 

isso e só poderiam entrar aqueles que não oferecessem risco à população da cidade, ou seja, era 

necessário separar a boa e a má circulação, criando possibilidades para que a boa acontecesse e 

eliminando a má.  

Na imagem escolhida, vê-se a cidade de Alexandria como um lugar calmo, tranquilo, 

com ruas vazias; isso se deve ao fato de que, naquele momento, o planejamento de higienização 

e o de circulação estavam funcionando com eficácia, garantindo a perpetuação da vida e 

assegurando que o local ocupado por aquele grupo populacional se mantivesse protegido. Nessa 

perspectiva, vê-se o funcionamento da biopolítica no espaço de Alexandria, que se torna um 

lugar constituído por meio de relações de biopoder, onde se desdobram os dispositivos de 

segurança e as técnicas de preservação da vida. Para tal foi necessário planejar os acessos ao 

exterior e as permissões de ingresso ao interior; por isso, a eficácia do planejamento foi 

fundamental para que as técnicas de segurança se tornassem eficientes. 

Com relação ao planejamento da cidade, podemos considerar, a partir das discussões 

teóricas de Foucault (2008), que Alexandria é uma cidade concreta, uma vez que surgiu a partir 

de um espaço urbano que já existia, onde técnicas de segurança foram implantadas para garantir 

a vida da população sobrevivente, após o apocalipse zumbi. Além disso, podemos inferir 

também que, parte do planejamento de Alexandria, enquanto sociedade de segurança, se deve 

ao fato de que, para o governo desse espaço, há uma tentativa de se minimizar os aspectos 

negativos, uma vez que aquela população não pode livrar-se deles. Para o governo e 

gerenciamento desse espaço trabalha-se com as probabilidades, buscando meios para proteger 

a população dos perigos por meio dos dispositivos de segurança. 

Ainda acerca do planejamento dos métodos de segurança em Alexandria, podemos 

dizer que os elementos e os sujeitos, no interior desse espaço, atuam de maneira polifuncional, 

ou seja, o mesmo sujeito ocupa a posição de guarda, de recrutador, de líder dos grupos de 

resgate, afim de fazer com que a vida perpetue. Há também um planejamento acerca do futuro, 

que só pode ser controlado por uma estimativa de probabilidades, funcionando como um 

aspecto essencial para os mecanismos de segurança em Alexandria.  

Pensando nisso, cabe ressaltar que, conforme Foucault (2008), a segurança constrói 

um espaço por meio de acontecimentos possíveis, que são temporais e aleatórios, relevantes 

para sua inscrição, o que, conforme Foucault (2008), pode ser chamado de meio. Nessa 

perspectiva, Alexandria pode ser considerada como um meio – em que os dispositivos de 

segurança atuam em favor da preservação da vida – onde surgem fenômenos de circulação, 

atingindo toda a população.  
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Alexandria atua como um meio em que uma diversidade de indivíduos coexistem em 

função de um único objetivo: preservar a vida. Os mecanismos de segurança atuam sobre esse 

meio, a partir de dispositivos, tendo como alvo as séries de acontecimentos produzidos pela 

população e também de acontecimentos naturais. A busca por suprimentos, por sobrevivência 

e a luta contra grupos rivais constitui-se como acontecimentos provocados pela população; a 

epidemia zumbi se configura como acontecimento natural, uma vez que ninguém conhece as 

suas causas. E para que os mecanismos de segurança fossem implementados em Alexandria foi 

necessário que as tecnologias governamentais atuassem sobre o meio, estabelecendo as 

transformações necessárias.  

Nessa comunidade houve a implementação de dispositivos de segurança que 

regulamentavam as variações que não poderiam ser eliminadas do meio, amenizando seus 

efeitos negativos. Pode-se dizer que a emergência desses dispositivos está relacionada a uma 

série variada de elementos, dentre eles, podemos destacar a necessidade de preservação da vida. 

