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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo fazer uma análise do funcionamento das tecnologias do 
poder utilizadas no controle dos corpos dos indivíduos e das populações. Para tanto, fez-
se necessário uma articulação entre discurso, poder e saber, por meio da análise do 
discurso, com ênfase nos pressupostos teóricos de Michel Foucault. Nosso percurso 
compreende ainda as aproximações e deslocamentos de um poder soberano ao poder 
disciplinar, presente no século XVIII, ao biopoder, que se encontra no final do século XIX 
e início do século XX. Para as análises utilizamos as obras Admirável mundo novo, de 
Aldous Huxley; 1984, de George Orwell; e Nós, de Evgueny Zamiatin em conjunto com 
diversos enunciados da atualidade para que possamos fazer um paralelo entre as 
práticas presentes nas obras e as vividas hoje em nosso cotidiano. A problematização 
das formas de poder na análise passa pela relação da biopolítica com o neoliberalismo, 
pelo direito soberano e os excessos do biopoder; para uma discussão acerca da noção 
de racismo de Estado, das resistências, quando considerados os diálogos de Foucault 
com Hannah Arendt e o conceito de biopolítica em Agamben e os dispositivos da língua, 
da família, de segurança, de sexualidade e de felicidade. 
 
Palavras-chave: Biopolítica, poder, controle, discurso. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the functioning of power technologies used to control the 

bodies of individuals and populations. In order to do so, it was necessary to articulate 

discourse, power and knowledge through discourse analysis, with emphasis on the 

theoretical assumptions of Michel Foucault. This work is about an analysis of the power 

tecnologies used to control the population and the body of individuals. To do this, it was 

necessary to articulate discourse, power and knowledge through discourse analysis, with 

emphasis on the theoretical assumptions of Michel Foucault. Our route also includes the 

approximations and displacements of a sovereign power to the disciplinary power, present 

in the eighteenth century, to biopower, which is found in the late nineteenth and early 

twentieth century. For the analysis we use the works Brave New World, by Aldous Huxley; 

1984, by George Orwell; and We by Evgueny Zamiatin together with various present-day 

statements so that we can draw a parallel between the practices present in the works and 

those experienced today in our daily lives. The problematization of the forms of power in 

analysis passes through the relation of biopolitics with neoliberalism, sovereign right and 

the excesses of biopower; for a discussion of the notion of state racism, of resistance, 

when considering Foucault's dialogues with Hannah Arendt and the concept of biopolitics 

in Agamben and the devices of language, family, security, sexuality, and happiness. 

Keywords: Biopolitics, power, control, discourse. 
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“o poder não mais se esconde, ele se mostra confiante de estar ali, e, além disso, diz: 
“Amem-me, porque eu sou o poder” 

 
Michel Foucault 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar o poder em Michel Foucault é vê-lo a partir de deslocamentos feitos pelo 

autor em contraposição à Teoria Clássica do Poder, por meio de uma analítica do poder. 

É, portanto, analisar o poder a partir de relações e não simplesmente como uma força 

que diz não ou cuja origem está no Estado. O poder, a partir da analítica de Foucault, 

espalha-se por todo o tecido social e está presente nas microrrelações. Ele não é, 

todavia, fixo e imóvel. O poder é modificado para melhor produzir seus efeitos e, para 

isto, faz uso de várias técnicas e se configura por diversas tecnologias. 

Nosso percurso é fazer uma análise das formas de poder e, para isso, é preciso 

entender como esse conceito aparece nas produções de Michel Foucault. Segundo 

Fernandes (2012), é na relação sujeito-poder que podemos pensar o poder em direções 

distintas. Temos, assim, um poder soberano que foi pensado a partir de relações políticas 

e econômicas e de segurança. No curso Em defesa da sociedade, Foucault (2010) conta 

que havia uma espécie de contrato social entre súditos e soberanos em prol da defesa 

das populações contra ameaças exteriores. Há ainda um poder pastorado, que traz a 

metáfora do pastor conduzindo suas ovelhas, como podemos ver no curso Segurança, 

território e população. Em vigiar e punir, somos apresentados ao poder disciplinar, 

tecnologia do poder que sucede o poder soberano. Nessa tecnologia prevalece a 

disciplinarização dos corpos, uma anátomo-política. Segundo Ayub (2014, p. 65), a 

tecnologia do poder disciplinar traz elementos importantes para a concepção de poder 

de Foucault, pois ela faz referência a mecanismos como o olhar hierárquico (ou vigilância) 

e também a individualização dos sujeitos para a aplicação das técnicas “[...] com os quais 

o poder domestica corpos e mentes, ao mesmo tempo que produz um saber que 

intensifica o controle sobre os indivíduos”. Todas essas formas de poder (poder 

soberano, poder pastoral, poder disciplinar) atravessam o biopoder, isto é, seus 

mecanismos e elementos não são anulados ou excluídos totalmente no biopoder. E é 

justamente por essa nova tecnologia de poder não funcionar de forma isolada que se faz 

necessário um percurso teórico sobre como o poder, visto em suas relações, aparece no 

trabalho de Michel Foucault.  
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A noção de poder neste trabalho se relaciona diretamente com conceitos como 

saber, enunciado, discurso, formação discursiva e vários outros que compõem o trabalho 

do filósofo francês. É, portanto, a partir desses conceitos que podemos traçar nosso 

objetivo de analisar, a partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha 

francesa, com ênfase em Foucault, como as tecnologias do poder funcionam no controle 

das populações. Em outros termos, trata-se de problematizar os modelos que nos 

caracterizam ou que nos tornam sujeitos na atualidade. E de que forma faremos esse 

questionamento dos padrões do presente? Nossa escolha foi a utilização de três obras 

literárias do subgênero de ficção científica denominado distopia. A literatura serve, assim, 

como uma ferramenta que proporciona não apenas um produto imaginativo e individual, 

mas como um retrato da realidade, um produto social que, como tal, se aproxima de 

outras áreas como a sociologia e a história.   

Para melhor compreensão dos objetivos e das escolhas feitas neste trabalho, 

explicitaremos a seguir os conceitos essenciais aplicados por Foucault, assim como a 

noção de ficção científica, utopia e distopia, importantes para o entendimento de parte do 

corpus utilizado nas análises. Começaremos pelos conceitos de enunciado, discurso e 

formação discursiva, apresentados n’Arqueologia do saber (2012). Em seguida, 

falaremos da articulação desses conceitos com o poder e também do que entendemos 

por literatura distópica. 

Foucault (2012), ao falar sobre os enunciados, destaca que eles não são um 

conjunto de frases, proposições ou atos de fala. Para ele, o enunciado está além da 

gramática e da lógica. E acrescenta que: 

 

se uma proposição, uma frase, um conjunto de signos podem ser considerados 
“enunciados”, não é porque houve, um dia, alguém para proferi-los ou para 
depositar, em algum lugar, seu traço provisório; mas sim na medida em que pode 
ser assinalada a posição do sujeito. Descrever uma formulação enquanto 
enunciado não consiste em analisar relações entre o autor e o que ele disse (ou 
quis dizer, ou disse sem querer), mas em determinar qual é a posição que pode 
e deve ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito. (FOUCAULT, 2012, p. 116) 
 

Sendo assim, ao pensar o enunciado como um conjunto heterogêneo, a próxima 

etapa é reuni-lo a um mesmo campo. E se se puder descrever, de maneira aproximada, 

um sistema de dispersão “[...] e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, 

os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 
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correções, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se 

trata de uma formação discursiva” (FOUCAULT, 2012, p. 47, grifo do autor). A formação 

discusvia é, portanto, o que une os enunciados. E, a partir das reflexões entre enunciado 

e formações discursivas, temos a definição do que é o discurso em Foucault. 

Sobre este último, Foucault diz que se trata de um “conjunto de enunciados que 

se apoia em um mesmo sistema de formação” (FOUCAULT, 2012, p. 131). O discurso é 

apresentado na arqueologia como uma dispersão de enunciados que, ao serem 

identificados em sua regularidade, produz o que podemos chamar de discurso científico, 

discurso religioso, discurso econômico dentre outros.  

Para se chegar aos discursos, precisamos passar pelas formações discursivas e, 

para que se possa descrevê-las, partimos dos enunciados que, pela regularidade, 

integram o discurso de uma dada época. Para Silva (2004, p. 161), “o enunciado é 

concebido como a unidade do discurso e, sendo assim, tanto um quanto o outro traduz 

em sua ocorrência a noção de poder”. São, portanto, as noções de discurso e poder 

fundamentais na construção deste trabalho. A fase arqueológica e o conceito de discurso 

e a relação entre sujeito e saber compõem uma das bases metodológicas das análises. 

A outra é a chamada fase genealógica, em que Foucault demonstra uma maior dedicação 

à relação sujeito e poder. 

Se o discurso está associado a um saber e este saber exerce um poder, é preciso 

compreender o que é o poder em Foucault e como ele funciona, seus mecanismos e suas 

tecnologias. Em vigiar e punir, vemos o marco dessa transição que tem como foco a 

relação do poder sobre o saber e como ele se exerce, fabrica sujeitos úteis, dóceis e 

produtivos. Nesse sentido, esta pesquisa é, por fim, arqueogenealógica, pois tem como 

norte as chamadas duas primeiras fases dos estudos de Michel Foucault, a arqueologia 

e a genealogia. Da primeira, interessa-nos o conceito de discurso e sua relação com o 

saber na produção de sujeitos. Já na genealogia, as formas de poder e seus dispositivos, 

em especial, o biopoder. 

O nosso trabalho faz uma análise discursiva, tomando como base a arqueologia e 

genealogia foucaltiana. Trata-se de um estudo descritivo dos mecanismos de controle 

que constituem as várias formas de sociedade apresentadas nas obras Admirável mundo 

novo, de Aldous Huxley; 1984, de George Orwell; e Nós, de Evgueny Zamiatin.  
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Paralelo à análise das obras, trouxemos dados, entrevistas, imagens e diversas 

outras materialidades linguísticas que compõem os enunciados da atualidade que 

apresentam o modelo de mercado como modelo de vida, ou seja, as tecnologias que 

integram a biopolítica e os seus biopoderes locais. 

Ao nos referirmos ao termo “atualidade”, utilizamos não no sentido comum, isto é, 

como “qualidade ou estado do que é atual” ou “o momento ou a época presente”1. 

Atualidade é um conceito que se articula com a noção de acontecimento em Foucault. 

N’Arqueologia do Saber (2012), o autor entende acontecimento como uma singularidade 

única que acontece no lugar e no momento em que foi produzido. 

Segundo Revel (2011), a discussão sobre a atualidade aparece também no texto 

“O que são as luzes?”, em que Foucault questiona sua própria atualidade, a partir de uma 

crítica ao pensamento de Kant e à chegada da modernidade. Entretanto, o que nos 

interessa aqui é que pensar em atualidade é entender o que nos tornamos ou o que nos 

constituiu como sujeitos, ou seja, problematizar o que somos, fazer uma ontologia do 

presente. 

Fernandes Júnior (2016, p. 51) complementa essa concepção ao dizer que a 

atualidade 

trata-se de uma descontinuidade da história que não afeta a todos os sujeitos em 
todos os lugares da mesma maneira, pois nem todos vivenciam ou experimentam 
a chamada “democratização do espaço social” da mesma maneira, uma vez que 
nem todas as pessoas vivenciam essa mudança nas relações sociais, nem 
experimentam as mesmas técnicas e/ou tratamentos oferecidos para ser feliz na 
atualidade. 
 

É tendo em vista essa definição de atualidade que problematizamos os 

mecanismos de poder na constituição dos sujeitos, a partir dos discursos e dispositivos 

biopolíticos, isto é, pela máxima do “fazer viver e deixar morrer” ou ainda do “fazer viver 

e fazer morrer”. 

A justificativa para a escolha das três obras passa pela definição destas como 

pertencentes ao subgênero ficção científica distópica, ou simplesmente, literatura 

                                                           
1 DICIONÁRIO GOOGLE. Significado do termo “atualidade”. Disponível em: < 
https://www.google.com.br/search?ei=j3UQWrX7K4HCwATS5534BQ&q=dicion%C3%A1rio+atualidade&o
q=dicion%C3%A1rio+atualidade&gs_l=psy-
ab.3..0l5j0i22i30k1l5.3772688.3777771.0.3777863.33.18.2.0.0.0.487.2733.2-1j2j4.7.0....0...1.1.64.psy-
ab..26.7.1987...0i67k1j0i131k1j0i10k1j0i10i30k1.0.WCeQHNPVAoo>. Acesso em: 18 nov 2017. 

https://www.google.com.br/search?ei=j3UQWrX7K4HCwATS5534BQ&q=dicion%C3%A1rio+atualidade&oq=dicion%C3%A1rio+atualidade&gs_l=psy-ab.3..0l5j0i22i30k1l5.3772688.3777771.0.3777863.33.18.2.0.0.0.487.2733.2-1j2j4.7.0....0...1.1.64.psy-ab..26.7.1987...0i67k1j0i131k1j0i10k1j0i10i30k1.0.WCeQHNPVAoo
https://www.google.com.br/search?ei=j3UQWrX7K4HCwATS5534BQ&q=dicion%C3%A1rio+atualidade&oq=dicion%C3%A1rio+atualidade&gs_l=psy-ab.3..0l5j0i22i30k1l5.3772688.3777771.0.3777863.33.18.2.0.0.0.487.2733.2-1j2j4.7.0....0...1.1.64.psy-ab..26.7.1987...0i67k1j0i131k1j0i10k1j0i10i30k1.0.WCeQHNPVAoo
https://www.google.com.br/search?ei=j3UQWrX7K4HCwATS5534BQ&q=dicion%C3%A1rio+atualidade&oq=dicion%C3%A1rio+atualidade&gs_l=psy-ab.3..0l5j0i22i30k1l5.3772688.3777771.0.3777863.33.18.2.0.0.0.487.2733.2-1j2j4.7.0....0...1.1.64.psy-ab..26.7.1987...0i67k1j0i131k1j0i10k1j0i10i30k1.0.WCeQHNPVAoo
https://www.google.com.br/search?ei=j3UQWrX7K4HCwATS5534BQ&q=dicion%C3%A1rio+atualidade&oq=dicion%C3%A1rio+atualidade&gs_l=psy-ab.3..0l5j0i22i30k1l5.3772688.3777771.0.3777863.33.18.2.0.0.0.487.2733.2-1j2j4.7.0....0...1.1.64.psy-ab..26.7.1987...0i67k1j0i131k1j0i10k1j0i10i30k1.0.WCeQHNPVAoo
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distópica. É preciso, antes, entendermos o que são os termos “ficção científica” e 

“distopia” dentro da literatura para que essa escolha seja justificada. 

A Ficção Científica (ou no inglês, Sci-fi) é uma forma de se fazer literatura de ficção 

e que lida com os impactos da ciência sobre os indivíduos e a sociedade. O marco inicial 

deste gênero literário foram as publicações de Júlio Verne e H.G Wells. Dentre os 

diversos trabalhos dos dois autores, destacamos as obras Viagem ao centro da terra 

(escrita em 1863) e Volta ao mundo em 80 dias (escrita em 1873), de Júlio Verne, e que 

ficaram conhecidas por suas adaptações cinematográficas no início do século XXI2. O 

britânico H. G. Wells também teve obras precursoras no gênero Ficção Científica como 

A máquina do tempo e A guerra dos mundos (publicadas em 1895 e 1897, 

respectivamente). Para Pietrocola (2009), a principal distinção entre a literatura de Ficção 

Científica e a literatura fantástica é justamente o aspecto científico. É verdade que os 

elementos científicos não precisam ser necessariamente comprovados, afinal antes de 

ser científica, trata-se de uma ficção, porém, é preciso ao menos uma ligação com a 

ciência e que esta se apresente no mínimo verossímil. Em resumo, a Ficção Científica é 

caracterizada como um gênero literário que tem como base a ciência. E o que dizer sobre 

a Ficção Científica distópica? Antes, é preciso saber o que é uma distopia. 

Em primeiro lugar, o termo distopia deriva de utopia, isto é, ambos estão 

associados. Falar de distopia implica também falar sobre utopia e, sendo assim, antes de 

definirmos o conceito de distopia em si, faz-se necessário compreender do que se trata 

a utopia.  

Utopia é um termo utilizado inicialmente pelo humanista Thomas More como título 

de sua obra que foi publicada em 1516. Em A utopia (2009), temos o personagem Rafael 

Hitlodeu narrando sua viagem à ilha que dá título ao livro e que apresenta um modelo 

sociopolítico exemplar. O trabalho de More é fruto de reflexões feitas em sua época sobre 

a estruturação dos regimes políticos e a forma de organizar as diferentes sociedades. 

Segundo Pavloski (2005, p. 1), “tal preocupação impulsiona o surgimento de modelos 

sociais exemplares e idealizados que, ao serem contrapostos com o universo 

                                                           
2 Viagem ao centro da terra ganhou uma adaptação aos moldes de Hollywood em 2008, sob direção de 
Eric Beving. Já Volta ao mundo em 80 dias teve sua mais recente versão em 2004, com direção de Frank 
Coraci e um elenco com estrelas como Jackie Chan e Arnold Arnold Schwarzenegger. 
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experimental dos sujeitos, salientam os problemas e as deficiências a serem 

solucionados pelo Estado”. 

Apesar da palavra “utopia” ainda não ter sido empregada nessa época, Platão 

(2000), em seus escritos com base no pensamento socrático, desenvolve uma república 

inspirada em preceitos filosóficos e políticos vistos como ideais. A utopia platônica 

concebia um conjunto de mecanismos e regras para que houvesse uma sociedade 

modelo. Para que o sistema sem falhas fosse criado, o autor sugeriu que era preciso 

fazer um rígido controle de natalidade, disciplinarizar o cidadão (corpo e alma) e ainda 

descreveu todo um aparato geopolítico para que fosse impedido qualquer ataque inimigo.  

Sendo assim, pode-se dizer que a base de sustentação do pensamento utópico 

está em imaginar a construção de um sistema incorruptível, tal como havia feito Platão e 

Thomas More. E é tomando como referência as produções filosóficas e sociológicas de 

diversas épocas que o historiador e filósofo polonês Szachi (1972) entende que o 

utopismo trata-se de um posicionamento crítico diante da realidade.  

A partir das reflexões anteriores, pode-se entender a utopia como um conceito 

associado a aspirações fictícias ou mesmo tratados filosóficos que tem como objetivo 

criar um mundo “melhor” ou “ideal”, negando os modelos já estabelecidos. Aldridge 

(1978) e Pavloski (2005) utilizam como exemplo as diversas noções de “lugares perfeitos” 

nas mitologias (nórdica, grega e cristã) como forma de destacar os ideais utópicos como 

“modelos de sociedades reais como simulacros de visões paradisíacas que, 

apresentando variações de uma doutrina para outra, constituíam o espaço destinado aos 

bem-aventurados” (PAVLOSKI, 2005, p. 23). Assim, a religião encontra-se com a visão 

utópica de concepção de sociedade. Entretanto, é válido ressaltar que essa idealização 

é particular de uma doutrina, seja ela grega, nórdica, cristã ou outra. 

 O pensamento utópico é, portanto, marcado por algumas regularidades que 

constituem seus ideais. E é justamente esse modelo utópico o responsável pelo 

surgimento de um pensamento anti-utópico ou distópico. A distopia nada mais é do que 

a negação da utopia. Dessa forma, qual seria o ponto de divergência entre a utopia e a 

distopia? Para Pavloski (2005, p. 49), 

 

Grande parte das sociedades utópicas apresenta como característica um rígido 
controle das ações individuais, como forma de manutenção da estabilidade 
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alcançada. Para esses autores, o modelo utópico se baseia em grande medida 
na uniformidade política e ideológica de seus cidadãos. Não basta desejar o 
paraíso social, os indivíduos devem oferecer sacrifícios pessoais para que a 
ordem seja preservada. As decisões políticas são centralizadas no soberano 
utópico ou num reduzido grupo de legisladores, cabendo aos demais membros 
do grupo o atendimento irrestrito aos desígnios dos líderes do Estado. Por 
exemplo, na República de Platão, roupas, cortes de cabelo, formas de 
entretenimento, entre outras coisas, são severamente controladas por guardas 
do regime. Em A Nova Atlântida de Francis Bacon a vida dos cidadãos é 
direcionada e vigiada por uma instituição chamada Casa de Salomão. 
 

Para o utopismo, os seus ideais, isto é, sua proposta de uniformização e 

normalização é vista como solução para os problemas da sociedade. E o que dizer da 

distopia? 1984, Admirável Mundo Novo e Nós não apresentam um projeto de 

normalização de uma sociedade? Não seriam elas caracterizadas como três obras 

utópicas? 

A distopia, em relação a utopia, pode ser considerada como uma sátira às ideias 

utópicas. Em outros termos, apesar das distopias apresentarem elementos idealizantes 

das utopias, esses padrões normalizadores são vistos com pessimismo e não como uma 

fórmula capaz de resolver os problemas da sociedade. Sendo assim, 1984 pode ser 

considerado uma crítica ao totalitarismo, Admirável Mundo Novo traz um questionamento 

a essa falsa liberdade que o consumo proporciona e Nós narra, de maneira distinta (mas 

ainda próxima das obras de Orwell e Huxley), as perversidades da vigilância e controle 

dos indivíduos. 

Ao entendermos o que é uma distopia, fica a seguinte pergunta: o que é uma ficção 

científica distópica ou uma produção literária distópica? Pavloski (2005) questiona em 

seu trabalho a ideia de que a literatura funcione como um elemento que proporciona a 

imaginação e traz uma visão individual de um determinado autor sobre um certo assunto. 