Aquele grupo populacional que ocupava Alexandria, por temer a morte, disponibilizou várias 

tecnologias de segurança para proteger-se e garantir a perpetuação da vida. Na comunidade de 

Alexandria, o medo da morte atua como um dos principais dispositivos de segurança, fazendo 

daquele espaço um dos poucos onde ainda há um pouco de normalidade e proteção. Portanto, 

o espaço em questão é um aspecto fundamental para a atuação do dispositivo de segurança, 

corroborando para a emergência do medo da morte como um dos principais dispositivos que 

atuam sobre essa população. 

No que se refere à distribuição e ocupação dos espaços em Alexandria, pode-se notar 

o medo da morte funcionando como um dispositivo de segurança que conduz os sujeitos um 

uma busca por tecnologias e mecanismos de segurança com o intuito de garantir a preservação 

da espécie. Sendo assim, pode-se inferir que Alexandria funciona como um espaço biopolítico 

onde os mecanismos de poder, vigia e controle operam sobre a população, com o intuito de 

tornar a vida algo possível, com um pouco de normalidade, em plena epidemia zumbi. 

Nesse capítulo, ocupamo-nos em observar o espaço funcionando como um aspecto do 

medo da morte como dispositivo de segurança. Para tal, fez-se necessário pensarmos nas 

mudanças ocorridas, de acordo com Foucault (2008), na noção de espaço com a passagem da 

sociedade disciplinar para a sociedade de segurança, considerando como os mecanismos do 

poder disciplinares se conectam aos dispositivos de segurança, garantindo o funcionamento da 

sociedade de segurança. Pudemos constatar que, para o bom funcionamento das tecnologias de 

segurança, é necessário o planejamento da higiene e da circulação dos sujeitos, dentre outras 

coisas. 
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Para pensar na noção de espaço, utilizamos, em um primeiro momento, o conceito de 

heterotopia, poposto por Foucault (2001), com o objetivo de tratar o local ocupado pela milícia 

de Kurtz como um espaço heterotópico. Além disso, estabelecemos a relação entre heterotopia 

e o medo da morte como dispositivo de segurança, uma vez que o espaço da milícia tem seu 

funcionamento organizado em torno de tecnologias biopolíticas que se ocupam em garantir a 

vida dos habitantes daquele local. Assim, o medo da morte funciona, naquele espaço, como um 

dispositivo de segurança, pois o contingente populacional que o ocupa, por temer a morte, busca 

mecanismos para a preservação da vida. 

Em um segundo momento, nos propusemos a tratar a cidade, enquanto conjunto 

populacional, uma vez que o Estado moderno é constituído por uma diversidade de processos, 

dentre eles a industrialização e a globalização. No entanto, esses processos, além do aspecto 

positivo, possuem, também, um princípio negativo, devido ao modo como o neoliberalismo se 

organizou, principalmente no que se refere à produção e consumo de bem e à economia. Nas 

grandes cidades, como é o caso da cidade de Los Angeles, surgem como princípio negativo, o 

que Bauman (2009) denomina como classes perigosas, constituídas por sujeitos que oferecem 

risco à população e devem, por isso, ser excluídos definitivamente. 

Pensando nisso, observamos as práticas de Foster, ao longo de suas andanças pela 

cidade, constituindo-o como um membro das classes perigosas, como aquele que não pertence 

a lugar nenhum e que se torna um criminoso, provocando medo nos sujeitos que agem de acordo 

com as normas. Nessa perspectiva, constatamos que, no local em análise, o medo da morte é 

um dispositivo de segurança que atua afim da preservação da vida. No espaço observado, 

existem tecnologias e mecanismos de segurança instaurados e o medo da morte é um dispositivo 

que toma a insegurança e a fragilidade como ferramentas, afim de garantir a segurança e a 

continuidade da vida.  

Por fim, ocupamo-nos em observar Alexandria como um espaço biopolítico, em que 

os dispositivos de segurança não substituem a disciplina, mas reconfiguram-na por meio do 

biopoder, que se ocupa da gestão da vida. Portanto notamos que, nessa comunidade, há uma 

preocupação com o homem enquanto espécie e seu meio, numa busca pela manutenção das 

condições materiais de existência da vida. Os habitantes de Alexandria relacionam-se com os 

males que acometem a população buscando amenizá-los por meio de estatísticas, vigilância e 

controle das práticas. A partir disso, é possível afirmarmos que Alexandria é um espaço em que 

o medo da morte funciona como um dispositivo de segurança, uma vez que é por desejar viver 

e perpetuar a espécie que as tecnologias de segurança são implementadas. A busca pela 
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segurança se torna uma norma na sociedade biopolítica, uma vez que há uma preocupação em 

se preservar a espécie em sua totalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Um Efeito de Fim... 
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Ninguém abra a sua porta 

para ver que aconteceu: 

saímos de braço dado, 

a noite escura mais eu. 

 

Ela não sabe o meu rumo, 

eu não lhe pergunto o seu: 

não posso perder mais nada, 

se o que houve já se perdeu. 

 

Vou pelo braço da noite, 

levando tudo que é meu: 

- a dor que os homens me deram, 

e a canção que Deus me deu. 

(Cecília MEIRELES) 

 

Partimos dos pressupostos teóricos da Análise do discurso de herança francesa com o 

objetivo de analisar, a partir das teorias foucaultianas, o funcionamento do medo da morte 

como dispositivo de segurança, nos corpora em estudo.  

Ao assumir que a vida é algo que deve ser preservado e que o medo da morte corrobora 

para a sua perpetuação, uma vez que o homem que a teme busca esquivar-se dos perigos que 

prejudicam a continuidade da vida, estamos considerando que aquele que não tem esse temor 

é tido como anormal. Dessa forma a norma constitui a fronteira que determina o 

comportamento do sujeito em relação à governamentalidade em que está inserido e, em se 

tratando da sociedade de segurança, o que é normal é que a vida seja preservada e que o medo 

da morte atue como um dos fatores que corrobora para tal. Essa normalidade é assegurada por 

dispositivos de segurança, portanto o medo da morte é um desses dispositivos, que atua em 

favor da perpetuação da vida. 

Por meio de nossas análises foi possível observar que as posições-sujeito se definem 

a partir das relações de poder e saber que se exercem no meio social onde são construídas, 

levando em consideração que tratamos de sociedades de segurança, governamentalizadas pela 

biopolítica. As posições-sujeito não são estáveis, emergem no interior de uma multiplicidade 

de acontecimentos e são circunscritas por transformações contínuas. Nesse ínterim, a Análise 

do Discurso de linha francesa foi a disciplina que nos permitiu pensar os enunciados 

constitutivos do medo da morte como dispositivo de segurança, evidenciando sua emergência 

e sua estreita relação com a norma. Para tal, a noção de dispositivo foi essencial para 

observarmos as relações de poderes inerentes à sociedade de segurança. 

Dividimos o estudo em quatro capítulos. No primeiro deles, ocupamo-nos, em um 

primeiro momento, em evidenciar as práticas discursivas constitutivas da configuração atual 
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do medo da morte, levando em consideração suas continuidades e descontinuidades, 

produzidas pelos discursos e pelas relações entre saber e poder ao longo dos tempos. O estudo 

acerca das movências na concepção do medo e da morte enquanto objeto de discursos se fez 

necessário, pois, na perspectiva de Foucault, “não se pode falar de qualquer coisa em qualquer 

época” (FOUCAULT, 2007, p. 50). O que pode ser dito é definido pelas condições históricas 

de emergência dos enunciados e, por consequência, dos objetos de discurso. O que possibilita 

a emergência de discursos e a constituição dos objetos, em diferentes historicidades, é a vontade 

de verdade de cada época.  