Os estudos mais recentes da teoria literária acabaram desmistificando esse pensamento 

e hoje a literatura passa a ser vista como um espelho da realidade. Dessa forma, a ideia 

de alegoria parece-nos bem aplicável às obras que compõem esta análise. 

Segundo Hansen (1986, p. 1), a alegoria, em síntese, “diz b para significar a”. 

Trata-se de uma metáfora que consiste na substituição de um pensamento por outro, 

mas que o “outro pensamento” ainda está em relação com o primeiro. E é por meio dessa 

associação de pensamentos que o artista é capaz de criar outro mundo, sem que 
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abandone o seu. Em outros termos, criar um mundo para expor, seja pela ironia ou sátira, 

as mazelas de seu mundo. 

Ao incorporarmos a ideia de literatura como espelho do mundo e a alegoria como 

representação metafórica dessa sociedade, utilizamos a ficção científica distópica, isto é, 

um universo fictício com base em uma ciência sociológica e que questiona os padrões 

totalitários e uniformidades vistos como “soluções” pelos utópicos. Sendo assim, as obras 

selecionadas servem como um exercício para se pensar não o futuro, mas o nosso 

próprio presente, visto que a distopia é uma metáfora de nossa sociedade. Pode-se, 

assim, pensar em como os mecanismos de controle funcionam em nossa sociedade, de 

quais outras formas ele poderia funcionar ou se ele já funcionou de maneira próxima ou 

não das formas de controle descritas nas obras. Consideramos, portanto, a literatura 

distópica como um rico campo para compor nossas análises sobre os mecanismos de 

controle. E é especificamente delas e de nossas escolhas literárias que falaremos agora. 

Ao caminharmos pelo universo da Ficção Científica distópica, vamos passar por 

obras como A fábrica de robôs (Karel Tchápek), O conto da Aia (Margaret Atwood), 

Neuromancer (William Gibson) dentre outros. Karel Tchápek traz uma sociedade que 

descobre uma maneira de substituir o trabalho humano por máquinas. A obra foi 

responsável pelo surgimento do termo “robô”, que em tcheco significa “servidão, trabalho 

forçado”. Tchápek, ao imaginar um mundo com práticas distintas do nosso (máquinas 

que substituem humanos), expõe os problemas de sua época. Os robôs existiam e não 

eram máquinas, mas trabalhadores criados como máquinas. Da mesma forma, Margaret 

Atwood cria uma distopia onde as mulheres são desprovidas de direitos e servem como 

escravas sexuais para homens. Não é preciso muita imaginação para pensarmos no 

papel da mulher na atualidade, marcado pela resistência feminina contra a desigualdade 

de gênero. Por fim, Neuromancer é uma distopia tecnológica, um mundo virtual que se 

sobrepõe ao real. Gibson potencializa os computadores, a inteligência artificial e torna 

explícitas as práticas que hoje podemos presenciar na internet e, principalmente, nas 

redes socais. As distopias, portanto, são materiais de análise que nos proporcionam ver 

as formas de como o controle se exerce nas sociedades. Para isto, escolhemos as obras 

de Zamiatin, Huxley e Orwell. Ora, por que não Tchápek, Atwood ou Gibson? Por que 
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não Philip K. Dick e sua reinterpretação da Segunda Guerra Mundial? Ou obras distópicas 

recentes como Jogos Vorazes (Suzanne Collins) ou Divergente (Veronica Roth)? 

A escolha das obras se deu inicialmente pela popularidade que Huxley e Orwell 

possuem no gênero e pelo título de precursor que o trabalho de Zamiatin recebeu. Porém, 

devemos lembrar que os enunciados são da ordem do acontecimento e que a eleição de 

Donald Trump nos Estados Unidos e o surgimento de figuras como Jair Bolsonaro, no 

Brasil, e Marine Le Pen, na França, fizeram com que a distopia voltasse à moda.  

A prova sobre o retorno das distopias ao cenário mundial pode ser comprovada 

na matéria publicada pelo G1, no início de 2017, intulada “‘1984’, de George Orwell, lidera 

lista de mais vendidos nos EUA após fatos alternativos de Trump”3. No corpo do texto 

temos a informação de que a obra publicada em 1949 entrou no topo da lista de livros 

mais vendidos da Amazon, após uma “[...] série de declarações incorretas ou imprecisas 

terem sido feitas pelo presidente Donald Trump e membros de sua administração” (G1, 

2017). Outro acontecimento importante envolvendo o livro 1984 foi o retorno da 

adaptação cinematográfica protagonizada por John Hurt e Suzanna Hamilton, publicada 

no ano de 1984. Segundo matéria do jornal Estadão4, o longa voltou a ser exibido nos 

Estados Unidos em 200 salas de 

cinema independente como forma 

de protesto contra o governo de 

Donald Trump (imagem ao lado)5. 

Pode-se somar, ainda sobre 1984, o 

artigo publicado em 2017 pela 

revista CartaCapital6, que compara 

o totalitarismo criado por Orwell com 

as atitudes totalitárias do judiciário 

                                                           
3 G1. 1984’, de George Orwell, lidera lista de mais vendidos nos EUA após fatos alternativos de Trump. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/1984-de-george-orwell-lidera-lista-de-mais-
vendidos-nos-eua-apos-fatos-alternativos-de-trump.ghtml>. Acesso em 20 nov. 2017. 
4 ESTADÃO. Filme '1984' baseado em livro de Orwell volta aos cinemas nos EUA. Disponível em: 
<http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,filme-1984-baseado-em-livro-de-orwell-volta-aos-cinemas-
nos-eua,70001727517>. Acesso em 20 nov. 2017 
5 Disponível em: < http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,filme-1984-baseado-em-livro-de-orwell-
volta-aos-cinemas-nos-eua,70001727517> Acesso em nov. 2017. 
6 CARTA CAPITAL. Totalitarismo: 1984 – 2017. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/revista/940/1984-2017 >. Aceso em 20 nov. 2017. 

Figura 1 - Funcionários em Pelham, Nova York, colocando o 
letreiro para a exibição do filme 1984. 
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brasileiro. De acordo com o autor do texto, Nirlando Beirão, “a ficção encontra nossa 

realidade” (CARTA CAPITAL, 2017). 

Nós, de Evgueny Zamiatin também ganhou destaque recentemente. No início do 

ano, a obra ganhou uma reedição pela 

editora Aleph7 com nova tradução, direto 

do russo. O texto do Nexo Jornal reforça 

que a obra sempre foi difícil de ser 

encontrada no Brasil. Nós teve apenas 

três versões: uma de 1964, da GRD, 

traduzida diretamente do francês e a 

versão da editora Anima, de 1983, feita a 

partir do inglês. Somente em 2004, pela 

Alfa-Omega, que a obra ganhou uma versão traduzida diretamente do russo. Sendo 

assim, a edição de 2017 dá um novo status à obra. Em primeiro lugar, por ser distribuída 

por um grupo editorial mais conhecido e com mais recursos para divulgação e tiragens. 

E em segundo, pelo cuidado, ao traduzi-la diretamente do russo, quanto de apresentar 

uma versão em capa dura, com todo o cuidado (imagem ao lado)8. Será apenas 

coincidência que Nós tenha retornado às prateleiras com uma nova versão ou os últimos 

acontecimentos envolvendo o cenário político brasileiro ou mesmo mundial tiveram peso 

nessa decisão editorial? 

Por fim, Admirável mundo novo, de Huxley sempre foi destaque quando o assunto 

envolve tecnologia e controle social. Em um artigo publicado pelo Jornal GGN9, o autor 

entende que está na hora de “furar bolhas. Escapar delas, circular entre elas. Visualizar 

outros pontos de vista. Encarar outras perspectivas. Dialogar com outros discursos. Falar 

outras línguas. Pensar fora da caixa. Fugir da estreiteza das molduras. Dar umas voltas. 

                                                           
7 NEXO JORNAL. Este livro é o marco fundador da ficção distópica que inspirou Orwell e Huxley. Disponível 
em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/04/23/Este-livro-%C3%A9-o-marco-fundador-da-
fic%C3%A7%C3%A3o-dist%C3%B3pica-que-inspirou-Orwell-e-Huxley#.WP4MhUq-k7s.facebook>. 
Acesso em 20 nov. 2017.  
8 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/04/23/Este-livro-%C3%A9-o-marco-
fundador-da-fic%C3%A7%C3%A3o-dist%C3%B3pica-que-inspirou-Orwell-e-Huxley#.WP4MhUq-
k7s.facebook> Acesso em 20 nov. 2017. 
9 JORNAL GGN. Os Brasis: furar as bolhas!, por Arkx. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-
arte/noticia/1984-de-george-orwell-lidera-lista-de-mais-vendidos-nos-eua-apos-fatos-alternativos-de-
trump.ghtml>. Acesso em 20 nov. 2017. 

Figura 2 - Nova edição da obra de Zamiatin pela editora 
Aleph. 
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Tomar um ar. Viver” (JORNAL GGN, 2017). Retoma-se as ideias de “caixas prontas”, 

produzidas com apoio, seja da tecnologia ou da biogenética. O autor também faz uma 

referência direta à obra de Huxley ao utilizar o termo “admirável mundo novo” da mesma 

forma que o autor britânico havia feito em seu romance. O texto “A atualidade chocante 

de ‘Admirável mundo novo’”10, publicado em 2015, alerta para os perigos para além da 

repressão: a tecnologia e o “culto ao progresso” (REVISTA FÓRUM, 2017). O artigo foi 

escrito por Ignacio Ramonet e traduzido por Antonio Martins e um dos questionamentos 

feitos é sobre a necessidade de reler Admirável mundo novo hoje. 

 

Diante de tanta “felicidade artificial” em nossos dias, tantas manipulações e tantos 
condicionamentos contemporâneos, cabe perguntar: seria útil reler Admirável 
Mundo Novo? Acaso é necessário retomar um livro escrito há mais de oito 
décadas, numa época tão distante que a Internet não existia e sequer a TV havia 
sido inventada? Seria este romance algo mais que uma curiosidade sociológica, 
um best-seller ordinário e efêmero, de que se venderam, em inglês, mais de um 
milhão de exemplares, já no ano de sua publicação? (REVISTA FÓRUM, 2017) 
 

Em seguida, o autor destaca as conexões da obra de Huxley com a atualidade. 

Desde as agressões midiáticas (manipulações e vendas de produtos) até a padronização 

dos indivíduos por meio de uma lógica de mercado que Ramonet chama de “ultraliberal”. 

Finalizando, o texto explica que “Admirável mundo novo ajuda a compreender melhor o 

alcance e os riscos e perigos que surgem quando, de novo e para todos os lados, 

“progressos científicos e técnicos chocam com riscos ecológicos que põem em perigo o 

futuro do planeta. E da espécie humana” (REVISTA FÓRUM, 2017). 

Pode-se dizer que as três obras distópicas se destacam pela importância que elas 

representam ao gênero e também pela relevância de uma perspectiva que marcou a 

constituição das sociedades atuais, que possuem suas bases estabelecidas em meados 

do século XX. Portanto, faz-se necessário agora tratar do conteúdo presente nas três 

obras distópicas. 

Admirável Mundo novo foi escrito em 1932 pelo britânico Aldous Huxley e retrata 

uma sociedade de base científica em que os indivíduos são criados em laboratório, a 

partir de técnicas avançadas capazes de determinar o destino social de cada um. Por 

                                                           
10 REVISTA FÓRUM. A atualidade chocante de ‘Admirável Mundo Novo’. Disponível em: 
<https://www.revistaforum.com.br/2015/07/26/a-atualidade-chocante-de-admiravel-mundo-novo/>. Acesso 
em 20 nov. 2017. 
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exemplo, os ípsilons, a casta mais baixa, são “fabricados” para o trabalho braçal e, por 

isso, são acostumados desde bebês a viverem em um ambiente de temperatura elevada. 

Outra característica importante da sociedade criada por Huxley é a obrigatoriedade de 

que todos sejam felizes. Para isto, todos devem ter vida sexual ativa (e é proibido amar), 

consumir o máximo que puder e, caso ainda esteja insatisfeito, uma droga chamada soma 

é oferecida para que as pessoas nunca se sintam mal ou infelizes. Neste trabalho 

utilizamos a edição brasileira publicada pela editora Globo, com tradução do inglês feita 

por Lino Vallandro e Vidal Serrano. 

Já 1984, escrita por George Orwell e publicada em 1949, prevalece um regime 

totalitário com câmeras espalhadas por todos os lados (as chamadas teletelas). A figura 

do Big Brother é onipresente e o medo prevalece na Oceania, pois todos são suspeitos, 

seja no Partido Interno ou Externo. Os inimigos são executados em praça pública e há 

uma guerra sem fim sempre alternando entre os outros dois continentes (em um momento 

se está em guerra contra a Eurásia, em outro contra a Lestásia). É importante abrir um 

parênteses e explicar que o personagem Big Brother da obra 1984 serviu de inspiração 

para o famoso reality show homônimo. No 

ano de 1999, o executivo John de Mol, da 

TV holandesa, teve a ideia de criar o reality 

show em que pessoas comuns seriam 

colocadas em uma casa e seriam vigiadas 

24 horas por dia e todo o país poderia ver o 

que estava acontecendo ali. A ideia do 

nome veio, como se sabe, da obra de 

George Orwell e hoje o programa holandês 

vende o seu formato para diversos países, 

inclusive o Brasil (imagem ao lado). Para 

análise do livro, utilizamos a edição da Companhia das Letras, com tradução do inglês 

feita por Wilson Velloso. 

A última delas é a obra do russo Evgueny Zamiatin, Nós. Apesar de ser menos 

conhecida do que as anteriores, Nós foi escrita em 1920-21, ou seja, é a precursora do 

gênero Ficção Científica distópica. Aqui temos um Estado Unificado e sua figura máxima, 

Figura 3 - Vinheta de abertura do programa Big Brother 
Brasil 
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o Benfeitor. As pessoas vivem em prédios com cubos de vidro, isto é, são vigiados uns 

pelos outros e todas as atividades são monitoradas e controladas. Os Guardiões são os 

responsáveis por controlar e normalizar os indivíduos e qualquer resquício de desvio é 

passível de consulta médica. O sexo também é controlado, pois para consumar o ato 

sexual é preciso um cartão de autorização do Estado Unificado. Aqui, utilizamos a versão 

traduzida do russo, por Clarice Lima Averina, da editora Alfa-Omega. 

Sobre a produção acadêmica envolvendo as três obras, é possível encontrar uma 

diversidade enorme de artigos, dissertações e teses que propõem uma análise das obras 

em conjunto com uma problematização do presente. Destacamos os trabalhos de Magno 

(2014), que traz uma análise do livro Nós e da obra 1984 e sua adaptação 

cinematográfica, com o intuito de pensar a relação entre ficção e atualidade; e Pavloski 

(2005, 2012) com as análises da personagem Winston Smith em 1984 e seu trabalho 

comparativo entre duas distopias de Huxley: Admirável mundo novo e A ilha. 

Como havíamos dito, a Ficção Científica distópica nos proporciona pensar uma 

sociedade diferente da nossa, mas que apresenta práticas que se repetem e que exercem 

o poder sobre sua população. Questionamos, portanto, sobre os mecanismos de controle 

presentes nestas sociedades. Como funcionam as tecnologias do poder em Admirável 

mundo novo, Nós e 1984? Quais formas de poder prevalecem? Há um poder disciplinar? 

Um biopoder? Como podemos descrever seu funcionamento? Todas estas questões 

visam problematizar não as sociedades presentes nas obras, visto que seus problemas 

são explicitados por seus autores, mas justamente repensarmos e problematizarmos o 

nosso presente. As obras distópicas servem como metáfora para o presente, pois os 

mecanismos de controle que atuam sobre nós são sutis e quase imperceptíveis. E é por 

isso que as análises da atualidade foram feitas sempre em paralelo às formas de poder 

analisadas nas obras. 

Suspeitamos que, apesar das sociedades possuírem mecanismos de poder e 

tecnologias distintas, como por exemplo, o Admirável mundo novo é uma sociedade que 

tem como base de sustentação a obrigatoriedade de se consumir e ser feliz, a obra 1984 

e Nós trazem elementos totalitários, todas exercem um controle, sendo ele positivo (viver 

bem e produzir mais) ou negativo (o medo, a repressão e a exclusão). Pretendemos, com 

este trabalho, demonstrar as formas como o poder se exerce sobre os sujeitos, 
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fabricando-os, subjetivando-os e objetivando-os. Partimos das obras distópicas, por elas 

nos proporcionarem um exercício de imaginação, para que possamos chegar à 

atualidade. 

Para que possamos atingir nossos objetivos, este trabalho foi estruturado em três 

capítulos. No capítulo 1, intitulado Os sujeitos fabricados: do poder disciplinar ao 

biopoder, iniciamos com uma introdução à analítica do poder em Michel Foucault. 

Procuramos esclarecer o conceito de poder em Foucault, contrapondo-o às noções 

clássicas. Em seguida, abordamos os mecanismos que constituem o poder disciplinar, 

como a vigilância, o exame e a norma. Do poder disciplinar caminhamos para o biopoder, 

a partir de uma biopolítica que exerce o controle das populações. Por fim, encerramos o 

capítulo com uma breve explicação dos termos governo e governamentalidade em 

Foucault, importantes para a compreensão da biopolítica. 

No capítulo 2, Biopolítica, racismo de Estado e totalitarismo, tem-se uma análise 

da aproximação da biopolítica e o direito soberano de fazer viver ou fazer morrer. Para 

demonstrar o funcionamento de uma aproximação entre as duas formas de poder 

(soberano e biopoder), analisamos as principais figuras dos governos de cada obra (Ford, 

em Admirável mundo novo, o Big Brother, em 1984 e o Benfeitor, e Nós). Na sequência 

trouxemos o conceito racismo de Estado, apresentado por Foucault no curso Em defesa 

da sociedade e como os excluídos se tornam objetos produtivos para o aprimoramento 

de uma determinada raça. Reservamos também um momento para falar da relação entre 

poder e resistência, de acordo com os estudos de Foucault. Por fim, o capítulo se encerra 

com a apresentação de alguns estudos de Hannah Arendt e Agamben e a aproximação 

deles com Foucault. Sobre a primeira, demonstramos um possível diálogo entre os 

conceitos de animal laborans, conceito de Hannah Arendt, com o conceito homo 

oeconomicus, de Michel Foucault. Já sobre Agamben, apresentamos a releitura que ele 

fez dos estudos foucaultianos, pela associação entre biopolítica e soberania e as noções 

de homo sacer e vida nua. 

O capítulo 3, os dispositivos de controle, começa com uma noção de dispositivo, 

resultado de deslocamentos feitos por Foucault com relação à sua pesquisa e a 

necessidade de se pensar, na genealogia do poder, no sujeito e no poder que se exerce 

sobre ele. Os dispositivos analisados são: dispositivo da língua, dispositivo da família, 
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dispositivo de segurança e as drogas, dispositivo de sexualidade e dispositivo de 

felicidade. Em todos eles, procuramos seguir o modelo de análise feito no decorrer de 

todo o trabalho, partindo das obras e chegando até a atualidade. 

Os três capítulos estão dispostos de maneira temática e é por isso que o aporte 

teórico e as análises estão distribuídos entre eles. No primeiro, o tema central é o poder, 

isto é, sua noção e as formas de poder. No segundo, apesar de ainda retomarmos vários 

conceitos do capítulo anterior, o foco é a biopolítica e sua aproximação com o direito 

soberano, o racismo de Estado e as noções de totalitarismo apresentadas por Hannah 

Arendt. Por fim, no último capítulo, o foco são os dispositivos de controle presentes nas 

sociedades distópicas em paralelo com a nossa sociedade. 

Vale lembrar que este trabalho traz descrições de práticas e mecanismos de poder 

com base em um determinado olhar. Em outros termos, nossa tentativa é apenas uma 

leitura dos acontecimentos, dos enunciados e das práticas. Se ele apresenta uma 

sensação de algo incompleto é porque, assim como o discurso e as relações de poder, 

ele não termina em si mesmo. Sempre há brechas e caminhos ainda não trilhados. 
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CAPÍTULO 1 

OS SUJEITOS FABRICADOS: DO PODER DISCIPLINAR AO BIOPODER 
 

Neste capítulo, traremos os estudos foucaultianos com relação ao poder, isto é, 

como Foucault entende o poder e a forma que ele se exerce sobre os sujeitos, criando-

os e fabricando-os. Seria o poder uma força repressora? Como ele está inserido no 

conjunto de relações sociais? São estas e outras perguntas que procuramos esclarecer 

sobre o conceito de poder nas pesquisas do filósofo francês. 

Na sequência, abordamos o poder disciplinar, uma forma de poder ou uma 

tecnologia do poder, descrevendo seus recursos e maneiras com que ele se insere em 

dadas condições de produção. O percurso pelo poder disciplinar se fez necessário para 

que pudéssemos chegar ao biopoder, a tecnologia de poder mais presente neste século 

e que está inserido em nossas vidas através de uma biopolítica. 

 

1.1 Michel Foucault e a analítica do poder 

 

O tema do poder está presente no decorrer da obra de Foucault e configura-se 

como um elemento essencial na construção de uma análise arqueogenealógica. Para 

Foucault (1995), o poder não é visto como um elemento estável e unitário e sim como um 

relacionamento de forças, sendo que todo relacionamento de forças atua como um 

relacionamento de poder. Dessa forma, “o poder entra em cena enquanto regime de 

forças articulado às formas do saber, numa constante produção e multiplicação de 

funções que vão da disciplinarização do corpo à gestão da população” (AYUB, 2014, p. 