Assim, tratar das movências e deslocamentos que possibilitam o formato atual do 

medo e da morte como objetos de discurso possibilitou-nos observar o modo como o medo da 

morte funciona, nos corpora em estudo, como um dispositivo de segurança. Nesse sentido, a 

atuação do medo da morte como dispositivo de segurança, é um aspecto da “vontade de 

verdade” que rege o Estado moderno, em que as questões de segurança são prioritárias para 

perpetuação da estrutura social, que tem como prioridade a preservação da vida e a redução das 

ameaças. 

Ainda no primeiro capítulo, em um momento posterior, lidamos com alguns conceitos 

e ferramentas metodológicas, teorizados por Foucault, fundamentais para as nossas análises. 

Ocupamo-nos, então, em conformidade com Foucault (2008), da noção de população, que 

emergiu com a sociedade de segurança; da noção de biopolítica, baseada no poder sobre a vida; 

da noção de governamentalidade, que trata da atuação do biopoder sobre o homem enquanto 

espécie ou população; e da noção de dispositivo, que é um conjunto divergente composto por 

discursos, instituições, espaços, normas, corpos etc; ou seja, é a associação entre o dito e o não 

dito. A noção de biopolítica remete ao fato de que os sujeitos são, ao mesmo tempo, agentes e 

objetos de governo, uma vez que a preservação da vida passa a ser objeto das relações de 

poderes e da construção de saberes. Com o surgimento do Estado moderno, o governo da vida 

foi impulsionado por meio da criação de novas tecnologias de poder e de dispositivos de 

segurança, que se tornam essenciais para o funcionamento das tecnologias e mecanismos de 

segurança, atuando para a prorrogação da vida. Assim, na atualidade, no Estado Moderno, para 

que a vida da população seja preservada, foram implantadas tecnologias como segurança 

alimentar, cuidados com a saúde, com a distribuição do espaço urbano etc. 

No segundo capítulo, com o intuito de evidenciar que o dispositivo de segurança é um 

aspecto da sociedade de segurança, que é regulamentada e estruturada por normas, tratamos 

das práticas de objetivação e subjetivação que levam os sujeitos a constituírem-se como 

normais ou anormais, no interior do Estado moderno. Propusemo-nos, para esse momento do 
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estudo, observar a constituição dos sujeitos-personagens, a partir de suas práticas, no interior 

do grupo populacional em que se inseriam, que os levaram a ser tratados como sujeitos 

anormais, uma vez que agiam de maneira contrária às normas a que estavam condicionados. 

Em nosso estudo, para pensar no estabelecimento de normas e nas práticas de resistência que 

surgem em contradição a elas, tratamos: da transposição da noção de poder disciplinar para a 

noção de biopoder, do deslocamento das práticas de normatização para as práticas de 

normalização e da mudança dos dispositivos disciplinares para os dispositivos de segurança, 

levando em consideração as práticas de resistência que atravessam o poder. 

A resistência é, segundo Foucault (1995), uma estratégia usada pelo sujeito para 

esquivar-se da norma e dos procedimentos de sujeição a que está subordinado. Assim, a 

resistência é uma contrapartida do poder. Nesse sentido, a resistência, assim como o poder, é 

mutável, pois está sempre se atualizando em função da historicidade em que se inscreve. 

Pensando nisso, tratamos, nesse capítulo, da constituição dos sujeitos em observação, levando 

em consideração que aquele que resiste às normas em que está inserido é tomado como anormal. 

Para tal, consideramos que, conforme Foucault (2008), a instauração das normas se dá por meio 

de dispositivos disciplinares e de dispositivos de segurança, afim de normatizar e normalizar os 

corpos dos indivíduos, tornando-os úteis e capazes de atuar para o bom andamento das 

instituições, ou para a preservação da vida, em termos populacionais.  