17). 

Em primeiro lugar, sobre a noção de saber, Foucault (2012) estabelece que se 

trata de: a) “o domínio constituído pelos diferentes objetos que irão adquirir ou não um 

status científico” (FOUCAULT, 2012, p. 220); b) o espaço ocupado pelo sujeito, por 

exemplo, o saber médico exercido pelo médico; c) “um saber é também o campo de 

coordenação e de subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem, se 

definem, se aplicam ou se transformam” (FOUCAULT, 2012, p. 220); e d) o saber está 
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ligado ao poder, uma vez que um discurso está autorizado por um determinado saber, 

que exerce um poder. 

E nessa relação saber-poder, será o poder11, portanto, “[…] quem determina os 

enunciados como verdadeiros ou falsos de uma época” (SILVA, 2004, p. 160). Como 

exemplo dessa rede de atuação resultante da relação saber-poder, podemos citar o saber 

médico exercendo poder sobre seus pacientes, o psiquiatra sobre o louco, o professor 

sobre os alunos, o pastor sobre seus fiéis seguidores etc. Todos produzem a verdade. 

Ela é, assim, “[…] ambígua, reversível, que luta belicosamente por controle, dominação 

e vitória: uma relação de poder” (FOUCAULT, 2016a, p. 192). 

As articulações feitas pelo filósofo francês em relação ao poder podem gerar um 

importante questionamento: há uma teoria do poder em Foucault? Para respondermos à 

pergunta, precisamos antes compreender o que é uma teoria. Segundo Prado Filho 

(2013), uma teoria envolve elementos que anunciam verdades universais e são 

justamente estes universais um dos alvos das críticas construídas por Michel Foucault. 

Em resumo, “uma teoria implica certo vício totalizante do pensamento, certa 

“modelização” do mundo, da vida, das relações” (PRADO FILHO, 2013a, p. 89). Sobre a 

questão formulada anteriormente, a resposta é que não existe uma teoria em Foucault 

porque, de acordo com Prado Filho (2013a, p. 90), 

 

não existe “teoria acabada”, nem “Sistema de pensamento”, ou mesmo “obra 
unitária” nos trabalhos de Foucault – isso é conhecido – a crítica às teorias é uma 
das marcas das suas analises históricas que levantam desconcertantes suspeitas 
quanto à formação das disciplinas e corpos teóricos, científicos ou não, seus 
fundadores e descobridores geniais, do mesmo modo que ele desmonta as 
unidades e a simetria entre autoria e obra. A rigor não se pode falar em teoria, 
nem obra, nem mesmo autoria em relação aos seus trabalhos. 

 

Não há nenhuma forma de teorização nos trabalhos de Foucault. Não se fala em 

“teoria do sujeito”, “teoria do discurso” ou “teoria do poder”. O que há são 

problematizações de determinados temas inseridos historicamente. E quando falamos 

em poder, não falamos em um poder universal, mas em micropoderes, em uma 

                                                           
11 É preciso esclarecer que, ao fazermos uso de “poder” no singular, não o utilizamos com seu significado 
tradicional. “Poder” é visto por nós como síntese para “relações de poder”, isto é, a partir da concepção 
foucaultiana da palavra. Portanto, ao encontrar expressões como “o poder” ou simplesmente “poder” no 
decorrer do trabalho, estamos apenas sintetizando a palavra, mas ainda mantemos o seu significado 
associado à noção de poder que permeia toda a nossa análise. 
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microfísica do poder, em que micro não se trata de uma “[…] simples miniaturização das 

formas visíveis ou enunciáveis, mas como outro domínio, como um novo tipo de relações, 

uma dimensão de pensamento irredutível ao saber: ligações móveis e não-localizáveis” 

(DELEUZE, 1987, p. 104). Ao pensar sobre o serviço militar obrigatório, Foucault (2003) 

questiona se ele seria aceito se não houvesse junto dele todo um conjunto de relações 

de poder que reproduzem a necessidade do alistamento por parte da família, da mídia, 

escola e outros grupos/instituições que produzem saber e exercem poder. Os enunciados 

produzidos sobre a obrigatoriedade do serviço militar funcionam e atuam como 

micropoderes com suas ligações móveis e não-localizáveis. 

A noção de um poder que se espalha e estabelece relações de poder contraria a 

visão centralizadora de que o poder estaria nas mãos de certos grupos ou mesmo de um 

aparelho estatal onipotente. Foucault (2016a) diz que nunca se estudou o poder, pois ele 

sempre foi estudado sob a perspectiva daqueles que compreendem o poder a partir de 

uma visão centralizadora, uma visão “clássica” do poder. Na verdade, tratava-se da “[…] 

história anedótica dos reis, dos generais” (FOUCAULT, 2016a, p. 230). Sua crítica estava 

relacionada às abordagens da teoria política moderna e que: a) viam o caráter 

exclusivamente negativo da noção de poder; b) o Estado como fonte única de poder; c) 

o poder e o desejo separados, sendo o primeiro repressivo; d) o poder associado à lei e 

sua aplicação (o exercício do poder é a força da lei); e e) a censura também como 

representação negativa do poder (PRADO FILHO, 2017). Para Foucault (2014), o 

humanismo foi o responsável por trazer uma visão exclusivamente negativa do poder e 

por barrar o desejo pelo poder, e “[…] proibiu-se querer o poder, excluiu-se a 

possibilidade de assumi-lo” (p. 64). Foucault acrescenta, assim, vários questionamentos 

sobre a opção pelo poder visto de maneira negativa e não pela sua positividade: 

 

Por que se aceita tão facilmente essa concepção jurídica do poder? E, através 
dela, a elisão de tudo o que poderia constituir uma eficácia produtiva, sua riqueza 
estratégica, sua positividade? Numa sociedade como a nossa, onde os aparelhos 
do poder são tão numerosos, seus rituais tão visíveis, e seus instrumentos tão 
seguros, afinal, nessa sociedade que, sem dúvida, foi mais inventiva do que 
qualquer outra em mecanismos de poder sutis e delicados, por que essa 
tendência a só reconhecê-lo sob a forma negativa e desencarnada da interdição? 
Por que reduzir os dispositivos de dominação ao exclusivo procedimento da lei 
da interdição? (FOUCAULT, 1988, p. 96). 
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As relações de poder são produtivas. É o que tentou explicar Foucault em seus 

textos e em diversas entrevistas concedidas. O poder nada mais é do que uma forma de 

controlar as pessoas, e o controle pode ser com o intuito de fazer com que certos 

indivíduos produzam mais. Por exemplo, as preocupações mundiais com o tema “Saúde 

e Segurança no Trabalho”, que prevê uma série de mecanismos previstos em lei para 

proteger a integridade do trabalhador, é uma forma de exercer um poder (ligado a saberes 

médicos, históricos, jurídicos etc) que tem como finalidade o controle do corpo e 

consequentemente da produtividade. A tese é de que cuidar bem do trabalhador faz com 

que ele não adoeça ou se machuque e, por fim, produza mais. Outra forma de melhorar 

sua produção é oferecer determinados cursos de aperfeiçoamento profissional. Controlar 

a sexualidade, por exemplo, é evitar que ocorram epidemias de doenças que podem 

prejudicar indivíduos ou populações inteiras. 

Para que possamos analisar o poder a partir da sua ação de uns sobre os outros, 

de suas formas institucionalizadoras e pelas microlutas cotidianas, devemos, a princípio, 

perguntar não “o que é o poder?” ou “por que ele funciona de determinada forma?”, e sim 

“como” ele funciona. Para Foucault (1995, p. 242), “abordar o tema do poder através de 

uma análise do “como” é, então, operar diversos deslocamentos críticos com relação à 

suposição de um “poder” fundamental”. Em outras palavras, perguntando sobre o “como” 

do poder, nos afastamos da ideia de poder conectado ao Estado. Tal ideia sugere que 

“[…] o Estado é o local de onde emana o poder quanto de que o contrato social representa 

a origem desse poder” (AYUB, 2014, p. 24). 

Outra contribuição importante feita por Foucault com relação às noções clássicas 

de poder é no que diz respeito ao poder ser exercido tanto pela direita quanto pela 

esquerda. A questão é que independente da forma como se organiza determinada 

sociedade, o poder está presente em ambas como mecanismo de controle. Ao 

pensarmos nas obras 1984 e Admirável Mundo Novo, percebemos que o poder está 

presente nas duas, seja pelos dispositivos de vigilância na obra Orwelliana ou pelo 

“imperativo da felicidade” em Huxley. Concordamos com Bauman (2001, p. 64) quando 

ele diz que havia algo que unia as distopias de Orwell e Huxley. Aparentemente nos 

vemos diante de duas sociedades distintas: no mundo criado por Orwell há miséria, 

destruição e repressão. Por outro lado, o mundo de Huxley desfruta de uma felicidade 
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baseada em consumo. O que ambas compartilhavam “[…] era o pressentimento de um 

mundo estritamente controlado; da liberdade individual não apenas reduzida a nada […]”. 

Bauman (2001, p. 65) ainda acrescenta que “Orwell e Huxley não discordavam quanto 

ao destino do mundo; eles apenas viam de modo diferente o caminho que nos levaria até 

lá […]”. Se considerarmos 1984 como uma obra de fortes inspirações stalinistas – de 

esquerda – e Admirável Mundo Novo tendo o neoliberalismo – de direita – como forte 

elemento a ser criticado, podemos perceber que ambas possuem mecanismos de 

controle de suas respectivas populações. Sendo assim, Foucault (2016b, p. 42), ao falar 

sobre a esquerda e a direita, diz que ambos os modelos tentavam denunciar um ao outro, 

pois “[…] o poder no socialismo soviético era chamado por seu adversário de 

totalitarismo; no capitalismo ocidental, era denunciado pelos marxistas como dominação 

de classe […]”.  

Ao pensarmos no “como” do poder, devemos considerar a relação entre poder e 

resistência porque, a partir do momento em que há uma determinada relação de poder, 

consequentemente há aí uma possibilidade de resistir. A resistência é como o poder e, 

sendo assim, “jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar sua 

dominação em condições determinadas e segundo uma estratégia precisa” (FOUCAULT, 

2016g, p. 360). A explicação de Foucault sobre a relação poder/resistência exclui a tese 

de um poder centralizador e que não poderia ser combatido, vejamos: 

 

Quero dizer que as relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada 
instante, abrem possibilidade a uma resistiência, e é porque há possibilidade de 
resistência e resistência real que o poder daquele que domina tenta se manter 
com tanto mais força, tanto mais astúcia quanto maior for a resistência. De modo 
que é mais a luta perpétua e multiforme que procuro fazer aparecer do que a 
dominação morna e estável de um aparelho uniformizante. Em toda parte se está 
em luta – há, a cada instante, a revolta da criança que põe seu dedo no nariz à 
mesa, para aborrecer seus pais, o que é uma rebelião, se quiserem –, e, a cada 
instante, se vai da rebelião à dominação, da dominação à rebelião, e é toda esta 
agitação que perpetua que gostaria de tentar fazer aparecer (FOUCAULT, 2003, 
232) 
 

 No trecho acima, Foucault reforça a ideia de que sempre que houver uma relação 

de poder – ou uma relação entre forças – haverá formas de resistência. Rebelar-se é 

como uma forma de poder agindo sobre outra ou ainda um contrapoder. 

Na obra Nós, de Evgueny Zamiatin, o protagonista D-503 se vê sob o domínio de 

um Estado Unificado que obriga seus cidadãos a serem felizes e, caso não o sejam, são 
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punidos. D-503 começa a questionar seu mundo e, ao conhecer I-330, passa a integrar 

um grupo que pretende causar uma rebelião capaz de destruir o poderoso Estado 

Unificado e sua figura máxima, o Benfeitor. Percebemos que, apesar de todos os 

mecanismos disponíveis ao Estado, D-503 e seu grupo de insatisfeitos resistem. Em 

resumo, não há um poder absoluto e, mesmo em uma sociedade de raízes totalitárias, 

há resistência e luta. Há, no entanto, um elemento importante na relação 

poder/resistência: a liberdade.  

 

A resistência sustenta-se e reivindica a liberdade para seu exercício de criação e 
recriação, ainda que possa aparecer na forma simplória de uma recusa. Apóia-
se não em um lugar imaginário (mesmo que o imagine), não em uma situação 
ideal, e sim na própria realidade, na circunstância que combate. (SAMPAIO, 
2006, p. 96) 
 

Para Foucault (1995), existe uma interação complexa entre poder e liberdade. Na 

relação entre os dois, o exercício do poder surge de uma condição de liberdade. Do 

contrário, não se trataria de poder no sentido foucaultiano, como espaço de lutas, e sim 

uma determinação física. 

Em síntese, a “analítica do poder” em Michel Foucault tem as seguintes 

disposições: 

• o poder está em relação com o saber, ou seja, um produz o outro; 

• “o poder não é uma força vertical aplicada em sentido descendente, mas 

vem de baixo, implicando uma multiplicidade de relações ascendentes [...]” 

(PRADO FILHO, 2017, p. 15); 

• o poder não é essencialmente repressivo. O autor, ao estudar a história da 

sexualidade (FOUCAULT, 1988), vê uma positividade do poder; 

• “todos os tipos de relação – sociais, econômicas, afetivas, sexuais, de 

conhecimento – são relações de poder” (PRADO FILHO, 2017, p. 15); 

• Não há poder sem resistência e muito menos o contrário. A condição para 

o exercício do poder e consequentemente para a resistência é que os 

sujeitos sejam livres. 

E o modelo de análise do poder possibilita uma cartografia dos dispositivos de 

poder, ou seja, a construção de diagramas que contemplem as relações de poder, as 

produções de verdade, as resistências e a liberdade, os processos de subjetivação e 
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objetivação (PRADO FILHO, 2013b). O poder, nesses termos, está na ordem da ação, e 

os mecanismos para o exercício do poder não constituem os sujeitos que “[...] são, antes 

de tudo, performados pelo diagrama de forças no sentido de preencherem certas funções 

e darem forma aos sujeitos que se constituem nos processos de assujeitamento” (AYUB, 

2014, p. 29). Portanto, em uma sociedade pautada pela disciplina, como em 1984, a 

tarefa de disciplinar os corpos (corrigi-los, colocá-los em uma norma) será realizada por 

diversas instituições, como as escolas e a polícia, que servem ao partido e vão operar de 

maneira ampla, atingindo toda a população. A disciplina é uma tecnologia a serviço do 

poder, ou seja, há elementos em articulação com o diagrama de forças que formulam os 

sujeitos pelo poder. 

O rizoma, modelo de descrição filosófico de Deleuze & Guattari (2011), pode ser 

utilizado para se estabelecer a relação entre poder e saber. Trata-se, segundo Prado 

Filho (2013b), de uma “metáfora botânica” que apresenta um modelo composto por 

estratégias que funcionam de maneira distinta da estrutura centralizadora da “árvore-

raiz”. A ideia do termo rizoma, portanto, vem da estrutura presente em algumas plantas. 

O rizoma não possui um ponto fixo e pode funcionar como raíz, talo ou ramo. Sendo 

assim, o rizoma não possui uma origem definida e muito menos seu crescimento se dá 

de maneira vertical. Em segundo lugar e com base nesta noção, o poder e o saber, a 

partir de uma visão rizomática, seguem seis princípios apontados pelos autores: 1º e 2º 

princípios são os “Princípios de conexão e de heterogeneidade”. Eles dizem que qualquer 

ponto de um rizoma pode se conectar a outro, contrariando o princípio de raíz que os 

fixariam. Deleuze & Guattari (2011, p. 23), criticando os estudos de Chomsky, diz que a 

língua está dentro de uma organização de poder que faz com que ela não exista por si 

mesma ou como algo universalizante, “[…] mas um concurso de dialetos, de patoás, de 

gírias, de línguas especiais. Não existe locutor-auditor ideal, como também não existe 

comunidade linguística homogênea”. O 3º princípio ou “Princípio da multiplicidade” é 

comparado com os fios das parcas, moiras e norns12. O rizoma não possui uma estrutura 

definida. Há apenas linhas postas em dimensões. O 4º princípio é o “Princípio de ruptura 

                                                           
12 As moiras são, na mitologia grega, as três irmãs responsáveis por tecerem os fios do destino na Roda 
da Fortuna. Na tradição romana elas recebem o nome de parcas e eram as filhas da noite. Já as norns são 
as deusas da mitologia nórdica que controlam a sorte, o azar e a providência. Assim como as moiras e 
parcas, as norns tecem o destino de todos os seres. 
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assignificante” e ele remete às linhas de fuga ou da ideia de que “um rizoma pode ser 

rompido, quebrado em um lugar qualquer, e também retoma segunda uma ou outra linha 

e segundo outras linhas” (p. 25). O 5º e o 6º são o “Princípio de cartografia e de 

decalcomania”: novamente o modelo enraizado de Chomsky é questionado e os autores 

diferenciam o rizoma ao apresentá-lo como “mapa e não decalque” (p. 30). Trata-se de 

cartografá-lo, mas não de maneira tradicional. A cartografia tradicional é feita por mapas 

que envolvem territórios, distribuição da população e geofísica (gravidade, magnetismo 

e outros fenômenos físicos). A cartografia proposta neste princípio é uma cartografia 

social, apresentadas anteriormente por meio das explanações de Prado Filho (2013b).  

Deleuze & Guattari (2011, p. 43), assim, resumem as principais características de 

um rizoma: 

 

Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto 
qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete 
necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de 
signos muito diferentes, inclusive estados de não signos.  O rizoma não se deixa 
reconduzir nem ao Uno nem ao múltiplo. Ele não é Uno que devém dois, nem 
mesmo que deviria diretamente três, quatro ou cinco etc. Ele não é um múltiplo 
que deriva do Uno, nem ao qual o Uno se acrescentaria (n+1). Ele não é feito de 
unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças. Ele não tem 
começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. Ele 
constitui multiplicidades lineares a n dimensões, sem sujeito nem objeto, exibíveis 
num plano de consistência e do qual o Uno é sempre subtraído (n-1). 
 

A distribuição rizomática funciona como resultado distributivo do poder dentro de 

um corpo social. A noção de rizoma de Deleuze & Guattari, apesar de utilizar um conceito 

botânico, é política e nos apresenta um conceito que descreve a concepção de poder em 

relação ao saber dentro das ciências. 

Compreendemos, após todas as explicações apresentadas, que o poder em 

Foucault não é concebido como algo único e nem algo de que nos apropriamos. Ele é 

plural, heterogêneo, ascendente, rizomático. Em outros termos, a “metáfora botânica” 

pode nos explicar as relações de saber-poder, em primeiro lugar, pela sua estrutura 

horizontal. O exercício do poder a partir de determinados saberes não são raízes fixadas 

com um centro definidor. Ora se exerce, ora se resiste. Ao serem dispostos certos 

saberes e poderes diante de outros, eles são pontos em embate, se misturam e se 

implicam sem se verticalizarem. Em segundo lugar, Prado Filho (2013b, p. 52), explica 

que  
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o modo de funcionamento rizomático remete a uma forma de resistência política 
que envolve análise crítica e exercício concreto de liberdade, uma vez que 
subverte o modelo “árvore-raiz” operante nas grandes máquinas sociais do 
Estado, do Capital, da Ciência, das Instituições, da Linguagem. 
 

O rizoma, como metáfora para o poder, é também associado a uma forma de 

resistência. Afinal, resistência e poder estabelecem uma relação, ou de ações sobre 

ações. Por fim, Prado Filho (2013b) também remete aos dispositivos de controle 

presentes em nossa sociedade, e que também adotam o princípio de funcionamento do 

rizoma. A metáfora de Deleuze & Guatarri é perfeitamente cabível para que se possa 

estabelecer o funcionamento dos mecanismos pelas articulações entre poder e saber.  

Sobre o poder e suas formas, pode-se dizer que ele atua nas mais diversas esferas 

e por meio de tecnologias de poder presentes em uma articulada rede de saberes e 

mecanismos no interior das instituições. Há a configuração de um poder disciplinar, um 

poder pastoral, um biopoder. Todos são formas de como o poder se exerce. 

 

1.2 Anátomo-política: o poder na sociedade disciplinar 

 

 “Who watches the watchmen” – em português, “quem vigia os vigilantes”. A 

expressão está presente na série de histórias em quadrinhos Watchmen, criada por Alan 

Moore e Dave Gibbons. Na obra, os super-heróis são questionados sobre suas atitudes 

e a população e o próprio governo começam a questionar sobre quem se 

responsabilizaria por vigiar aqueles que vigiam a sociedade. A expressão utilizada em 

inglês na obra tem sua origem em Roma13 e Alan Moore faz uma breve retomada dessa 

discussão, atualizando-a para o devido contexto da obra escrita. 

Tal questionamento já foi objeto de diversas discussões em distintas épocas. 

Platão n’A República já havia levantado a questão e, em seu diálogo socrático, sugere 

que os próprios guardiões da república se protejam deles mesmos. A questão da 

vigilância é, juntamente da norma e do exame, elementos essenciais no poder disciplinar. 

Antes, precisamos entender como Foucault chegou a essa tecnologia de poder. 

                                                           
13 Quis custodiet ipsos custodes? É a expressão em latim, utilizada pelo poeta romano Juvenal em suas 
sátiras contra os governos tirânicos e ditaduras.  
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Foucault (2011), em suas pesquisas, apresenta uma importante mudança política 

com relação aos corpos no século XVIII. A figura do soberano punia os indivíduos por 

uma prática denominada suplício. Tratavam-se de execuções como uma forma de 

mostrar um certo poder absolutista que “se apodera do corpo do condenado para mostrá-

lo marcado, vencido, quebrado” (FOUCAULT, 2011, p. 49). O corpo dos indivíduos 

pertencia ao soberano e cabia a ele fazer morrer ou deixar viver. Na sociedade regida 

pelo soberano, o corpo humano e as forças de trabalho “[…] não têm a utilidade nem o 

valor de mercado que lhes serão conferidos numa sociedade de tipo industrial” 

(FOUCAULT, 2011, p. 54). E ainda acrescenta que 

 

é certo também que o “desprezo” pelo corpo se refere à uma atitude geral em 
relação à morte; e nessa atitude, poder-se-ia ler tanto os valores próprios ao 
cristianismo quanto uma situação demográfica e de certo modo biológica: as 
devastações da doença e da fome, os morticínios periódicos das epidemias, a 
enorme mortalidade infantil, a precariedade dos equilíbrios bioeconômicos – tudo 
isso tornava a morte familiar e provocava em torno dela rituais para integrá-la, 
torná-la aceitável e dar sentido à sua agressão permanente (FOUCAULT, 2011, 
p. 54) 
 

Havia toda uma condição que permitia que a morte percorresse a sociedade de 

maneira naturalizada. Dentre os diversos fatores, além do poder absolutista, temos uma 

situação precariazada, como enunciou Foucault, nas diversas esferas sociais, o que 

tornou a morte algo “familiarizado”. 

No século XIX, um novo momento histórico marcado pelo advento das inúmeras 

revoluções industriais contribui para que se pensasse em um novo mecanismo de 

punição. Segundo Araújo (2001, p. 76), este é o ponto chave de Vigiar e punir: “O corpo 

sempre foi tomado pela violência, castigo e dureza do trabalho. […] a sociedade 

disciplinar exerce um domínio e constrangimento sobre o corpo tomado individualmente 

para dele extrair o máximo de utilidade e docilidade”. As instituições (a começar pela 

prisão) serão vistas como locais para que os corpos sejam tornados úteis e dóceis. Eles 

serão fabricados conforme certos modelos classificados como produtivos para a 

sociedade. Nestes termos, o sujeito é fabricado pelo poder por meio dos processos de 

subjetivação e objetivação. 

 

O termo “subjetivação” designa, com Foucault, um processo pelo qual se obtém 
a constituição de um sujeito, ou, mais exatamente, de uma subjetividade. Os 
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“modos de subjetivação” ou “processos de subjetivação” do ser humano 
correspondem, na verdade, a dois tipos de análise: por um lado, os modos de 
objetivação que transformam os seres humanos em sujeitos – o que significa que 
há apenas sujeitos objetivados e que os modos de subjetivação são, nesse 
sentido, práticas de objetivação; por outro lado, a maneira pela qual a relação 
com o si, por meio de uma série de técnicas de si, permite ao ser humano se 
constituir como sujeito de sua própria existência. (REVEL, 2011, p. 144) 
 

Quando falamos em sujeito fabricado, rompemos uma concepção de sujeito “[…] 

enquanto indivíduo, o sujeito da razão, para concebê-lo como produzido por algo que lhe 

é exterior; atesta, portanto, o descentramento do sujeito e sua constituição pelos 

discursos” (FERNANDES, 2012, p. 59). Foucault (1996) retoma Nietzsche para explicar 

sobre a invenção do conhecimento. A história não é feita a partir das origens (Ursprung), 

ela foi inventada (Erfindung). E assim a religião foi inventada, a poesia, o conhecimento. 

“Foi por obscuras relações que a poesia foi inventada. Foi igualmente por obscuras 

relações de poder que a religião foi inventada” (FOUCAULT, 1996, p. 15-16). O sujeito é 

uma fabricação dos poderes e saberes que o atravessam, isto é, um sujeito aluno ou um 

sujeito professor tem exercidos sobre ele enunciados que dizem “o que é ser um 

professor”, “quais são as condutas e os saberes que deve ter um professor”. O sujeito se 

torna objeto do saber, ele é objetivado. Por outro lado, ao se assumir como esse sujeito 

professor ou ao negar a sua condição de professor para uma outra, ele é subjetivado. O 

poder disciplinar utiliza de seus mecanismos para fabricar indivíduos que se enquadrem 

em um padrão, em uma norma. 

Ao compararmos a sociedade em que prevalece as relações de um poder 

soberano e aquela em que sua estrutura se sustenta em sua maior parte só o poder 

disciplinar, percebemos de maneira mais clara as diferenças entre ambos os 

mecanismos. No poder soberano prevalecem as seguintes características: o indivíduo 

como elemento de um todo (indivíduo-sociedade), a territorialização, apropriação e 

expropriação de bens, a existência física de um soberano visível, a tributação e a 

produção de bens e riquezas, o Estado, a monarquia, a lei e o direito, o contrato e, por 

fim, a invisibilidade dos súditos. Em contrapartida, no poder disciplinar temos: um 

indivíduo-corpo, uma preocupação não com territorialização e bens, mas com o próprio 

corpo, a disciplina, a vigilância, uma sociedade que é disciplinar e não mais monárquica, 

a presença da norma e da normalização dos indivíduos, não mais o Estado e sim suas 
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instituições em uma rede de micropoderes e a visibilidade dos sujeitos e invisibilidade 

das disciplinas (POGREBINSCHI, 2004). 

Para Araújo (2001, p. 76), “a sociedade disciplinar, sociedade militarizada, 

corresponde à utopia de todo governante, que é ter, sob estrito controle, cada indivíduo 

inteiramente governável”. A norma, o exame e a vigilância serão elementos fundamentais 

na constituição de uma sociedade disciplinar. A vigilância consiste na principal 

engrenagem do poder disciplinar. O seu objetivo é tornar o poder, em suas relações, 

visível e verificável para que a tecnologia disciplinar atue. A norma ou sanção 

normalizadora é um procedimento que está associado à correção e punição. A intenção 

é reduzir os desvios e encaixar os sujeitos dentro daquilo que é considerado normal. Por 

fim, o exame é verificação de todo o percurso criado pelo processo disciplinar. Em 

conjunto, a vigilância, a norma e o exame produzem corpos dóceis e úteis, necessários 

ao sistema econômico. 

Todos esses elementos são produzidos com base na filosofia utilitarista, doutrina 

ética que promove o bem-estar dos indivíduos, defendida por Jeremy Bentham e John 

Stuart Mill. A grande contribuição do utilitarismo para a sociedade disciplinar é a 

arquitetura do Panóptico de Bentham e, posteriormente, a tecnologia intitulada 

panoptismo. 

Foucault (2016c, p. 319) assim descreve o Panóptico: 

 

O princípio é: na periferia, uma construção em anel; no centro, uma torre; esta 
possui grandes janelas que se abrem para a parte interior do anel. A construção 
periférica é dividida em celas, cada uma ocupando toda a largura da construção. 
Estas celas têm duas janelas: uma abrindo-se para o interior, correspondendo às 
janelas da torre; outra, dando para o exterior, permite que a luz atravesse a cela 
de um lado a outro. Basta então colocar um vigia na torre central e em cada cela 
trancafiada um louco, um doente, um condenado, um operário ou um estudante. 
Devido ao efeito de contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se na 
luminosidade, as pequenas silhuetas prisioneiras nas celas da periferia. Em 
suma, inverte-se o princípio da masmorra; a luz e o olhar de um vigia captam 
melhor que o escuro que, no fundo protegia. 
 

Bentham (2008) apresentou o Panóptico em uma série de cartas explicativas 

sobre o funcionamento do mecanismo arquitetônico e para quais fins ele serviria. O plano 

apresentado se concentra em um projeto para uma casa de inspeção penitenciária. 

Porém, o próprio autor explica que o mecanismo arquitetônico pode ser utilizado em 

diversas situações e propósitos: 
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Não importa quão diferentes, ou até mesmo quão opostos, sejam os propósitos: 
seja o de punir o incorrigível, encerrar o insano, reformar o viciado, confinar o 
suspeito, empregar o desocupado, manter o desassistido, curar o doente, instruir 
os que estejam dispostos em qualquer ramo da indústria, ou treinar a raça em 
ascensão no caminho da educação, em uma palavra, seja ele aplicado aos 
propósitos das prisões perpétuas na câmara da morte, ou prisões de 
confinamento antes do julgamento, ou casas penitenciárias, ou casas de 
correção, ou casas de trabalho, ou manufaturas, ou hospícios, ou hospitais, ou 
escolas (BENTHAM, 2008, p. 20) 
 

O projeto benthamiano tinha como propósito primordial combater a 

improdutividade. E, na concepção do utilitarista, a improdutividade se fazia presente nas 

escolas, hospitais, prisões etc. O panóptico era um projeto arquitetônico que tinha como 

fator primordial a sua arquitetura que propicia a vigilância. Soma-se à vigilância, a 

correção dos indivíduos. Na escola, por exemplo, o objetivo era punir corretivamente os 

estudantes para que assumam uma postura correta do corpo e atinjam a devida 

concentração na hora dos estudos. O exame também é importante, pois é por ele que se 

obterão informações sobre o rendimento e desempenho dos indivíduos. Segundo Miller 

(2008), Bentham tinha pensado em um dispositivo que imitava Deus, isto é, centralizador. 

Já Foucault (2016c, p. 332) fala em um poder distribuído: 

 

Sem dúvida é o que há de diabólico nessa ideia assim como em todas as suas 
concretizações. Não se tem nesse caso uma força que seria dada por inteiro a 
alguém e que este alguém exerceria isolada e totalmente sobre os outros; é uma 
máquina que circunscreve todo mundo, tanto aquele que exerce o poder quanto 
aqueles sobre os quais o poder se exerce. Isto me parece ser a característica 
das sociedades que se instauram no século XIX. O poder não é substancialmente 
identificado com um indivíduo que o possuiria ou que o exerceria devido a seu 
nascimento; ele se torna uma maquinaria de que ninguém é titular. Logicamente, 
nessa máquina, ninguém ocupa o mesmo lugar; alguns lugares são 
preponderantes e permitem produzir efeitos de supremacia. De modo que eles 
podem assegurar uma dominação de classe, à medida que dissociam o poder do 
domínio individual. 
 

A questão apontada por Foucault no trecho acima nos remete a expressão em 

latim que foi popularizada pela série em quadrinhos e sua adaptação cinematográfica de 

2009. Ao fazer o questionamento – Who watches the Watchmen? (em latim, Quis 

custodiet ipsos custodes?) –, Bentham apresenta o seu Panóptico como uma resposta à 

pergunta, pois guardas e subguardas, inspetores e vários outros também estariam sendo 

vigiados. É, assim, “[…] essa circunstância que torna este plano tão benéfico para aquilo 
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que é chamado de Liberdade quanto ele o é necessário para coerção […] tão eficiente 

como uma proteção à inocência quanto como um castigo para o culpado” (BENTHAM, 

2008, p. 31). 

 A disciplinarização é um fenômeno de poder e a arquitetura desenvolvida por 

Jeremy Bentham se apresenta como uma tecnologia deste poder. Porém, o panóptico, 

em seu projeto inicial, jamais chegou a funcionar ou até mesmo sequer a ser aceito. O 

que importa aqui não é o panóptico em si (sua estrutura física), mas a tecnologia do 

panoptismo. Adapta-se a vigilância, o exame e a sanção normalizadora para os modelos 

de sociedades existentes e temos a aplicação da invenção de Bentham. Ao pensarmos 

na escola, atribuímos a ela o objetivo primordial de ensinar a ler e escrever. Entretanto, 

há todo um aparato tecnológico de poder que realiza nos alunos (desde os primeiros anos 

de escola) uma instrumentalização do corpo e também uma instrumentalização do 

pensamento (cognitiva). Dessa forma, temos, em um regime disciplinar, seja na escola 

ou em qualquer outra instituição, “[…] a proliferação de agentes tais como médico-juiz, 

professor-juiz, educador-juiz, assistente social-juiz etc” (AYUB, 2014, p. 26). Estes 

indivíduos são responsáveis por identificarem quais estão dentro da normalidade. O 

professor-juiz julgará qual será o bom aluno e o mau aluno. O critério é simples: o bom 

aluno é “disciplinado” e o mau é “indisciplinado”. O mesmo procedimento ocorrerá com o 

paciente, o funcionário da empresa etc. 

Em 1984 estamos diante de uma sociedade construída sob o prisma da vigilância 

e disciplinarização dos indivíduos. O principal elemento são as chamadas teletelas e a 

figura onipresente do Big Brother espalhada onde quer que as personagens estejam. 

Ambos os elementos reforçam a vigilância constante a qual as personagens são 

submetidas. Não há aqui o panóptico como grande estrutura arquitetônica, conforme 

Bentham sugeriu. O que temos é a tecnologia do panoptismo atualizada para 

mecanismos eletrônicos, as chamadas teletelas. De acordo com a obra, uma teletela tem 

por função: 1) transmitir todas as mensagens do Partido para os seus membros e 2) 

através de uma câmera, vigiar cada passo realizado por seus membros. É por isso que 

todos os integrantes do partido devem possuir uma teletela instalada em suas casas e a 

imagem do Big Brother reafirma que você está sendo observado por câmeras ou até 

mesmo por seus amigos, companheiros ou familiares. As teletelas cumpriam uma forte 



38 
 

função educativa ao anunciar as resoluções do partido. Porém, todas as manhãs, as 

teletelas se propunham a oferecer exercícios físicos para cada um dos indivíduos. 

 

[1]  – Grupo de trinta a quarenta – bradou uma aguda voz feminina. – Grupo 
de trinta a quarenta! Tomai vossos lugares, por favor. De trinta a quarenta! 
Winston ficou em posição de sentido diante do aparelho, onde já aparecera a imagem 
de uma moça magricela, porém musculosa, metida em uniforme e sapatos de 
ginástica. 

– Dobrar e esticar os braços! – ordenou. – Acompanhai o meu ritmo. Um, dois, 
três, quatro! Vamos, camaradas, um pouco de vida nisso! Um, dois, três, quatro!... 
(ORWELL, 2005, p. 35) 

 
Na cena acima, o personagem Winston Smith tenta acompanhar um grupo em 

uma série de exercícios matinais, por meio das teletelas. Nota-se que a necessidade das 

atividades físicas serve para que os corpos permaneçam dóceis e úteis. Um corpo 

incapaz de se movimentar não é um corpo que produz. A preocupação do Partido com 

seus indivíduos e, consequentemente, com seus corpos, é para que eles produzam. As 

teletelas vigiam, instauram uma norma e fabricam sujeitos saudáveis. Temos constituído 

aqui um diagrama de poder da anatomo-política que age sobre “[…] a totalidade, ou a 

quase totalidade do tempo dos indivíduos […]” e que “[…] se encarregam de toda a 

dimensão temporal da vida dos indivíduos” (FOUCAULT, 1996, p. 116). 

Se, para Bauman (2001, p. 17), o panóptico apresentava a desvantagem de ser 

uma estratégia cara, pois “a conquista do espaço e sua manutenção, assim como a 

manutenção dos internos no espaço vigiado, abarcava ampla gama de tarefas 

administrativas custosas e complicadas”, por outro lado, o panoptismo, com as 

filmadoras, a vigilância familiar, as redes sociais, os vizinhos e as instituições, 

proporcionaram o controle do tempo no lugar do espaço. Agindo sobre os indivíduos, o 

panoptismo constitui-o. Acerca da individualização, Bauman (2001, p. 43) diz que 

 

Não se engane: agora, como antes – tanto no estágio leve e fluído da 
modernidade quanto no sólido e pesado – a individualidade é uma fatalidade, não 
uma escolha. Na terra da liberdade individual de escolher, a opção de escapar à 
individualização e de se recusar a participar do jogo da individualização está 
decididamente fora da jogada.  

 

Winston Smith e seus companheiros de Partido são indivíduos com seus corpos 

tratados como propriedade. São lucrativos para o Estado e quanto mais produtivos, mais 
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lucrativos. Portanto, a disciplina deve incidir sobre esses corpos. Eles não podem fazer 

uso de drogas, pois elas destroem e são prejudiciais ao indivíduo-corpo.  

Se pensarmos em uma sociedade com base no consumo desenfreado ou no 

consumo como pré-requisito para se adquirir a felicidade, não haveria então mecanismos 

disciplinares capazes de controlarem os corpos? Ou então não haveria nessa sociedade 

tão fluida a vigilância rígida como temos em 1984? Para pensarmos em todas as 

questões apresentadas, será necessário analisarmos uma outra sociedade.  

Em Admirável Mundo Novo, o mundo não vive a decadência de guerras sem fim 

como na obra Orwelliana. Pelo contrário, há abundância e consumo desenfreado. As 

pessoas aparentemente parecem livres de certos padrões como fidelidade, constituição 

de família, a proibição das drogas, desigualdade, sexualização infantil etc. Todavia, a 

sociedade pensada por Huxley apresenta elementos do panoptismo e de 

disciplinarização do indivíduo-corpo. 

 

[2]   – O Dr. Wells garante que, fazendo três meses de tratamento com 
Sucedâneo de Gravidez, minha saúde melhorará muito nos três ou quatro próximos 
anos. 

– Bom, faço votos de que ele esteja com razão – retorquiu Lenina. – Mas, 
Fanny, você realmente quer dizer que durante os próximos três meses, não vai...? 

– Oh, não querida. Somente uma ou duas semanas, nada mais. Passarei 
a noite no clube, jogando Bridge Musical. E você, vai sair? 

Lenina fez que sim. 
– Com quem? 
– Com Henry Foster. 
– Outra vez? – o rosto de Fanny, bondoso e um tanto arredondado, tomou 

uma expressão incongruente, de espanto magoado e desaprovador. – Você quer 
dizer com isso que ainda está saindo com Henry Foster? (HUXLEY, 2003, p. 52) 

 
Na cena acima, Lenina tem uma conversa corriqueira com Fanny. Elas falam sobre 

acontecimentos recentes, sendo que um deles é o tratamento de saúde feito por Fanny. 

Os procedimentos sugeridos pelo Dr. Wells impedem que Fanny saia para se divertir com 

alguém. Em seguida, Fanny questiona Lenina se ela sairá com alguém e a resposta é: 

“Com Henry Foster”. A sentença deixa Fanny assustada, com “uma expressão 

incongruente, de espanto magoado e desaprovador”. Não há em Admirável Mundo Novo 

câmeras que vigiam a conduta dos indivíduos o tempo todo. Há, porém, pessoas que 

monitoram e julgam como certo e errado as atitudes. Fanny atuou como juíza e 

caracterizou como absurdo o fato de Lenina estar saindo com Henry Foster “outra vez”. 
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É válido recordar que um dos mecanismos do poder disciplinar é a vigilância que 

produzirá sujeitos juízes. Fanny assume aqui o papel de amiga-juíza. Nesta sociedade é 

proibido estar com uma única pessoa por várias vezes. É algo visto como bizarro e 

anormal pelos demais. 

Em Nós, de Evgueny Zamiatin, temos uma sociedade em que as pessoas vivem 

em prédios com paredes de vidro, se observando mutuamente. Há, todavia, cortinas que 

podem ser usadas em uma única situação: nas relações sexuais. Os indivíduos, que são 

identificados por letras e números (D-503, O-90, I-330), devem solicitar cartões de 

autorização para que possam ter relações sexuais. Com esta determinação, em todo o 

resto do tempo os indivíduos são observados e observam uns aos outros. O mecanismo 

se assemelha muito ao panóptico de Bentham, conforme foi apresentado por Foucault. 

A vigilância, elemento essencial do dispositivo disciplinar, ocorre graças às mencionadas 

paredes de vidro e de uma educação que incide sobre os corpos dos indivíduos e que 

proíbe que eles sequer pensem em ingerir drogas ou qualquer coisa nociva ao corpo. 

Vejamos: 

 

  [3] – Ótimo licor. Quer? 
Só então eu entendi: álcool. Lembrei-me subitamente do que ocorrera 

ontem: a mão de pedra do Benfeitor, a lâmina insuportável do raio elétrico, mas lá, 
em cima do Cubo, o tipo com a cabeça atirada para trás, o corpo estendido. Eu 
estremeci. 

– Escuta – disse eu – você sabe que o Estado Unificado é impiedoso com 
todos os que se envenenam com nicotina e sobretudo com álcool… 

As sobrancelhas escuras formaram com as têmporas o triângulo agudo e 
irônico. 

– Destruir rapidamente alguns é mais racional do que dar a muitos a 
possibilidade de se arruinar – a degenerescência e assim por diante. Uma verdade 
que chega à indecência. (ZAMIATIN, 2004, p. 55) 

 
A conversa ocorre entre D-503 e I-330. Após I-330 oferecer licor ao personagem 

D-503, ele se recorda do ritual que havia ocorrido no dia anterior. Disciplinado e 

subjetivado, D-503 passa a ter pavor e outra lembrança vem à tona: é proibido álcool, 

cigarros e qualquer outra droga. Ele alerta I-330, mas ela não parece interessada e o 

personagem tenta se redimir tentando compensar seu alerta apelando a uma 

racionalidade e coerência que ignoram a lei do Estado Unificado. D-503 foi subjetivado 
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como um sujeito dócil e útil e, por isso, quebrar as normas e leis do Estado Unificado é 

tão angustiante. 