As normas funcionam a fim de preservar os processos de regulação institucional e 

social; em contrapartida a normalização, os que as transgridem são tidos como anormais, 

devendo ser punidos, corrigidos, tratados, excluídos ou eliminados. Resta-nos ressaltar que 

tomamos a norma como uma conexão entre o dispositivo disciplinar – que atua sobre um 

indivíduo afim da docilização de seu corpo – e o biopoder – que atua sobre o corpo 

populacional, com o intuito de preservar da vida. Nesse sentido, os sujeitos em análise 

constituem-se como anormais em dois momentos: ao resistir às normas do grupo social em que 

se inserem e ao perder medo da morte e não atuar afim da preservação vida.  

Enfim, nesse momento do estudo, tínhamos o objetivo de evidenciar que a norma atua, 

na sociedade de segurança, como um regulamentador social. Sendo assim, na atualidade faz 

parte das normas o estabelecimento de relações de poderes e saberes em prol da preservação da 

vida. Nessa perspectiva, contatamos que o medo da morte pode ser tomado como um dispositivo 

de segurança, que atua a favor da prorrogação da vida, em função da norma que regulamenta a 

população: o sujeito que age de acordo com as normas, teme a morte e atua em favor da 

perpetuação da vida e quem age de maneira contrária a isso, constitui-se como anormal. 
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No terceiro capítulo, ocupamo-nos em tratar o corpo como um aspecto do medo da 

morte como dispositivo de segurança. Para tal, fez-se necessário uma breve discussão acerca 

da materialidade fílmica enquanto suporte que sustenta a realização de enunciados, uma vez 

que tomamos como objeto de estudo algumas imagens em movimento dos corpora escolhidos, 

que nos propiciaram verificar a constituição dos sujeitos, a partir de relações de poder e saber, 

expressas em seus corpos. 

Posteriormente, para nosso percurso de trabalho, ocupamo-nos da observação do corpo 

como suporte discursivo, onde se inscrevem enunciados constitutivos das práticas de 

subjetivação dos sujeitos. Nesse momento, investigamos o corpo a partir dos postulados de 

Foucault (1986), que o trata como depositário de discursos e local em que acontecem embates 

e duelos, travados a partir das relações de poder e saber que se estabelecem, tacitamente, na 

sociedade de segurança, no Estado moderno, ao longo da história, constituindo subjetividades 

e espaços de regularidade dos discursos. De acordo com Foucault (1986), o corpo é uma 

realidade biopolítica, concebida pela história e materialidade sobre a qual recai, e também são 

construídos, uma infinidade de enunciados. A partir das discussões feitas nesse capítulo, 

constatamos que o corpo é um elemento inserido em uma rede de disputas, que ocorrem em 

toda a sociedade de segurança, que o constituem como espaço de materialização e de inscrição 

de enunciados, constituídos historicamente. Portanto, é por meio da associação entre discurso-

história-memória que o corpo se efetiva como espaço de materialização discursiva, do qual 

emergem práticas de subjetivação e tecnologias de normatização/normalização, que instauram 

posições sujeito. 

A partir dos estudos desenvolvidos nesse capítulo, pudemos constatar que o corpo 

funciona como um aspecto do medo da morte como dispositivo de segurança, uma vez que faz 

parte da norma que regulamenta a sociedade de segurança, no que se refere à preservação da 

vida. Assim, o corpo é um suporte de discursos que é regulamentado pela norma que dita que a 

vida deve ser preservada e o medo da morte como dispositivo de segurança atua a fim do 

cumprimento dessa norma. No caso dos sujeitos analisados, pudemos constatar que agem de 

maneira anormal – suas práticas estabelecem uma regularidade entre eles –, uma vez que 

revelam, em seus corpos, sinais de anormalidade, por não se subjetivarem pela norma que dita 

que a vida deve ser preservada e por não atuarem em favor do medo da morte como dispositivo 

de segurança, conforme foi demonstrado em nossas análises.  