Ao pensarmos na atualidade, recorremos a Deleuze (2013) e seu Post-scriptum 

sobre as sociedades de controle. Nele, o autor afirma que as sociedades disciplinares 

atingem seu apogeu no século XX, mas que Foucault, ao apresentá-la, estava ciente da 

curta duração do modelo. Para Bauman (2014), vivemos em uma sociedade pós-

panóptica (no sentido de “aparato físico de vigilância”, conforme foi apresentado por 

Jeremy Bentham), ou seja, em sociedade que não se sustenta mais por um poder de 

prevalência disciplinar. Sendo assim, na sociedade pós-panóptica, o panoptismo 

(entendido aqui como tecnologia de poder, de acordo com Foucault) não se fixa em uma 

grande estrutura e seus aparatos de vigilância.  

Hoje podemos considerar as câmeras 

presentes nas ruas, estabelecimentos (imagem ao 

lado)14 e até mesmo nas casas como um 

instrumento de vigilância justificado pela 

segurança. Há também a autovigilância, uma 

espécie de panoptismo pessoal, fruto dos mecanismos de subjetivação dos sujeitos que 

farão com que eles se autopoliciem e policiem os outros. Como exemplos de 

autovigilância temos os casos das personagens Fanny, em Admirável Mundo Novo e D-

503, em Nós. 

As novas tecnologias como facebook, whatsapp, twitter e vários outros recursos 

tecnológicos recentes funcionam como tecnologias de poder capazes de vigiarem sem 

que se gaste excessivamente, motivo pelo qual Bauman questionou Jeremy Bentham e 

sua arquitetura panóptica. 

Com 1,65 bilhão de usuários ativos, o Facebook é a maior rede social do mundo15. 

Nele, as pessoas vivem em constante vigilância de uns sobre os outros. Todos estão 

                                                           
14 Disponível em: <https://razaoinadequada.com/2014/12/03/foucault-panoptico-ou-a-visibilidade-e-uma-
armadilha/> Acesso em 20 nov. 2017. 
15 Techtudo. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/11/facebook-chega-18-
bilhao-de-usuarios-ativos-foco-e-video-ao-vivo.html>. Acesso em 16 maio 2017. 

Figura 4 - Câmera de vigilância em uma loja 
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expostos a esse mecanismo de vigilância panóptico 

(Figura 5)16. Hoje, a rede social é utilizada tanto para 

pesquisas cotidianas entre pessoas conhecidas 

(amigos, familiares, colegas de trabalho), quanto para 

que instituições como a polícia monitorem indivíduos 

que fogem a um padrão estabelecido (cidadãos que 

fazem postagens duvidosas, contra princípios morais 

vigentes, principalmente cristãos, são alvos de investigações de corporações) ou mesmo 

para que uns denunciem aos outros, pois a ideia da tecnologia do panoptismo é 

justamente que todos estejam expostos. 

A manutenção de um padrão de normas e condutas faz parte de uma estratégia 

que estabelece quais devem viver e quais devem morrer. Em síntese, a vida a ser 

valorizada é a daqueles que se encaixam nos modelos produtivos e econômicos, 

enquanto que todos os que fogem à regra, os chamados “desvios”, são considerados 

improdutivos. Ao retomarmos a obra de Zamiatin, D-503 e I-330 são considerados 

sujeitos fora das normas, isto é, improdutivos para o sistema econômico vigente. 

Se passamos de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de controle, 

precisamos nos perguntar como o poder se configura nesse novo modelo? Como 

pudemos perceber, o poder disciplinar e a tecnologia do panoptismo não foram 

abandonados na sociedade de controle. O que aconteceu foi o surgimento de novas 

práticas que possibilitaram novos exercícios de poder que não excluem necessariamente 

o seu antecessor (o poder disciplinar). O biopoder, ou poder sobre a vida biológica do 

indivíduo, produzirá indivíduos dóceis e úteis em uma escala maior, por meio de uma 

biopolítica. 

 

1.3 Biopolítica e o controle das populações 

 

Para entendermos o funcionamento desse novo poder, o biopoder, é preciso antes 

compreendermos o funcionamento do poder disciplinar, para que em seguida possamos 

                                                           
16 Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/o-jornalismo-e-a-
generalizacao-da-vigilancia-na-internet/> Acesso em 20 nov. 2017. 

Figura 5 - Facebook como tecnologia 
panóptica 
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analisar como se dá o funcionamento dessa nova maneira de se exercer o controle. 

Duarte (2010, p. 220) nos explica como Foucault entendia o poder disciplinar: 

 

O poder disciplinar se exerce de maneira anônima, mas individualizadora, 
produzindo a individualidade normalizada. O indivíduo normal é o tipo ideal da 
sociedade disciplinar, ao qual se contrapõe seu antagonista negativo, o indivíduo 
anormal. Nas sociedades disciplinares, a individualização não resulta mais da 
posse de uma individualidade que se manifeste em traços de distinção adquiridos 
por nascimento, posses, tradição etc., mas se define por meio da transformação 
do indivíduo em “caso”, em “objeto” de conhecimento: é o poder disciplinar que 
individualiza e fabrica o “homem calculável”, distinguindo e classificando os 
indivíduos entre normais e anormais, tomando a norma e seus desvios como 
referência padrão na hierarquização dos comportamentos. Foi assim que 
Foucault descobriu um corpo individual e um corpo social (a sociedade disciplinar 
ou carcerária) produzidos pelo investimento produtivo de uma complexa rede de 
micropoderes disciplinares. 
 

Podemos acrescentar sobre o dispositivo de poder disciplinar que, enquanto corpo 

forjado e útil, ele perde em sua força política, pois torna-se submisso. 

O biopoder, diferentemente do poder disciplinar, não incidirá mais sobre o 

indivíduo-corpo, mas sobre a população, preocupando-se com a otimização da vida, a 

regulamentação e normalização e se apoiando em saberes como as Ciências Exatas e 

Biológicas, a Estatística etc. Entretanto, assemelham-se na gestão da vida, poder 

disciplinar e biopoder. Segundo Foucault (1988, p. 152), “as disciplinas do corpo e as 

regulações da população constituem os dois pólos em torno dos quais se desenvolveu a 

organização do poder sobre a vida”. 

As noções sobre biopoder surgem a partir das análises que resultaram no livro A 

história da sexualidade I. Na obra, o autor percebe como esses discursos indicam “[…] a 

necessidade do controle de natalidade, voltam-se para a definição adequada do 

matrimônio, da frequência das relações sexuais e da maneira de torná-las fecundas ou 

estéreis etc.” (FERNANDES, 2012, p. 85). São discursos que se voltam para o controle 

da vida. Eles compõem toda uma rede de dispositivos que iniciam uma espécie de 

proliferação dos discursos sobre o sexo. Há, sobretudo, uma preocupação com a 

sexualidade infantil e adolescente. De acordo com Foucault (2016d, p. 286), como o 

corpo humano se tornou essencialmente uma força produtiva, a sexualidade infantil se 

enquadra nesta categoria e, para a burguesia que estava em ascensão, “[…] quanto mais 
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força de trabalho houvesse, mais condições teria o sistema de produção capitalista de 

funcionar melhor e em plena capacidade”. 

E com esse poder que assume a função de gerir a vida das populações, “pode-se 

dizer que o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder 

de causar a vida ou devolver à morte” (FOUCAULT, 1988, p. 150). Sobre a questão da 

vida e da morte, Foucault (1988, p. 151), acrescenta: 

 

Não deve surpreender que o suicídio – outrora crime, pois era um modo de 
usurpar o direito de morte que somente os soberanos, o daqui debaixo ou o do 
além, tinham o direito de exercer – tenha-se tornado, no decorrer do século XIX, 
uma das primeiras condutas que entraram no campo da análise sociológica; ele 
fazia aparecer, nas fronteiras e nos interstícios do poder exercido sobre a vida, o 
direito individual e privado de morrer. Essa obstinação em morrer, tão estranha e 
contudo tão regular, tão constante em suas manifestações, portanto tampouco 
explicável pelas particularidades ou acidentes individuais, foi uma das primeiras 
surpresas de uma sociedade em que o poder político acabava de assumir a tarefa 
de gerir a vida. 
 

Citamos também as contribuições de Deleuze sobre o conceito de biopoder 

presente em Foucault. A partir da problematização a seguir, podemos pensar sobre essa 

insistência pela vida, tanto por parte dos sujeitos (subjetivados por um discurso que 

envolve a saúde e a produtividade dos cidadãos), quanto por um estado que governa em 

nome da vida. 

 

A vida torna-se resistência ao poder quando o poder toma por objecto a vida. 
Também aí as duas operações pertencem ao mesmo horizonte (isso é visível na 
questão do aborto, quando os poderes mais reacionários invocam um ‘direito à 
vida’…). Quando o poder torna-se bio-poder, a resistência torna-se poder da vida, 
poder vital que não se deixa deter pelos tipos, os meios e os caminhos deste ou 
daquele diagrama. (DELEUZE, 1987, p. 125) 
 

As discussões de grupos que se dizem “em defesa da vida” com os quais nos 

deparamos ao se falar em aborto, como menciona Deleuze, são discursos que tem como 

princípio um poder que está a favor da vida. O fragmento retirado do livro A história da 

sexualidade I também é um exemplo prático de como a ciência, seus saberes e 

respectivas instituições são direcionadas para políticas de controle e gerência da vida. O 

biopoder é, então, um poder que se exerce por meio de uma biopolítica – políticas que 

tem como objetivo a gestão da vida – por meio de diversas artes de governar os homens, 

suas condutas, suas vidas. 
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A biopolítica se constitui após o que Foucault chama de “crise da razão de Estado”. 

A presença excessiva do Estado é vista por analistas econômicos como prejudicial ao 

próprio Estado e seus integrantes. Esse modelo de governo de presença maciça da razão 

de Estado, essa “arte de governar”, “[…] destina-se ao fortalecimento e manutenção do 

próprio Estado” (AYUB, 2014, p. 87). Há aqui técnicas de poder que operam como uma 

readaptação do poder pastoral, “[…] no qual a relação de governo entre pastor e rebanho 

traduz a relação estabelecida pelo governante com os governados na esfera do Estado” 

(AYUB, 2014, p. 87). A relação era de pura codependência entre o Estado e seus 

governados. Utilizando a metáfora Cristã, o Estado, na figura do pastor, deve sacrificar-

se para salvar o seu povo, encarnado aqui na figura das ovelhas. No pastorado, “a 

natureza individualista dessa forma de poder, em oposição ao político e ao magistrado 

que devem se voltar para o território, a nação, consiste em cuidar de cada ovelha 

individualmente, de forma a salvar todo o rebanho” (FERNANDES, 2012, p. 55). O Estado 

toma para si essa responsabilidade de cuidar do seu rebanho e, diferentemente do poder 

pastoral, ele é laico. 

Em termos econômicos, a “razão de Estado” controlava tanto os indivíduos quanto 

o mercado. Os ordoliberais (críticos neoliberais alemães) eram críticos desse modelo e 

defendiam “[…] um Estado sob vigilância do mercado em vez de um mercado sob a 

vigilância do Estado” (FOUCAULT, 2008a, p. 159). E acrescenta: 

 

Creio que é aí, nessa espécie de reviravolta que, para os ordoliberais, só foi 
possível a partir da análise que fizeram do nazismo, é a partir daí que eles 
puderam efetivamente, em 1948, tentar resolver o problema que lhes havia sido 
proposto, a saber: um Estado que não existe, um Estado que é preciso conseguir 
legitimar, um Estado que é preciso tornar aceitável aos olhos dos que dele mais 
desconfiam. Pois bem, estabeleçamos a liberdade de mercado e teremos um 
mecanismo que, ao mesmo tempo, fundará o Estado e controlando-o, dará a 
todos os que têm alguma razão de desconfiar dele as garantias que pedem. 
Portanto, a meu ver, era disso que se tratava essa inversão (FOUCAULT, 2008a, 
p. 159) 
 

A crítica que Foucault apresenta dos ordoliberais ao Estado é mediante o modelo 

de Estado nazifascista que serve de base para os economistas alemães. “O contexto 

politico é o das políticas nacionalistas e estatais; o econômico é o das economias 

planificadas” (AYUB, 2014, p. 86). Por isso, para os ordoliberais, o Estado deveria ser 

mínimo e a liberdade de mercado é fundamental. 
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O neoliberalismo não vai atuar sobre eixo dos exageros como foi o poder estatal 

nazista ou stalinista. Seu objetivo é agir a partir de um eixo mais flexível, capaz de 

normalizar, administrar, criar modelos e padrões benéficos ao desenvolvimento do 

mercado. Um dos conceitos mais importantes encontrado pela Escola de Chicago (os 

anarcocapitalistas) é o de homo oeconomicus. O homem passou a ser compreendido 

como “[…] agente econômico que responde aos estímulos do mercado de trocas, muito 

mais do que como personalidade jurídico-política autônoma ou como simples peça 

econômica necessária à constituição do mercado de trocas” (DUARTE, 2010, p. 262). O 

que se quer dizer é que o interesse de Foucault passou a ser pelas formas mais sutis em 

que o poder se exerce nos indivíduos, por meio das regras neoliberais. Segundo Ayub 

(2014), se antes havia um sujeito dócil e disciplinado, agora temos um sujeito de 

interesse. Esse sujeito deve ser, pela lógica de mercado, estimulado para a realização 

de seus desejos, pela otimização dos recursos. Em resumo, para Foucault (2008a, p. 

311), o homo oeconomicus pode ser assim definido: 

 

O homo oeconomicus é um empresário, e um empresário de si mesmo. Essa 
coisa é tão verdadeira que, praticamente o objeto de todas as análises que fazem 
os neoliberais será substituir, a cada instante, o homo oeconomicus parceiro de 
troca por um homo oeconomicus empresário de si mesmo, sendo ele próprio seu 
capital, sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si mesmo a fonte de [sua] 
renda. 
 

Esse novo homo oeconomicus é, continua Foucault (2008a, p. 311), um homem 

do consumo “[…] na medida em que consome […] e produz simplesmente sua própria 

satisfação”.  

Em seguida Foucault (2008a) discorre sobre a questão do capital humano de que 

se investe o homo oeconomicus. De que forma esse capital humano funcionaria? Em 

Admirável Mundo Novo é possível ver como ocorre essa relação de investimento nos 

corpos. É possível também questionarmos se na obra há um investimento que se 

assemelha aos modelos neoliberais ou, caso não tenha, de que forma ocorre esse 

cuidado com o sujeito, seu corpo e os cuidados do Estado com ele? 

Analisaremos os três trechos a seguir: 

 

[4]  – Sim, e "civilização é esterilização" – replicou Bernard, completando em 
tom irônico a segunda lição hipnopédica de higiene elementar. – Mas essa gente 
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nunca ouviu falar Nosso Ford, e não é civilizada, de modo que não há por que... 
(HUXLEY, 2003, p. 134) 
 
 
[5]   Um índio quase nu descia muito vagarosamente a escadinha do terraço do 
primeiro andar de uma casa ali perto – um degrau após o outro, com a cautela trêmula 
da extrema velhice. Seu rosto estava enrugado e negro como uma máscara de 
obsidiana. A boca, sem dentes, era chupada. Nos cantos dos lábios, e de cada lado 
do queixo, luziam alguns pêlos espetados, quase brancos contra a pele escura. Os 
cabelos compridos, não trançados, caíam-lhe em madeixas grisalhas pelo rosto. O 
corpo era curvado e tão magro que parecia quase não ter mais carne sobre os ossos. 
Muito devagar ele descia, parando em cada degrau antes de arriscar outro passo. 
(HUXLEY, 2003, p. 134) 
 
 
[6]   – Velho? – repetiu ela. – Mas o Diretor é velho, e há uma porção de gente 
que é velha, e no entanto não são assim. 

– É porque não deixamos que fiquem assim. Nós os preservamos de 
doenças, mantemos artificialmente as secreções internas no nível de equilíbrio da 
juventude. Não deixamos cair a taxa de magnésio e cálcio abaixo do que era aos 
trinta anos. Fazemos transfusões de sangue jovem. Mantemos o metabolismo 
estimulado permanentemente. Por isso, sem dúvida, eles não têm esse aspecto. 
Em parte – acrescentou – também porque a maioria morre antes de atingir a idade 
daquele velho. A juventude quase intata até os sessenta anos, e depois, zás!, o 
fim. (HUXLEY, 2003, p. 135) 

 
A situação que ocorre é a seguinte: Bernard e Lenina visitam uma reserva de 

selvagens17. Bernard, ao ver um ambiente completamente sujo e diferente do que está 

acostumado, recorda em [4] do seu condicionamento de que “civilização é esterilização”. 

Ou seja, o local em que se encontram não é esterilizado e higienizado e, portanto, não 

se trata de uma civilização. No trecho [5] vemos a descrição de uma cena aparentemente 

corriqueira. Um índio velho, negro e com pouca roupa foi visto descendo uma escada. 

Lenina ficou horrorizada com a cena e Bernard tenta amenizar a situação dizendo que se 

tratava apenas de uma pessoa velha. Lenina discorda de Bernard e diz que velho é o 

Diretor e mais um monte de gente que vive na civilização, e não o índio na escada. O que 

se segue é uma explicação de Bernard sobre a preservação dos indivíduos no Admirável 

Mundo Novo. 

                                                           
17 A reserva em Admirável mundo novo é onde habitam aqueles que não são condicionados pelos 
procedimentos de higienização, ou seja, na reserva as pessoas possuem família e o sexo é a única forma 
de reprodução. Podemos considerar a reserva como uma espécie de alegoria para o nosso mundo, que 
ainda se sustenta por princípios morais e não-científicos. Os selvagens, na obra, seríamos nós e todo o 
nosso mundo. 
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Na sociedade apresentada por Huxley, há um investimento de capital humano, 

pois cada indivíduo (Bernard, Lenina, o Diretor etc) se torna um empresário de si, um 

produto a ser modelado e trabalhado. Os corpos são higienizados para que se evitem 

doenças e, conforme aponta Bernard, há “transfusões de sangue”, o “metabolismo é 

estimulado permanentemente” e o indivíduo, ainda que velho em tempo de vida, 

permanece com um corpo saudável e produtivo. E é importante lembrar dos 

procedimentos que se investem no condicionamento dos indivíduos: os procedimentos 

de condicionamento em crianças pela teoria clássica do estímulo-resposta; a técnica de 

estabilidade social conhecida como processo de Bukanovsky ou a fecundação de 96 

indivíduos idênticos por um único óvulo; a oxigenação dos cérebros ou a não-oxigenação 

destes para que se produzam indivíduos de capacidade reduzida (cérebros com menor 

oxigenação tem seu tamanho e, consequentemente, capacidade de reflexão e 

pensamento reduzida); a hipnopedia e a ectogênese; e a negação do uso da obrigação 

ou da força bruta. Todos esses sistemas de condicionamento e, especialmente o último, 

seguem uma inspiração neoliberal. O Estado em Admirável Mundo Novo utiliza de 

microferramentas principalmente de base científica para controlar sua população. 

Foucault (2008a) fala dos problemas hereditários e menciona a possibilidade de 

que cada indivíduo possa investir no seu equipamento genético. O filósofo francês 

acrescenta que essa situação poderia muito bem ser imaginada em ficção científica, mas 

afirma que o que ele sugere não “[…] chega a ser ficção científica, é uma espécie de 

problemática que está se tornando corrente agora […]” (FOUCAULT, 2008a, p. 313). A 

genética atual, diz Foucault (2008a, p. 313-314) 

 

Ela possibilita, em particular, estabelecer para um indivíduo dado, qualquer que 
seja ele, as probabilidades de contrair este ou aquele tipo de doença, numa idade 
dada, num período dado da vida ou de uma maneira totalmente banal num 
momento qualquer da vida. Em outras palavras, um dos interesses atuais da 
aplicação da genética às populações humanas é possibilitar reconhecer os 
indivíduos de risco e o tipo de risco que os indivíduos correm ao longo de sua 
existência. Vocês me dirão: também nesse caso não podemos fazer nada, 
nossos pais nos fizeram assim. Sim, claro, mas, a partir do momento em que se 
pode estabelecer quais são os indivíduos e quais são os riscos para que a união 
de indivíduo de risco produza um indivíduo que terá esta ou aquela característica 
quanto ao risco de que será portador […] isso quererá dizer que, dado o meu 
equipamento genético, se eu quiser ter um descendente cujo equipamento 
genético seja pelo menos tão bom quanto o meu ou tanto quanto possível melhor, 
terei mesmo assim de encontrar para me casar alguém cujo equipamento 
genético também seja bom. 
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Se em Admirável Mundo Novo o investimento do capital humano se dá em um 

âmbito quase que exclusivamente científico-biológico, ao pensarmos na atualidade, há o 

que Foucault (2008a) chama de competência-máquina, além do fator biológico com 

bases científicas. 

A competência-humana é uma maneira de se formar capital humano, a partir de 

investimentos educacionais. E ela depende das “[…] horas que uma mãe de família passa 

ao lado do filho” (FOUCAULT, 2008a, p. 315). Em outros termos, “[…] o simples tempo 

de afeto consagrado pelos pais a seus filhos, deve poder ser analisado em termos de 

investimento capaz de constituir um capital humano” (FOUCAULT, 2008a, p. 315). 

Se pensarmos algumas práticas da atualidade a partir das ferramentas de controle 

neoliberal apresentadas por Foucault – a ciência biológica ou genética e a competência-

humana – vamos encontrar discursos que se encaixam perfeitamente nessas 

concepções. Vejamos. 

A capa da revista Time de dezembro de 2012 

(Figura 6) nos mostra um bebê e em destaque a 

seguinte pergunta: “Want to know my future?” (Em 

português: Quer saber meu futuro?). Nela podemos 

ver várias doenças que se conectam com a criança, 

tais como câncer, obesidade, Parkinson, diabetes, 

asma, glaucoma, cancer de próstata etc. E a 

mensagem final anuncia o teor da matéria presente 

na revista: “New genetic tests can point to risks – 

but not always a cure” (Novos testes genéticos 

apontam para os riscos – mas nem sempre para 

uma cura, em tradução). A capa da revista 

americana traduz o como do funcionamento de uma 

biopolítica voltada para a genética, sendo essa 

capaz de identificar doenças e problemas desde a infância. 

Figura 6 - Capa da Revista Time sobre os 
recentes estudos da genética 



50 
 

Outro exemplo podemos encontrar em uma matéria do jornal O Tempo18. No texto, 

fala-se de uma medicina reprodutiva que dispõe de recursos para evitar que os herdeiros 

sofram de doenças como a fibrose cística, a adenoleucodistrofia e a distrofia muscular. 

No início da matéria é lançada a seguinte questão: “O que fazer quando o casal 

sonha com filhos, mas teme que, em função de um histórico familiar, doenças genéticas 

sejam transmitidas para o bebê?”. A resposta vem em seguida com a apresentação de 

uma técnica de prevenção para este tipo de problema – o chamado Diagnóstico Genético 

Pré-implantação, sigla PGD. A técnica permite que sejam identificados problemas ainda 

no estágio de embrião, isto é, antes de se ter um bebê, sabe-se quais são os possíveis 

problemas a serem causados por problemas genéticos. Na biopolítica da atualidade, a 

genética assume um papel fundamental na produção dos indivíduos, no investimento do 

capital humano. E, se na obra de Huxley temos uma ciência que consegue sozinha 

produzir o indivíduo-empresa, na atualidade, a competência-humana tem também um 

papel de extrema importância. 

Para analisarmos o funcionamento de uma competência-humana na atualidade, 

tomamos como base o termo “cidadão de bem”, que vem sendo muito utilizado nos 

últimos dois anos. O “cidadão de bem” se assume como um indivíduo que segue o 

seguinte padrão normativo: heterossexual, branco, cristão, casado, com emprego fixo, 

classe média. Obviamente que há variações nestes modelos apresentados e, ainda que 

ele não componha certos tipos, ele se identifica com pelo menos um e assume o mantra 

do “cidadão de bem”. Além das já mencionadas características, ele assumirá uma 

posição conservadora, defenderá a privatização de tudo o que for possível e o mais 

importante: investirá em si e em sua família. Para o “cidadão de bem”, tudo é justificável 

se for para o seu bem e para a sua família, afinal ele é um trabalhador e paga as contas. 

E se eu cometer pequenas corrupções? Não importa. Ele tem uma família para manter e 

isso é justificável. Portanto, seus esforços serão sob seus filhos, companheiros(as) e 

demais familiares. É facilmente subjetivado por manuais de gerência da casa, da 

empresa, dos relacionamentos e tudo o que vier com um rótulo do tipo “saiba como 

arrumar o amor da sua vida” ou “saiba como produzir mais”, “como ter o carro e/ou a casa 

                                                           
18 O Tempo. Disponível em: <http://www.otempo.com.br/interessa/sa%C3%BAde-e-

ci%C3%AAncia/sele%C3%A7%C3%A3o-embrion%C3%A1ria-permite-identificar-e-evitar-doen%C3%A7as-

1.929459>. Acesso em 16 maio 2017 
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dos sonhos”, “maneiras para tornar o seu negócio bilionário”, “enriqueça gastando 

pouco”, “como investir em uma carreira bem-sucedida” entre outros. O “cidadão de bem” 

é, antes dos seus valores morais dúbios, um aluno-empresa, um pai ou mãe-empresa, 

um funcionário-empresa. Para Duarte (2010), os indivíduos, ao se submeterem a um 

princípio neoliberal de autoempreendedorismo, “[…] torna-se presa voluntária de 

processos de individuação e subjetivação controlados flexivelmente pelo mercado, 

concebido como nova instância de formatação de verdade no mundo contemporâneo” (p. 

263). 

No Post-scriptum sobre as sociedades de controle há uma tese de conversão da 

sociedade disciplinar para a sociedade de controle. Isso não significa que a disciplina foi 

abandonada. Pelo contrário, ela foi potencializada na sociedade de controle, por meio de 

biopolíticas regulamentadas pelo mercado (DELEUZE, 2013). Ayub (2014, p. 83) explica 

a mudança proposta por Deleuze no Post-scriptum: 

 

A diferença fundamental entre os dois modelos de sociedade está na maneira 
como ocorrem os procedimentos de gestão da multiplicidade. Para o caso da 
sociedade disciplinar, a multiplicidade de indivíduos deve ser ordenada e disposta 
em conjunto num processo de individualização infinitesimal. Nada – e ninguém – 
escapa ou deve escapar ao poder disciplinar. Já nas sociedades de controle, 
como veremos adiante através da discussão dos dispositivos de segurança, não 
se trata mais de lidar com inscritos num regime de individualização crescente; 
antes, é a multiplicidade dos fenômenos provenientes da vida em conjunto que 
deve ser investida pelo governo, através de um novo sujeito/objeto da política, a 
“população”.  
 

Deleuze (2013) faz uma associação entre as sociedades e as máquinas que são 

correspondentes a cada uma. Vejamos: 

 

É fácil fazer corresponder cada sociedade certos tipos de máquina, não porque 
as máquinas sejam determinantes, mas porque elas exprimem formas sociais 
capazes de lhes darem nascimento e utilizá-las. As antigas sociedades de 
soberania manejavam máquinas simples, alavancas, roldanas, relógios; mas as 
sociedades disciplinares recentes tinham por equipamento máquinas 
energéticas, com o perigo passivo da entropia e o perigo ativo da sabotagem; as 
sociedades de controle operam por máquinas de uma terceira espécie, máquinas 
de informática e computadores, cujo perigo passivo é a interferência e, o ativo, a 
pirataria e a introdução de virus. (p. 227) 

 

Se nas sociedades disciplinares tivemos as grandes construções, o panóptico 

(como estrutura física) é um bom exemplo, por outro lado, nas sociedades de controle, é 

a informática com seus computadores e hoje com seus smartphones e suas empresas 



52 
 

bilionárias que não possuem uma grande estrutura física, mas apenas pequenos 

escritórios (compactação e otimização da produção) como a Netflix, Facebook, Amazon, 

Google etc. 

 

1.4 O poder disciplinar e sua articulação com o biopoder 

 

Neste tópico objetivamos esclarecer algumas pendências com relação ao biopoder 

e o poder disciplinar. Se pudemos afirmar com Deleuze (2013) que a sociedade 

disciplinar havia atingido o seu apogeu no século XX e, em seguida, deu lugar ao que o 

próprio autor chamou de sociedade de controle, como é possível ainda falar em um poder 

disciplinar?  

A questão acima ainda pode trazer uma segunda problemática que envolveria as 

literaturas distópicas escolhidas para compor a análise deste trabalho. Afinal, grosso 

modo, as obras de Huxley, Orwell e Zamiatin não parecem estar pautadas muito mais em 

uma forma de poder disciplinar do que qualquer outra? Ou ainda, como articular as obras 

com atualidade, sendo que passamos para uma sociedade de controle e elas 

permanecem no disciplinar? 

Os questionamentos são pertinentes e para respondê-los é preciso antes explicar 

algumas situações referentes ao que vem sendo conduzido até aqui. Primeiro, pode-se 

dizer que a obra de George Orwell é construída sob a égide de um regime totalitário. Isso 

significa que há a presença de um poder repressivo e todo um mecanismo de controle 

que se forma pela vigilância e pela punição. É o vigiar e punir que Foucault havia nos 

apresentado e é justamente ali que pudemos presenciar como o filósofo francês conduz 

seus estudos sobre a disciplina. Também é verdade que Nós, de Evgueny Zamiatin 

possui um rígido controle nos fazendo recordar exatamente dos projetos utilitaristas de 

Jeremy Bentham. Há horário para comer, todos devem fazer atividades físicas, a 

atividade sexual é controlada, os Guardiões (o equivalente aos nossos médicos) estão 

sempre verificando o estado dos seus pacientes e o uso de drogas é terminantemente 

proibido. 

Por fim, Admirável mundo novo traz algumas especificações que o diferencia das 

outras duas obras. O primeiro ponto é que a sociedade na obra de Huxley pode ser 
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classificada como totalitária, pois o que temos é o controle total dos indivíduos (ARENDT, 

1989). Entretanto, esse controle se dá por uma via distinta. Se com Orwell o controle total 

faz uso de um poder repressivo, Huxley já utiliza do científico. Pode-se dizer que há uma 

privação da liberdade, já que ali todos são condicionados e pré-destinados por suas 

castas? Mas, se não há liberdade, como há resistência? (Lenina e Bernard resistem aos 

padrões impostos) Essas duas últimas dúvidas levantadas sobre a natureza da obra de 

Huxley devem flutuar ao longo deste trabalho e dificilmente poderemos encontrar uma 

resposta precisa. Por outro lado, o que nos interessa aqui é a aproximação que Admirável 

mundo novo tem das políticas do liberalismo que, ainda que não representem a 

contemporaneidade atual, parece ter influenciado bastante certas políticas da atualidade. 

E quanto aos mecanismos de controle na sociedade criada por Huxley, também 

encontramos o poder disciplinar. Retornamos então a nossa pergunta inicial: se as obras 

trazem uma gama de tecnologias disciplinares, por que analisá-las? 

Para entendermos como o filósofo francês lida com o poder disciplinar e o seu 

sucessor, o biopoder, é preciso retomar algumas explanações presentes na História da 

sexualidade I. Ao falar sobre o poder sobre a vida, Foucault (1988, p. 151) explica que 

ele se desenvolveu de duas formas principais, “[...] que não são antitéticas e constituem, 

ao contrário, dois polos de desenvolvimento interligados por todo um feixe intermediário 

de relações”. Esses dois lados de uma mesma moeda é o que se pode chamar de 

organodisciplina e biorregulamentação (FOUCAULT, 2010), que são explicados da 

seguinte forma: 

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 (FOUCAULT, 1988, p. 151). 
 

Sobre o polo que corresponde a biorregulamentação, Foucault (1988, p. 151-152) 

diz: 

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. 
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Com as informações acima é possível respondermos sobre a importância da 

disciplina e as sociedades distópicas analisadas. É possível, com base em Foucault, 

afirmar que a disciplina e o biopoder são dois polos distintos que tem como objetivo 

principal controlar a vida das populações. Elas não se configuram, portanto, como duas 

forças que se opõem e sim que se complementam.  

A passagem a uma sociedade de controle não significa o fim dos mecanismos 

disciplinares. O que pode ocorrer é uma modificação dessas tecnologias, como por 

exemplo, a vigilância ser na atualidade uma das principais ferramentas da biopolítica que 

se constrói sob as regras do neoliberalismo. E analisar uma ou mais obras da literatura 

distópica significa descrever o funcionamento desses mecanismos que podem se 

apresentar de formas já existentes ou ainda proporcionar novos formatos que a literatura 

oferece como exercício. 

Ao dizermos como o dispositivo disciplinar funciona em Nós, Admirável mundo 

novo ou 1984, não estamos falando de como eles são idênticos à nossa realidade. 

Pretendemos mostrar que esses mecanismos podem existir de forma a, b ou c, ainda que 

tais modelos sejam mais próximos. 

E independentemente de como uma sociedade se configura, pode-se dizer que 

ela possui mecanismos de controle, sejam eles disciplinares ou não, soberanos ou não. 

O exercício proposto não possui um fim estabelecido e novas possibilidades podem 

aparecer ao longo deste trabalho. 

 

 

1.5 Governo e governamentalidade 

 

Nos termos foucaultianos, “[…] a biopolítica não deve ser confundida com a 

racionalidade governamental, a chamada governamentalidade” (AYUB, 2014, p. 102). E 

quanto ao termo governo, Foucault (2016e) entende-o como um conjunto de práticas e/ou 

instituições capazes de guiar os homens. Falar em governo em Foucault é falar das artes 

de governar, presentes em nível micro na sociedade. Há, assim, “o governo de si mesmo, 

que diz respeito à moral; a arte de governar adequadamente uma família, que diz respeito 
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à economia; a ciência de bem governar o Estado, que diz respeito à política” 

(FOUCAULT, 2016e, p. 412).  

Segundo Revel (2011, 75), “a governamentalidade moderna coloca, pela primeira 

vez, o problema político da “população […]”. A governamentalidade nada tem a ver com 

uma soberania da justiça tradicional e muito menos com as concepções e modelos de 

Maquiavel. Foucault assim define a governamentalidade: 

 

Por essa palavra “governamentalidade”, entendo o conjunto constituído pelas 
instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem 
exercer essa forma bem específica, bem complexa, de poder, que tem como alvo 
principal a população, como forma mais importante de saber, a economia política, 
como 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 cessou de conduzir, e há muitíssimo tempo, em direção à 
preeminência desse tipo de saber que se pode chamar de “governo” sobre todos 
os outros: soberania, disciplina. Isto, por um lado levou ao desenvolvimento de 
toda uma série de aparelhos específicos de governo e, por outro, ao 
desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por 
“governamentalidade”, acho que se deveria entender o processo, ou melhor, o 
resultado do processo pelo qual o Estado de Justiça da Idade Média, tornado nos 
séculos XV e XVI Estado administrativo, encontrou-se, pouco a pouco, 
“governamentalizado” (FOUCAULT, 2016e, p. 429). 
 

Segundo Duarte (2010, p. 225), o conceito de governamentalidade (introduzido 

por Foucault na aula de 1º de feveireiro de 1977) serviu ao propósito de “[…] nomear 

esse como da biopolítica”. Está associado, desta forma, ao conceito de 

governamentalidade os mecanismos de controle de sexualidade e natalidade, os vários 

métodos de padronização dos sujeitos e as técnicas disciplinares por meio de vigilância 

(câmeras espalhadas pela cidade, relatos de situações duvidosas etc), as estatísticas 

etc. 

Por fim, ficam alguns questionamentos pertinentes quanto às problematizações 

apresentadas até aqui. A primeira delas é com relação aos mecanismos de biopoder e 

da bipolítica. Ora, se se supõe que o biopoder é um poder que age em prol da vida e que, 

como já foi dito, “fazer viver e deixar morrer”, como é feita essa opção pelo “fazer viver” 

ou pelo “deixar morrer”? Ao analisarmos as obras 1984, Nós e Admirável Mundo Novo, 

há uma biopolítica que de fato deixa morrer? Não haveria aí uma espécie de poder 

soberano representado pelas figuras do Big Brother e do Benfeitor? E, se onde há poder 

também há resistência, como seria essa relação em um regime totalitário? 
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Essas e outras questões serão assunto do próximo capítulo, bem como as 

aproximações do pensamento de Foucault com Hannah Arendt e Giorgio Agamben. 
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CAPÍTULO 2 

BIOPOLÍTICA, RACISMO DE ESTADO E TOTALITARISMO 

 

Falamos nesta parte do trabalho sobre as aproximações e distanciamentos dos 

conceitos de biopolítica, racismo de Estado e totalitarismo. Tem-se que os excessos da 

biopolítica podem trazer à tona o velho direito de fazer morrer do soberano que, como 

consequência, determina os grupos ou raças que podem e devem morrer, sem que se 

cometa assassinato. Discutimos como o totalitarismo fez uso de uma biopolítica de base 

soberana e que possibilitou a morte ou a exclusão de certos sujeitos. Para a articulação 

da biopolítica com o racismo de Estado e o totalitarismo utilizamos, além das 

contribuições de Foucault, os estudos de Hannah Arendt e Giorgio Agamben. 

 

2.1 A biopolítica e o direito soberano 

 

De 7 de janeiro a 17 de março de 1976, Michel Foucault ministrou o curso editado 

no livro Em defesa da sociedade. As aulas ocorreram entre o lançamento de Surveiller et 

punir (Vigiar e punir, de 1975) e La volonté de savoir (A vontade de saber, de 1976). O 

curso recebe uma grande importância, pois nele o autor faz uma espécie de balanço e 

levantamento de sua genealogia. Há uma transição do poder disciplinar ao biopoder e 

ainda uma preocupação de Foucault em estabelecer as relações entre as sociedades 

que chamamos democráticas e aquelas totalitárias, em especial, o nazismo e o 

stalinismo. É na relação de uma biopolítica que é capaz de “fazer viver e deixar morrer” 

que, juntamente das práticas já presentes nas sociedades liberais e do direito soberano, 

se constitui uma biopolítica que podemos chamar de “biopolítica nazista”, “biopolítica 

stalinista” ou ainda uma biopolítica “fascista” ou “totalitária”. 

Foucault (2010) coloca a teoria clássica da soberania como um elemento 

importante para que possamos compreender a estatização do biológico. Portanto, a vida 

e a morte, para o soberano, “[…] não são desses fenômenos naturais imediatos, de certo 

modo originais ou radicais, que se localizariam fora do campo do poder político” (p. 202). 

Nesses termos, a morte é um conceito político.  



58 
 

A questão que assumem os súditos traduz bem a ideia de “vida” e “morte” como 

uma noção política. Para Foucault (2010, p. 202), “[…] o súdito não é, de pleno direito, 

nem vivo nem morto”, e acrescenta: “Ele é, do ponto de vista da vida e da morte, neutro, 

e é simplesmente por causa do soberano que o súdito tem direito de estar vivo ou tem 

direito, eventualmente, de estar morto” (FOUCAULT, 2010, p. 202, grifo nosso). A 

neutralidade do súdito caracteriza sua relação com o poder soberano. Mas o que se 

poderia perguntar, sobre esse “contrato”, é como se constituiu o soberano ou o poder 

soberano. 

Foucault (2010) questiona as motivações que são capazes de se delegar a um 

soberano um poder absoluto sobre os povos. Segundo o autor, “eles o fazem porque 

estão premidos pelo perigo ou pela necessidade. Eles o fazem, por conseguinte, para 

proteger a vida. É para poder viver que constituem um soberano” (FOUCAULT, 2010, p. 

203). É, todavia, a vida a responsável pelo contrato firmado pelo poder soberano. Ela é 

a responsável por fundar um direito soberano que será capaz de oferecer segurança e 

estabilidade, um Estado policial capaz de proteger seus súditos, mas ao mesmo tempo, 

podendo ele próprio retirar a vida ou mantê-la. Para Foucault (2010, p. 203), isto faz com 

que surjam técnicas familiares, pois “[…] no século XVII e XVIII, viram-se aparecer 

técnicas de poder que eram essencialmente centradas no corpo, no corpo individual”. É 

o que chamamos de poder disciplinar, uma tecnologia de poder a incidir sobre os corpos. 

E, em seguida, “depois da anatomia do corpo humano, instaurada no decorrer do século 

XVIII, vemos aparecer, no fim do mesmo século, algo que já não é uma anatomopolítica 

do corpo humano, mas que eu chamaria de uma “biopolítica” da espécie humana” 

(FOUCAULT, 2010, p. 204). 

Se na teoria do direito, lidava-se com o indivíduo e seu corpo social, a biopolítica 

lidará com um corpo: múltiplo, com várias faces e bastante numerável. “É a noção de 

“população”. A biopolítica lida com a população, e a população como problema político, 

como problema a um só tempo científico e politico, como problema biológico e como 

problema de poder […]” (FOUCAULT, 2010, p. 206). 

O fim da proteção e segurança do soberano, ou seja, o fim de seu poder absoluto 

tem seu fim justificado pela inoperância de reger todo o corpo econômico e político que 

via um crescimento demográfico e a industrialização. Foucault (2010, p. 210) acrescenta: 
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De modo que à velha mecânica do poder de soberania escapavam muitas coisas, 
tanto por baixo quanto por cima, no nível do detalhe e do nível da massa. Foi 
para recuperar o detalhe que se deu uma primeira acomodação: acomodação 
dos mecanismos de poder sobre o corpo individual, com vigilância e treinamento 
– isso foi a disciplina. É claro, essa foi a acomodação mais fácil. Mais cômoda de 
se realizar. É por isso que ela se realizou mais cedo – já no século XVII, início do 
século XVIII – em nível local, em formas intuitivas, empíricas, fracionadas, e no 
âmbito limitado de instituições como a escola, o hospital, o quartel, a oficina, etc. 
E, depois, vocês têm em seguida, no final do século XVIII, uma segunda 
acomodação, sobre os fenômenos globais, sobre os fenômenos de população, 
com os processos biológicos ou biossociológicos das massas humanas. 
Acomodação muito mais difícil, pois, é claro, ela implicava órgãos complexos de 
coordenação e de centralização. 
 

A soberania deu lugar a duas séries distintas de tecnologia de poder: a disciplina 

e o biopoder. Entretanto, o poder soberano não pode ser considerado como algo 

liquidado. Recentes conjecturas históricas podem trazer à tona práticas capazes de 

eleger um líder soberano em conjunto com os excessos do bipoder. 

 Concordamos com Foucault quando ele nos mostra que os regimes fascistas não 

utilizaram mecanismos novos e inéditos de controle. Pelo contrário, eles tomaram como 

base a noção de população e ampliaram os mecanismos de vigilância, disciplinarização 

e normalização dos corpos, a exclusão dos indivíduos e a polícia. É desta forma que 

podemos falar em uma biopolítica totalitária que decreta a morte do impuro e faz com que 

viva o puro, o homem de bem, o pai de família. Há ainda, nestas sociedades, uma nova 

versão soberana, inserida em uma máquina burocrática neoliberal ou de classe, capaz 

de controlar pelo medo e pelas instituições para fabricar indivíduos úteis, dóceis, 

saudáveis, produtores, acríticos, felizes. 