No quarto capítulo, pensamos a noção de espaço, conforme Foucault (2004/2008), 

como um princípio relevante para o funcionamento do dispositivo de segurança, na sociedade 

moderna. Para tal, percorremos o mesmo caminho traçado por Foucault (2008), que trata da 
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mudança ocorrida na noção de espaço a partir da transposição da sociedade disciplinar para a 

sociedade de segurança, tomando como exemplo as cidades. O espaço é, de acordo com 

Foucault (2008), constituído a partir de distintas relações de poder, em distintos modelos de 

sociedade – que são regulamentadas por dispositivos –; portanto, a noção de espaço está em 

constante mutação e deslocamento, em função da vontade de verdade e da historicidade em que 

se insere. 

Nesse capítulo, interessou-nos também tratar o local ocupado pela milícia de Kurtz 

como um espaço heterotópico, que instaura discursividades. O conceito de heterotopia 

possibilitou-nos estabelecer uma relação entre o “fora” – no que se refere a outros espaços, aos 

sujeitos e à linguagem – e o interior do espaço ocupado pela milícia. Por considerarmos que as 

posições-sujeito são definidas pelas relações de poder e saber que se estabelecem em um espaço 

determinado, acreditamos que essas posições são circunscritas por mutações, transformações e 

deslocamentos.  

No momento seguinte, conforme o exemplo de Foucault (2008), ocupamo-nos em 

pensar a cidade de Los Angeles, como contingente populacional, atuando para a constituição de 

William Foster como sujeito de discursos. Para tal, pautamo-nos na perspectiva teórica de 

Bauman (2009), que discute as associações que se estabelecem os sujeitos que habitam a cidade, 

pensando o modo como o medo e a obsessão por segurança se tornam fundamentais para a 

constituição do espaço urbano. É interessante pensarmos, ainda, na ironia que se estabelece 

quando pensamos no nome da cidade onde Foster tem seu dia de fúria: Los Angeles (Os anjos), 

o que remete a uma ideia de calma de tranquilidade, no entanto o que se estabelece é um espaço 

de lutas, embates, mortes e muita insegurança. 

Por fim, tratamos Alexandria como um espaço biopolítico, no qual as relações de poder 

e saber são exercidas com o intuito de garantir a segurança e a perpetuação da vida. Em nossas 

análises constatamos que o biopoder, em Alexandria, atua em duas vertentes: anátomo-política 

do corpo – que se refere aos mecanismos disciplinares utilizados em função da segurança, como 

por exemplo o controle do espaço – e a biopolítica da população – que se refere a normalização 

da população por meio do planejamento e controle da circulação, por meio das relações de 

saberes e poderes, dentre outras coisas. 

Assim, propusemo-nos, nesse último capítulo a demonstrar como o espaço atua como 

um aspecto do medo da morte como dispositivo de segurança, uma vez que atua para a 

regulamentação dos lugares em que os sujeitos se constituem, se configurando por meio de 

normas e tecnologias de segurança. 



162 

 
 

Para a escrita dessa tese, tomamos como hipótese que, a partir do conceito de 

dispositivo de segurança, conseguiríamos evidenciar, por meio das análises dos corpora, o 

medo da morte atuando como um dispositivo de segurança, no Estado moderno, com o intuito 

de perpetuar a vida e minimizar os riscos. Acreditamos que a hipótese foi comprovada, uma 

vez que conseguimos vislumbrar o medo da morte atuando como dispositivo de segurança e 

como um aspecto da norma que regulamenta a sociedade de segurança, uma vez que é por 

temer a morte que os sujeitos buscam métodos e tecnologias de segurança, afim de preservar a 

vida. Partindo dessa hipótese, pudemos verificar, também, que os sujeitos em análise se 

constituem como anormais por não agirem de acordo com as normas que determinam que a 

vida, na atualidade, deve ser preservada e por não demonstrarem medo da morte, constituindo-

se como monstros humanos. 