 

2.2  Ford, Big Brother e Benfeitor: a soberania e os excessos do biopoder 

 

Nós, 1984 e Admirável Mundo Novo são, como se sabe, três sociedades distintas. 

O que ocorre, no entanto, é que cada uma delas se apropria de mecanismos em comum 

para o exercício do controle. As formas como cada um desses recursos são utilizados 

varia, pois cada sociedade possui condições de produções específicas. Uma das 

proximidades que podemos encontrar nas três sociedades é a presença do elemento 

religioso. Hayes (2001 apud Correia 2014, p. 4) “[…] julga que o totalitarismo possuiria 
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um traço fundamentalmente religioso mobilizado por elementos emotivos e símbolos de 

massa que o tornam de certo modo irresistível […]”. Falaremos então das figuras 

representativas que recebem um caráter quase religioso. São elas: o Ford, em Admirável 

Mundo Novo, o Big Brother, em 1984 e o Benfeitor, em Nós. 

Vamos começar pela figura do Ford. Ao marcarmos o período em que vivemos no 

calendário, diremos que estamos em 2018 D.C. A sigla D.C significa “Depois de Cristo” 

ou, se preferirmos, podemos utilizar A.D, que remete à expressão Latina “Anno Domini” 

ou “Ano do Senhor”. O marco do nosso calendário é o nascimento de Cristo, figura que 

representa toda uma “Era Cristã”. A utilização quase mundial (podemos encontrar 

exceções como a China e países árabes) do calendário cristão mostra ainda as 

influências que temos do cristianismo. Como se sabe, as bases de uma sociedade como 

o Admirável Mundo Novo é a ciência. Ela se tornou praticamente uma religião e seu 

“Jesus Cristo” está representado na figura de “Henry Ford”, o grande idealizador desta 

sociedade. O calendário é, portanto, marcado de forma distinta (com algumas 

semelhanças estruturais) do nosso: a.F, que significa antes de Ford; e d.F, que quer dizer 

depois de Ford. A sociedade que existiu antes de Ford era primitiva e dacadente, as 

pessoas viviam de conceitos ultrapassados como o de constituir uma família e o de amar 

alguém. Nesta sociedade os seres humanos se reproduziam como animais e não pelas 

técnicas desenvolvidas em laboratório, não havia estabilidade social (lema do mundo 

criado por Ford) e se vivia em condições não higiênicas, de várias doenças contagiosas, 

da velhice. Ford é, ainda que representado por uma pessoa na obra, uma figura com ares 

místicos e religiosos. Graças ao Ford houve progresso. Graças ao Ford a ciência chegou 

e os absurdos do mundo antigo foram eliminados. Não há mais família, as pessoas agora 

são felizes e as reproduções ocorrem in vitro. Henry Ford foi o responsável pela criação 

de novos mecanismos de controle, muito mais eficazes. Criou-se uma biopolítica de 

controle total dos corpos, condicionados previamente de acordo com as funções sociais 

pré-estabelecidas por cada classe. Se antes de Ford a instituição familiar era um 

importante instrumento de controle, depois de Ford ela foi eliminada, pois dentro dos 

saberes e poderes existentes, não se fazia necessário o uso de um recurso considerado 

tão ultrapassado, discurso este cristalizado em todos os cidadãos do Admirável Mundo 

Novo. 
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Outra figura ilustre é encontrada em Nós, de Zamiatin. Para a análise, utilizaremos 

o trecho a seguir: 

 

[7]   Voltei a mim e já estava diante Dele e receava levantar os olhos: via apenas 
suas enormes mãos de ferro sobre os joelhos. Suas mãos comprimiam-No, faziam 
vergar os seus joelhos. O Seu rosto erguia-se mais acima entre a neblina e era por 
Sua voz descer lá do alto que não soava como um trovão, não me atroava os ouvidos 
e parecia uma voz humana comum (ZAMIATIN, 2004, p. 193). 

 
 A situação que se passa na cena é a seguinte: D-503, após se unir a um grupo de 

revolucionários, falha miseravelmente e é capturado (porém, ele não sabe como foi parar 

ali) pelo Estado Unificado. Ele está em um interrogatório e quem o questiona é justamente 

a figura mais importante daquela sociedade: o Benfeitor. Dados os mecanismos de 

controle, D-503 havia objetivado o Benfeitor como uma figura religiosa, inquestionável. O 

Benfeitor era o Deus do Estado Unificado. Como o livro foi escrito na forma de diário, 

quem escreve é o próprio D-503 e por isso, sempre ao se referir ao Benfeitor, seja por 

meio de pronomes, vemos que sempre se usa a letra maiúscula: “Dele”, “comprimiam-

No”, “Sua”, “Seu”. Se no começo D-503 não sabia como agir diante do seu líder, pouco 

tempo depois, surge uma primeira dúvida quanto a onipotência do Benfeitor. O 

personagem percebe que a voz não soava como um trovão e que mais se “parecia com 

uma voz humana comum”. Seguimos a análise com mais dois trechos: 

 

[8]   – Se seu silêncio significa que concorda comigo, então vamos falar como 
os adultos, depois de as crianças terem ido dormir: Vamos conversar tudo até o final. 
Eu pergunto: qual a coisa que os homens, desde o berço, pedem. Com que sonham 
e por que sofrem? Todos querem encontrar alguém que lhes diga de uma vez por 
todas o que é felicidade e que depois os acorrente bem a essa felicidade. Não é o 
mesmo que fazemos hoje? O velho sonho do Paraíso… Lembre que no Paraíso 
ninguém sabe o que são desejos, não conhecem a piedade, não conhecem o amor, 
lá estão os bem-aventurados, que se sujeitaram à fantasioctomia (é por isso que são 
bem-aventurados), são os anjos, são os servos de Deus. E agora, no momento em 
que nós já alcançamos este sonho, quando nós o agarramos assim (Sua mão fechou 
com tanta força, que se tivesse na mão uma pedra, da pedra esguicharia suco), 
quando restava apenas cortar a presa e dividi-la em pedaços, neste momento você… 
você… (ZAMIATIN, 2004, p. 194-195). 
 
[9]   Lembro-me perfeitamente que eu ri e levantei os olhos. À minha frente 
estava um homem calvo, socraticamente calvo, e em sua calva, pequenas gotas de 
suor. 

Como tudo era simples. Como tudo era magnificamente banal e tão simples que 
dava vontade de rir. 



62 
 

As gargalhadas me sufocavam, nasciam em mim como vagas incessantes. 
Fechei a boca com a mão e fugi, à toa. (ZAMIATIN, 2004, p. 195). 

 
 Em [8], ao perceber que D-503 se silenciava (provavelmente por um temor no 

início), o Benfeitor questiona as atitudes de rebeldia de D-503. Trata-o como uma criança, 

como um doente que precisa tanto de ajuda, quanto de bronca. O Benfeitor age como 

um juiz que pode ser também um pai, um professor ou um médico. Ele questiona sobre 

o desejo de todos pelo Paraíso (e ele utiliza aqui a noção de Paraíso cristão) e pergunta 

se não é isso que aconteceu com o mundo que eles vivem. Percebemos que, tanto a 

imagem que D-503 toma do Benfeitor como a imagem que o próprio Benfeitor constrói 

de si (ou como ambos são subjetivados), é a de um Deus, que é onipotente, que cuida 

dos seus filhos e que dá bronca quando necessário. A conversa é interrompida quando 

o Benfeitor percebe seu estado de fúria e subitamente se acalma. 

 A conversa segue e o Benfeitor diz que D-503 só foi procurado pelos rebeldes que 

se posicionavam contra o Estado Unificado porque ele possuía um cargo importante. Em 

outras palavras, não havia amor de I-330 (a mulher responsável por inserir o protagonista 

no movimento revolucionário) por D-503, apenas interesse. D-503 não acredita, grita e, 

no excerto [9], já não se via mais o Benfeitor como uma figura imponente, como o grande 

líder do Estado Unificado. Ele era calvo e ele também suava. Ele era banal e simples e 

não aquela figura divina que ele visualizava por meio dos rituais. Com essa passagem, 

percebemos a construção do elemento religioso em um governo que se dispõe ao 

controle total dos seus indivíduos. O Benfeitor nada mais é do que uma invenção que 

serve como forma de controlar, assim como foi o Ford e o último deles que analisaremos, 

o Big Brother. 

 O trecho de 1984 a ser analisado é parte do livro que o protagonista Winston Smith 

recebe. Escrito por Emmanuel Goldstein, personagem que representa os revolucionários, 

o livro se chama "Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico". Mais adiante na história, 

o material que Winston Smith lê não se trata de uma criação da resistência ao governo, 

mas uma invenção do próprio Partido para descobrir aqueles possíveis criminosos (trata-

se de uma estratégia da Polícia do Pensamento para identificar indivíduos perigosos). 

Entretanto, o material produzido pelo falso revolucionário descreve muito bem quem é e 

o que seria o Big Brother. 
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[10]  O Grande Irmão é infalível e onipotente. Cada sucesso, realização, vitória, 
descobrimento científico, toda sabedoria, sapiência, virtude, felicidade, são atribuídos 
diretamente à sua liderança e inspiração. Ninguém nunca viu o Grande Irmão. É uma 
cara nos tapumes, uma voz nas teletelas. Podemos ter razoável certeza de que nunca 
morrerá, e já existe incerteza da data em que nasceu. O Grande Irmão é a forma com 
que o Partido resolveu se apresentar ao mundo. Sua função é a de ponto focal para 
o amor, medo, reverência, emoções que podem mais facilmente ser sentidas em 
relação a um indivíduo do que a uma organização. Abaixo do Grande Irmão vem o 
Partido Interno, com seus seis milhões de membros, ou seja, menos de dois por cento 
da população de Oceania. Abaixo do Partido Interno, vem o Externo, que pode ser 
chamado de mãos do Estado se ao primeiro se atribuir o papel de cérebro. Abaixo 
dele vem a massa muda a que nos referimos habitualmente por "proles" e que talvez 
constitua oitenta e cinco por cento da população. Nos termos da nossa classificação 
anterior, os proles são a Baixa, pois a população escrava das terras equatoriais, que 
constantemente trocam de mãos, não é parte permanente nem necessária da 
estrutura. (ORWELL, 2005, p. 200) 

 
 Novamente nos deparamos com uma 

característica religiosa: a onipotência. O Big 

Brother (Figura 7)19 está em todos os lugares 

por meio das teletelas. Suas expressões são 

agressivas, assim como seus dizeres que 

geralmente estão direcionados aos inimigos 

do Partido. Porém, há algo que distingue o Big 

Brother do Ford e do Benfeitor. Se os 

anteriores são vistos pessoalmente até mesmo com suas falhas (lembremos da descrição 

de D-503 sobre o Benfeitor), o mesmo não se pode dizer do líder máximo do Partido. 

Como o próprio excerto [10] nos mostra, “ninguém nunca viu o Grande Irmão. É uma cara 

nos tapumes, uma voz nas teletelas”. Podemos dizer que, na questão da aproximação 

com o religioso, 1984 se apresenta mais verossímil com essa ideia de fabricar um líder 

como um verdadeiro Deus. Se ninguém nunca o viu, ele pode tanto existir, quanto não 

existir. Ele pode tanto estar vivo, quanto já estar morto. Mas no fim, isso pouco importa. 

Tal como o Deus cristão, sua existência física não se faz necessária, desde que se tenha 

fé em suas ideias, desde que o que ele diga seja verdadeiro e também seja lei. 

                                                           
19 Disponível em: <http://www.clubedoresumo.com/livros-1984-o-grande-irmao-big-brother/filme-1984-big-
brother/> Acesso em 20 nov. 2017. 

Figura 7 - O Grande Irmão representado no filme 
1984, lançado em 1984 
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 Se os líderes são verdadeiros deuses, não é possível concebê-los sem que 

existam rituais. A presença deles é muito forte tanto em 1984, quanto em Nós. 

 

[11]  Como de hábito, a face de Emmanuel Goldstein, o Inimigo do Povo, surgira 
na tela. Aqui e ali houve assovios entre o público. A mulherzinha de cabelo cor de 
areia emitiu um uivo misto de medo e repugnância. Goldstein era o renegado e traidor 
que um dia, muitos anos atrás (exatamente quantos ninguém se lembrava), fora uma 
das figuras de proa do Partido, quase no mesmo plano que o próprio Grande Irmão, 
tendo depois se dedicado a atividades contra-revolucionárias, sendo por isso 
condenado à morte, da qual escapara, desaparecendo misteriosamente. O programa 
dos Dois Minutos de Ódio variava de dia a dia, sem que porém Goldstein deixasse de 
ser o personagem central cotidiano. (ORWELL, 2005, p. 14) 

 
 Como diz o próprio narrador, “como de hábito” o protocolo seguia todos os dias: 

aparição do “Inimigo do Povo” na tela e os xingamentos e difamações são proferidos por 

todos os integrantes do Partido. Essa ritualização do ódio e a escolha de um inimigo em 

comum também é um mecanismo religioso que a sociedade do Big Brother utiliza. Em 

Nós, não há precisamente um ritual de ódio, mas uma repetição comparada à perfeição 

das máquinas. Vejamos: 

 

[12]  Todos nós (e talvez também vós) ainda crianças, na escola, lemos o maior 
monumento da antiga literatura que até nós chegou “Horário de Estradas de Ferro”. 
Mas, ponha-se este ao lado das Tábuas dos Mandamentos Horários e veremos lado 
a lado o grafite e o diamante. Contêm um e outro o mesmo elemento C – mas como 
é eterno e transparente, como brilha o diamante. Quem é que não perde o fôlego ao 
percorrer as páginas do “Horário”? As “Tábuas dos Mandamentos Horários”, porém, 
transforma cada um de nós em herói, em herói épico com seis rodas de aço. Cada 
manhã, com a precisão de seis rodas, na mesma hora, no mesmo minuto, nós, que 
somos milhões, levantamos como se fôssemos um só. Na mesma hora, milhões num 
só, começamos a trabalhar e, milhões num só, terminamos. Unidos em um só corpo 
com milhões de mãos todos nós levamos a colher à boca no mesmo segundo 
marcado pela Tábua dos Mandamentos; no mesmo instante saímos, a passear e 
vamos ao auditório, ou ao Salão dos Exercícios Taylor, ou recolhemo-nos para dormir. 
 Vou ser franco. Não temos ainda a solução exata da questão da felicidade: duas 
vezes ao dia das 16 às 17 e das 21 às 22 nosso poderoso organismo único divide-se 
em células separadas: são as “Horas pessoais” determinadas pela “Tábua dos 
Mandamentos Horários”. Nessas horas podem se ver nos quartos de alguns as 
cortinas pudicamente fechadas, outros percorrem a avenida ao ritmo brônzeo da 
Marcha do Estado Unificado, terceiros, como eu agora, estão sentados à 
escrivaninha. Mas eu creio firmemente, por mais que me chamem de idealista e 
fantasioso, que mais cedo ou mais tarde, virá o dia em que encontraremos na fórmula 
geral para estas horas, um dia estes 86.400 segundos entrarão na Tábua dos 
Mandamentos Horários. (ZAMIATIN, 2004, p. 19) 
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 O ritual é, sem dúvidas, um poderoso mecanismo de poder presente em Nós. 

Quem narra é D-503 e percebemos que ele foi educado desde criança a aceitar a “Tábua 

dos Mandamentos Horários”. Ela constituiu D-503, isto é, aquilo foi repetido diversas 

versas em D-503, sem que houvesse nenhum contraditório. A “Tábua dos Mandamentos 

Horários” tornou-se lei a ser seguida e construiu uma verdade em D-503 e que tem como 

objetivo fazer com que todos trabalhem em sincronia e disciplinarmente e obedeçam ao 

Estado Unificado em qualquer circunstância. Trata-se de uma “bíblia do biopoder” em 

Nós. Ela vai agir sobre os corpos das populações. Outra questão importante: no segundo 

parágrafo do excerto [12], D-503 chega a considerar um tremendo absurdo que exista as 

“Horas Pessoais”. Para o protagonista, que foi “fabricado” como um indivíduo produtivo, 

os 84.400 segundos apresentam-se como um verdadeiro desperdício de força de 

trabalho. Se em um poder pastoral o ritual serve como disciplinarização da alma, em Nós, 

temos um biopoder que compreende a disciplinarização dos corpos da população. 

 Foucault (2015) acrescenta algo até então inusitado ao poder soberano e usa a 

monarquia como seu principal exemplo. Os rituais, segundo o autor, serviam para 

sustentar uma relação erótica com o poder. Afinal, o poder desperta um desejo, uma 

ligação afetiva. Como se sabe, nos séculos XVIII e XIX, o humanismo fez com que 

ninguém amasse mais o poder, dando-lhe uma visão negativa. Antes, os regimes 

monárquicos seduziam seu povo esbanjando luxúria e beleza. De acordo com Foucault 

(2015, p. 341), o poder exercido pelos regimes totalitários apresentava uma certa 

soberania e despertava também o desejo. 

 

Os grandes aparelhos estalinistas, mesmo hitleristas, também eram feitos para 
isso. Mas tudo isso desaba, e é claro que não se pode mais ficar apaixonado por 
Brejnev, Pompidou nem Nixon. Poder-se-ia, de fato, amar De Gaulle, Kennedy 
ou Churchill. Mas, o que se passa atualmente? Não se assiste a um início de 
reerotização do poder, desenvolvida em seu extremo ridículo, lamentável, pelas 
porno-shops com insígnias nazistas que se encontram nos Estados Unidos e 
(versão muito mais suportável mas igualmente ridícula) nas atitudes de Giscard 
d’Estaing dizendo: “Vamos desfilar de smoking pelas ruas apertando as mãos 
das pessoas e a garotada terá meio dia de feriado”? É certo que Giscard fez uma 
parte de sua campanha não somente apoiando em sua aparência física, mas 
também em uma certa erotização do seu personagem, de sua elegância. 
 

 Os exemplos utilizados por Foucault se tornam mais claros quando pensamos na 

imagem do Benfeitor ou do Big Brother como seres masculinizados e viris. Ou então 

quando pensamos no Ford como um indivíduo dotado de inteligência e capacidade 
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científica enormes. Tanto o alto aspecto cognitivo, quanto a “voz que parece um trovão” 

e a “aparência agressiva” possuem uma conexão com o erótico. Esse desejo pelo poder 

transformou o Estado em um verdadeiro espetáculo. Courtine (2011) conta que Kennedy 

compreendeu, por volta de 1960, que a política era um campo para a sedução e utilizou 

junto dos aparelhos midiáticos uma forma de colocar isso em prática. O autor, ao falar do 

corpo do rei, compara-o com o corpo sacro de Cristo, pois nele residia uma divindade. A 

morte do rei era, ao mesmo tempo, uma representação mortal e imortal, divisível e 

indivisível e também individual e coletiva. 

 

O corpo simbólico e eterno da realeza, que se encarna no corpo físico e perecível 
do rei, sobreviverá. Essa imagem da duplicidade do corpo do rei. Fundamentada 
sobre aquele de Cristo, sela a unidade orgânica, política e religiosa do reino. Seu 
peso simbólico é considerável: corpo sagrado, taumaturgo, o qual ninguém pode 
impunemente alcançar com as mãos e nem mesmo com o olhar. Essas 
concepções marcam o corpo físico do rei como se fossem uma chancela; elas 
depositam sobre ele a marca da majestade. (COURTINE, 2011, p. 120) 
 

 Entre o jovem presidente americano e o rei prevaleceu a sedução e o desejo pelo 

poder. Ainda que não se possa admitir que o que queremos é ter o poder, algo quase 

que inconsciente nos faz admirar figuras que nos parecem representá-lo. E é por isso 

que 

 

O carisma político e religioso que aureolava o corpo do rei se esvaeceu pouco a 
pouco, mas não sem produzir desde então incessantes nostalgias: o desejo 
recorrente do império e de restaurações reais que atravessou o século XIX; o 
gosto politico pelos comandantes de guerra, homens fortes e providenciais, que 
carregam consigo um sabor do Antigo Regime; ou mesmo esse apetite popular 
aparentemente inesgotável pelos romances kitsch de realezas fictícias. Mas a 
sacralidade dos chefes conheceu no decurso deste século estranhas 
ressurreições, justamente onde menos se esperava. (COURTINE, 2011, p. 122) 
 

 Esse carisma, poder de sedução e a dualidade do corpo do rei vão se configurar 

como uma característica tanto em sociedades totalitárias quanto em sociedades 

democráticas neoliberais. Assim, compreendemos a fascinação (que mistura admiração 

e temor) pelas figuras do Big Brother e do Benfeitor. Retoma-se uma imagem sacra e 

sedutora alinhada a novos mecanismos de nível micro para o controle populacional. Há 

um alinhamento entre biopolítica e poder soberano. 

 Se pensarmos na atualidade e na relação erótica que o poder mantém, vamos 

encontrar alguns fenômenos interessantes. As figuras políticas das democracias 
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espalhadas pelo mundo são grandes exemplos de desejo. Podemos citar Marine Le Pen, 

herdeira da extrema-direita francesa ou ainda Donald Trump, eleito recentemente 

presidente dos Estados Unidos da América. Este último traz, além dos já conhecidos 

dizeres de ódio contra a população, toda uma aura do homem empreendedor e bem-

sucedido, os novos “deuses americanos”20. 

 E se Courtine menciona um grande “apetite pelos romances kitsch de realezas 

fictícias”, não podemos deixar de mencionar que um dos grandes sucessos dos últimos 

anos são, dentre outras, as séries que retomam a 

soberania sedutora das monarquias, tais como 

“Game of Thrones”21, sucesso da HBO e “The 

Crown”22, exibida pela Netflix. 