Nosso objetivo para essa tese, que era verificar o modo como o medo da morte atua 

como dispositivo de segurança, na sociedade ocidental, no Estado moderno, com a finalidade 

de garantir a perpetuação da vida, regulamentado pelas normas sociais, foi cumprido, uma vez 

que evidenciamos, por meio de nossas análises, o medo da morte atuando como dispositivo de 

segurança, em corpora específicos. Com o intuito de cumprir o objetivo desejado, ponderamos 

que, de acordo com Foucault (2008), em sociedade, são as relações de poder que possibilitam 

a perpetuação da vida, que é garantida por dispositivos de segurança, dentre eles o medo da 

morte.  

Para tal, foi necessário tratar o medo da morte como dispositivo de segurança, atuando 

como um aspecto essencial da norma que regulamenta a sociedade de segurança, no estado 

moderno. Com isso, constatamos que os sujeitos inseridos nesse momento histórico, para ser 

considerados normais, utilizam o medo da morte como um dispositivo que funciona em favor 

da perpetuação da vida. 

Por meio de nossas análises, verificamos que Walter Kurtz (ApocalypseNow), William 

Foster (Um dia de Fúria) e Rick Grimes (The WalkingDead) subjetivam-se como sujeitos 

anormais, por não temerem a morte, resistindo à norma social que visa à potencialização da 

vida.  Explicitamos, também, as marcas discursivas representativas do medo da morte, atuando 

como dispositivo de segurança nas três obras, tecendo uma rede de enunciados da guerra do 

Vietnã (ApocalypseNow) à atualidade (The WalkingDead), capaz de demonstrar os 

atravessamentos e deslocamentos que “o medo da morte”, enquanto fator fundamental para 

garantir a segurança e, consequentemente, a vida ao longo dos tempos. 

Partindo disso, pensamos que, para expandir esse trabalho, futuramente, trataremos os 

corpora escolhido a partir do paradigma que Agamben (2004) denomina como estado de 
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exceção, por meio do qual evidencia que as técnicas de segurança que emergem em um 

momento de desvio, como a guerra, que teriam um aspecto transitório, se constituem como 

regras definitivas. Nesses momentos de desvio, o estado de exceção se configura por haver um 

vazio de direito, assim conforme Agamben (2004),  

 

O estado de exceção não é uma ditadura (constitucional ou inconstitucional, 

comissária ou soberana), mas um espaço vazio de direito, uma zona de anomia 

em que todas as determinações jurídicas – e, antes de tudo, a própria distinção 

entre público e privada - estão desativadas. [...] O estado de necessidade não 

é um "estado do direito", mas um espaço sem direito (mesmo não sendo um 

estado de natureza, mas se apresenta como a anomia que resulta da suspensão 

do direito). (p. 78-79) 

 

O estado de exceção é um vazio de direito e, sendo assim, tentaremos evidenciar que 

o caos da guerra, configura-se como estado de exceção, no interior do Estado moderno, é 

fundamental para a constituição da sociedade atual, conforme pensamos em evidenciar nos 

corpora, em um próximo trabalho, pois, se “por um lado, o vazio jurídico de que se trata no 

estado de exceção parece absolutamente impensável pelo direito; por outro lado, esse 

impensável se reveste, para a ordem jurídica, de uma relevância estratégica decisiva e que, de 

modo algum, se pode deixar escapar” (AGAMBEN, 2004, p. 79). 

Para um possível efeito de fim, nesse estudo que ora finalizamos, gostaríamos de 

ressaltar que o medo da morte é um dispositivo de segurança que atua, na sociedade líquido 

moderna, com o intuito de perpetuar a vida. Seu funcionamento é assegurado pelas normas que 

regulamentam a população, uma vez que, na biopolítica, que é posta em funcionamento por 

meio das relações de biopoder, o medo da morte pode ser tomado como fator primordial que 

atua afim de perpetuar a vida e a espécie. 
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