 Podemos dizer que, ao se fazer uma associação 

entre poder soberano e as tecnologias de controle da população, chegamos aos 

excessos proporcionados pelo biopoder. Ao falar sobre o biopoder, Foucault (2010, p. 

213) apresenta duas formas possíveis. 

 

Portanto, estamos num poder que se incumbiu tanto do corpo quanto da vida, ou 
que se incumbiu, se vocês preferirem da vida em geral, com o polo do corpo e o 
polo da população. Biopoder, por conseguinte, do qual logo podemos localizar os 
paradoxos que aparecem no próprio limite de seu exercício. Paradoxos que 
aparecem de um lado com o próprio poder atômico, que não é meramente o 
poder de matar, segundo os direitos que são concedidos a todo soberano, 
milhões e centenas de milhões de homens (afinal de contas, isso é tradicional). 
Mas o que faz que o poder atômico seja, para o funcionamento do poder político 
atual, uma espécie de paradoxo difícil de contornar, se não totalmente 
incontornável, é que, no poder de fabricar e utilizar a bomba atômica, temos a 
entrada em uma cena de um poder de soberania que mata mas, igualmente, de 
um poder que é o de matar a própria vida. De sorte que, nesse poder atômico, o 
poder que se exerce, se exerce de tal forma que é capaz de suprir a própria vida. 

                                                           
20 O termo é uma referência ao livro Deuses Americanos (no original, “American Gods”), lançado em 2001 
por Neil Gaiman. A obra parte da noção de que a existência dos deuses só é concretizada a partir das 
crenças das pessoas nestas divindades. Como muitos deixaram de acreditar nos deuses antigos, abre-se 
espaço para os novos deuses que representam as obsessões do povo americano, sendo elas a mídia, as 
celebridades, a tecnologia, as drogas etc. Ao nos referirmos à Donald Trump como um “novo deus”, 
estamos o associando a um desejo do povo em querer ser bem-sucedido com seus próprios negócios. 
Trump tornou-se um exemplo e modelo a ser venerado e, inclusive, copiado por vários outros candidatos 
em diversos países. 
21A série é uma adaptação homônima do livro de fantasia de George R. R. Martin (publicado em 1996) e 
se passa em uma terra onde o inverno pode durar décadas. O que está em jogo na série é uma disputa 
pelo “Trono de Ferro”. Quem o tiver, terá o controle de todos os Sete Reinos. 
22 Lançada em 2016, a série conta a vida da Rainha Elizabeth II do Reino Unido, começando a partir de 
seu casamento que ocorreu em 1947. 

Figure 8 - Cartaz da série Game of 
Thrones 
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 Ao falar da bomba atômica, Foucault lança um questionamento sobre a própria 

noção do biopoder que tem como objetivo “fazer viver e deixar morrer”. Se ele não é 

capaz de fazer viver, mas sim, fazer morrer, seria ele um exercício de soberania? Porém, 

continua o autor, 

 

[…] noutro limite, vocês têm o excesso, ao contrário, não mais do direito soberano 
sobre o biopoder, mas o excesso do biopoder sobre o direito soberano. Esse 
excesso do biopoder aparece quando a possibilidade é técnica e politicamente 
dada ao homem, não só de organizar a vida, mas de fazer a vida proliferar, de 
fabricar algo vivo, monstruoso, de fabricar – no limite – virus incontroláveis e 
universalmente destruidores. Extensão formidável do biopoder que, em contraste 
com o que eu dizia agora há pouco sobre o poder atômico, vai ultrapassar toda a 
soberania humana. (FOUCAULT, 2010, p. 213) 
 

 Se o poder soberano era capaz de fazer morrer um corpo, o biopoder, 

ultrapassando o direito soberano, faz com que toda uma população seja destruída. E tudo 

é feito por alguém que exerce, naquele momento, seu direito soberano e por razões que 

expõem as contradições do biopoder, mas não o torna, de forma alguma, inoperante. 

 

2.3  O racismo de Estado, os excluídos e a resistência 

 

A principal dúvida em torno do biopoder é de que forma ele vai exercer a função 

de assassino, sendo ele regulamentador e disciplinador. Se o seu objetivo é aumentar a 

vida, eliminar deficiências, proporcionar o crescimento populacional e sua produtividade, 

como ele pode exercer o direito soberano de matar? Como justificar a existência de uma 

figura próxima ao soberano clássico (na ficção temos o Benfeitor e o Big Borther; na 

história, Hitler e Stalin) com atribuições que lhe permite matar, sendo que a biopolítica é, 

em sua definição, concentrada na vida? Foucault (2010, p. 214) diz que é aí, nestes 

termos, que “intervém o racismo”. E ele explica que o racismo não é algo inventado no 

âmbito do biopoder, mas que nele se tornou fundamental. Afinal, o que é o racismo? 

Foucault (2010, p. 214) explica: 

 

É, primeiro, o meio de introduzir afinal, nesse domínio da vida e de que o poder 
incumbiu, um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. No 
contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a distinção 
das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas raças como boas e de 
outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar 
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esse campo do biológico de que o biopoder se incumbiu; uma maneira de 
defasar, no interior da população, uns grupos em relação aos outros. Em resumo, 
de estabelecer uma censura que será do tipo biológico no interior de um domínio 
considerado como sendo precisamente um domínio biológico. Isso vai permitir ao 
poder tratar uma população como uma mistura de raças ou, mais exatamente, 
tratar a espécie, subdividir a espécie de que ele se incumbiu em subgrupos que 
serão, precisamente, raças. Essa é a primeira função do racismo: fragmentar, 
fazer cesuras no interior desse contínuo biológico e que se dirige ao biopoder.  
 

Duarte (2010), ao falar sobre o biopoder em Foucault, ressalta o interesse do 

Estado em estabelecer políticas higienistas e eugênicas. Elas, portanto, levarão a uma 

produção de morte em massa, uma tanatopolítica, ou seja, uma outra face da biopolítica. 

A insistência do Estado em homogenizar seu povo consistirá em uma visão que extrapola 

o próprio ódio e se torna uma política estatal racista, justificada pelo “bem do povo” ou 

pela “sobrevivência”. Afinal, a outra raça, a raça inimiga apresenta-se como uma ameaça 

para a população e por isso deve ser eliminada. Temos, portanto, justificada a morte no 

biopoder. Sobre a segunda função do racismo, Foucault (2010, p. 215) explica que ela  

 

[…] terá como papel permitir uma relação positiva, mas se vocês quiserem, do 
tipo: “quanto mais você mata, mais você fará morrer”, ou “quanto mais você deixa 
morrer, mais, por isso mesmo, você viverá”. Eu diria que essa relação (“se você 
quer viver, é preciso que você faça morrer, é preciso que você possa matar”) 
afinal não foi o racismo, nem o Estado moderno, que inventou. É a relação 
guerreira: “para viver, é preciso que você massacre seus inimigos”. Mas o 
racismo faz justamente funcionar, faz atuar essa relação de tipo guerreiro – “se 
você quer viver, é preciso que o outro morra” – de uma maneira que é 
inteiramente nova e que, precisamente, é compatível com o exercício do 
biopoder. De uma parte, de fato, o racismo vai permitir estabelecer, entre a minha 
vida e a morte do outro, uma relação que não é uma relação militar e guerreira 
de enfrentamento, mas uma relação do tipo biológico: ”quanto mais as espécies 
inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem 
eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie, mais eu – não 
enquanto indivíduo, mas enquanto espécie – viverei, mais forte serei, mais 
vigoroso serei, mais poderei proliferar”. A morte do outro não é simplesmente a 
minha vida, na medida em que seria minha segurança pessoal; a morte do outro, 
a morte da raça ruim, da raça inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é o que 
vai deixar a vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura. 
 

Impera no racismo a eliminação do inimigo biológico que contamina as raças, pois 

“a raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de 

normalização” (FOUCAULT, 2010, p. 215). E, de acordo com Agamben (2010), serão os 

Estados totalitários o local por excelência dessa biopolítica moderna e, em especial, 

podemos citar tanto o nazismo quanto o stalinismo. Porém, não podemos analisar o 

racismo, de maneira geral, como um fenômeno que está associado somente ao ódio de 
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uma raça por outra. E também, segundo Foucault (2010), afastamos da ideia de que o 

racismo seria um operador ideológico usado para atingir um adversário que precisa ser 

atingido dentro do corpo social. O que vemos seja no nazismo ou no stanilismo ou em  

qualquer outra forma de governo totalitário, é uma ligação direta com o funcionamento 

do Estado que se faz obrigado a utilizar a purificação das raças ou a eliminação para que 

se exerça um poder soberano de fazer morrer. É preciso esclarecer também que, se 

temos uma biopolítica nazista e stalinista, fruto do alargamento dos mecanismos de 

poder, por outro lado, não podemos negar a presença de um sistema biológico-racista 

em democracias neoliberais. Entretanto, apresentaremos agora esses excessos do 

biopoder e a retomada do direito soberano e, posteriormente, retornaremos ao problema 

do racismo nas democracias neoliberais e do seu regime de exceção. 

Foucault (2010) dedica boa parte de sua análise do racismo de Estado ao nazismo 

e ao stalinismo. O primeiro deles é um grande paradoxo da biopolítica porque ele 

instaurou, ao mesmo tempo, tecnologias do poder capazes de cuidar da vida e a 

capacidade de cometer assassinato tanto dos seus inimigos quanto dos seus próprios (o 

assassinato de membros do Partido Nazista por outros nazistas ou então de soviéticos 

exterminando soviéticos).  

 

É preciso que se chegue a um ponto tal que a população inteira seja exposta à 
morte. Apenas essa exposição universal de toda a população à morte poderá 
efetivamente constituí-la como raça superior e regenerá-la e definitivamente 
perante as raças que tiverem sido totalmente exterminadas ou que serão 
definitivamente sujeitadas (FOUCAULT, 2010, p. 219) 
 

O trecho acima reafirma a ideia apresentada por Foucault de que o nazismo era 

um Estado racista, assassino e sobretudo suicida. Para entendermos como o nazismo se 

constituía como um Estado capaz de matar seu próprio povo, recorreremos a uma breve 

narrativa de Arendt (1999) sobre a Solução Final. A autora comenta uma história de uma 

mulher, uma líder de Baviera, que constumava fazer alguns discursos que empolgavam 

a audiência aos camponeses no ano de 1944. Ciente da derrota que o III Reich levaria, 

tratou de acalmar todo bom alemão, pois o Führer preparou, de “bom grado”, uma suave 

morte por asfixia caso a guerra viesse a ter um final infeliz para o povo alemão. Outra 

história contada por Arendt (ela havia lido em um livro do conde Hans von Lehnsdorff) 

aconteceu em Königsberg, Prússia Oriental, no ano de 1945. O conde, que tinha ficado 
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na cidade para dar suporte como médico durante os ataques do Exercito Vermelho, ao 

se deparar com uma paciente que precisava de cuidados especiais, sugeriu que ela fosse 

para outro local se tratar. De maneira surpreendente, ela diz que todos serão levados 

para o Reich e que os russos jamais os capturariam porque Hitler não deixaria. Ela 

acrescenta que antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o Führer os colocaria numa 

câmara de gás. 

Se, por um lado, temos a paradoxal biopolítica nazista, do outro, temos igualmente 

um racismo que passa também por todas as formas de socialismo. 

 

Assim, Foucault observa que, já desde o seu nascimento teórico, o socialismo 
concebeu o enfrentamento e a guerra das classes segundo o modelo de um 
conflito entre raças, muito embora jamais tenha chegado a desenvolver algo 
como a mística popular nazista de supremacia racial (DUARTE, 2010, p. 231) 
 

Em outros termos, o socialismo apenas utilizou de readaptações para que o 

biopoder funcionasse também em suas estruturas de governo. Encontra-se, num Estado 

socialista, também o direito de matar. E nele reside o racismo, mas não aquele étnico e 

sim um racismo evolucionista e biológico “funcionando plenamente [...], a propósito dos 

doentes mentais, dos criminosos, dos adversários políticos, etc.” (FOUCAULT, 2010, p. 

220). 

Em As origens do totalitarismo, Hannah Arendt realiza um trabalho que tem como 

centro compreender a constituição de um regime totalitário. Sua proposta é não fazer 

uma teoria do totalitarismo e sim uma convergência de diversos acontecimentos que 

culminaram na cristalização do totalitarismo (SOUKI, 1998). Para a autora, o totalitarismo 

não é algo à parte, ou seja, ele segue a lei. Trata-se da lei da História e da Natureza. 

Segundo Arendt (1989), estas duas leis servem de base para que a (i)lógica totalitária 

seja posta em prática. O evolucionismo e a luta de classe servem como potencialização 

do racismo. O primeiro deles pode ser diretamente associado ao nazismo, enquanto o 

segundo é a sustentação do socialismo. Para que possamos analisar outros fatores da 

autora que traduzem os regimes totalitários, recorreremos novamente às obras de Orwell 

e Zamiatin. 

 

[13]  – Somos os sacerdotes do poder – disse. – Deus é poder. Mas no 
momento, para ti, poder é apenas uma palavra. É tempo de teres uma idéia do que 
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significa poder. A primeira coisa que deves entender é que o poder é coletivo. O 
indivíduo só tem poder na medida em que cessa de ser indivíduo. Conheces o lema 
do Partido: “Liberdade é Escravidão”. Já te ocorreu que é reversível? Escravidão é 
liberdade. Sozinho, livre, o ser humano é sempre derrotado. Assim deve ser, porque 
todo ser humano está condenado a morrer, que é o maior dos fracassos. Mas se 
puder realizar uma submissão completa, total, se puder fugir à sua identidade, se 
puder fundir-se no Partido então ele é o Partido, e é onipotente e imortal. A segunda 
coisa que deves entender é que o poder é o poder sobre todos os entes humanos. 
Sobre o corpo, mas, acima de tudo, sobre a mente. O poder sobre a matéria, realidade 
externa, como a chamarias, não é importante. E o nosso poder sobre a matéria já é 
absoluto (ORWELL, 2005, p. 252) 

 
 A cena acima é do livro 1984, mais especificamente o interrogatório de Winston 

Smith. O’Brien, um dos líderes do Partido Interno, procura mostrar a Smith o alcance dos 

mecanismos que possuem. Os dizeres de O’Brien tentam desconstruir a imagem que o 

protagonista criou de ser capaz de formar uma resistência para destruir o Partido. Ao falar 

que o poder do Partido não é sobre o corpo, “mas acima de tudo sobre a mente”, O’Brien 

expõe uma das tecnologias da biopolítica em 1984, que é o controle pela vigilância das 

teletelas, da Polícia do Pensamento e das denúncias feitas por pessoas próximas. A 

versão Orwelliana do panoptismo está a serviço de uma biopolítica que funciona a partir 

de um dos cristalizadores do totalitarismo: o terror. Sobre ele, pode-se dizer que o seu 

principal objetivo é 

 

[...] tornar possível a força da natureza ou da história propagar-se livremente por 
toda a humanidade sem o estorvo de qualquer ação humana espontânea. Como 
tal, o terror procura “estabilizar” os homens a fim de liberar forças da natureza ou 
da história. Esse movimento seleciona os inimigos da humanidade contra os 
quais se desencadeia o terror, e não pode permitir que qualquer ação livre, de 
oposição ou de simpatia, interfira com a eliminação do “inimigo objetivo” da 
História ou da Natureza, da classe ou da raça. (ARENDT, 1989, p. 517) 
 

 A autora chama todas as verdades produzidas no totalitarismo de ideologias que 

compõem uma tese com base em uma pseudociência. Uma sociedade que tem o terror 

como força motriz está em constante conflito, ela é instável. “O exemplo disso é a 

revolução permanente do stalinismo que tomou nitidamente a forma de depuração e de 

transferência de população” (SOUKI, 1998, p. 61) e, quanto ao nazismo, ele “tomou a 

forma de abertura a uma seleção sem trégua” (SOUKI, 1998, p. 61). É por isso que 

Hannah Arendt fala em uma constante mobilidade, seja ela histórica ou evolucionista. A 

grande questão de 1984 é a sua constante instabilidade, pois sempre se está em guerra. 
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Se analisarmos o lema do Partido, encontraremos uma frase que diz “Guerra é paz”. Com 

isso construído pelos “modos de subjetivação”, ou seja, técnicas e modelos 

desenvolvidos pelo Partido que tornou cada sujeito um objeto histórico a ser construído 

em todos os seus membros, o conceito de paz é fundamental no regime, pois ele é 

construído pela equivalência bélica e o medo das populações de um conflito de 

proporções inimagináveis. Nunca se sabia quem a Oceania (local onde vive o 

protagonista Winston Smith) tinha como inimigo: Eurásia ou Lestásia? Como funcionário 

do Ministério da Verdade, Winston Smith se encarregava de editar todas as notícias já 

produzidas. Uma hora se estava em guerra contra a Eurásia e, depois, essa guerra nunca 

ocorreu, e o verdadeiro inimigo agora é a Lestásia. O cenário se inverte e esse jogo se 

prolonga. O importante é o medo constante, a mobilidade conforme Hannah Arendt havia 

afirmado (a guerra sem fim faz com que nada fique parado. É uma mobilidade movida 

pelo medo). Podemos falar também juntamente com Foucault (2010) em uma guerra 

interna, pois o que interessa em 1984 não é o conflito externo em si, mas como ele pode 

influenciar internamente no comportamento da população. 

 E quanto aos que não fazem parte do Partido? O que podemos dizer da prole? Ou 

ainda, como sujeitos como Júlia e Winston Smith servem ao Partido por “escaparem” 

desse mecanismo biopolítico? Falaremos, inicialmente, dos proles23. 

 

[14]  A grande maioria dos proles nem tinha teletelas em casa. Até a polícia civil 
interferia pouquíssimo com eles. Havia enorme criminalidade em Londres! Todo um 
mundo subterrâneo de ladrões, bandidos, prostitutas, vendedores de narcóticos e 
contraventores de todo tipo; mas como tudo se passava entre os próprios proles, não 
tinha importância. Em todas as questões morais, permitia-se-lhes obedecerem ao 
código ancestral. O puritanismo sexual do Partido não lhes era imposto. A 
promiscuidade não era punida; e o divórcio era permitido. Nesse particular, até a 
adoração religiosa teria sido permitida se os proles demonstrassem algum indício de 
desejá-la ou dela carecerem. Ninguém desconfiava deles. Como dizia o lema do 
Partido: “Os proles e os animais são livres” (ORWELL, 2005, p. 73) 

 
 Em primeiro lugar, percebemos que a tecnologia de vigilância do panoptismo, que 

nada deixa escapar, não atinge os proles. O que isto quer dizer? Significa que esse poder 

de disciplinarização é ineficaz? Winston Smith conta que nem mesmo as regras do 

                                                           
23 Os proles, em 1984, são todos aqueles indivíduos que não fazem parte do Partido Interno e Externo. São 
o que nós chamaríamos da grande massa excluída das decisões políticas e até mesmo dos processos de 
higienização. 
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Partido como não ter uma religião ou controle da sexualidade eram exigidos da prole. 

Ninguém se importa se a prole se separa, com o tipo de alimento que eles ingerem, no 

que eles acreditam. São, de acordo com o lema do Partido, animais. E eis que temos 

então o segundo ponto: a prole faz parte do grupo de excluídos. E a importância desse 

grupo se dá como 1) aplicação do racismo de Estado em que um grupo é excluído para 

que se possa prosperar outro; e 2) como caracterização de indivíduos fora da norma, ou 

seja, exemplos negativos para que ninguém queira segui-los. Se um membro do Partido 

ousar pensar em questionar seu modo de vida, bastaria ele se lembrar da prole e ver o 

quão animais eles são. 

 Para pensarmos a resistência em 1984, temos os personagens Júlia e Winston 

Smith. Júlia é integrante da Liga Juvenil Anti-Sexo. Trata-se de uma organização que 

prega a ausência de sexo na vida das pessoas. Em 1984, o sexo deve ser visto apenas 

como atividade sexual, pois ele pode gerar amor, distração, rebeldia, despertar paixões. 

Na obra é mencionada uma pesquisa em desenvolvimento que tem como objetivo retirar 

o prazer sexual das pessoas. Quando Winston conhece Júlia e passa a se relacionar com 

ela, tem-se início um relacionamento que envolve prazer, revolta, promiscuidade, desejo 

e tudo aquilo que o Partido repudia. Ainda que estejam em um regime de bases 

totalitárias, Júlia e Winston Smith se posicionam como resistência aos modelos 

estabelecidos pelas tecnologias de uma biopolítica que pretende controlar o máximo e o 

melhor possível sua população. Abaixo podemos ver o momento em que Júlia e Winston 

decidem manter suas paixões e rebeldias, ou como diz o protagonista, seu ato político 

contra o Partido. 

 

[15]  – Escuta. Quantos mais homens tiveste, mais te quero. Compreendes? 
  –  Perfeitamente. 
  – Odeio a pureza, odeio a virtude. Não quero que exista virtude alguma, 
em parte nenhuma. Quero que todos sejam corruptos até os ossos. 

– Então eu sirvo, querido. Sou corrupta até os ossos. 
– Gostas de fazer isto? Não me refiro a mim, somente. Gostas das coisas 

em si? 
– Adoro! 
Acima de tudo, era o que ele desejava ouvir. Não somente o amor de uma 

pessoa, mas o instinto animal, o desejo simples, indiscriminado; era a força que 
faria a derrocada do Partido. 

[...] 
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Mas agora não era possível ter amor puro, ou pura lascívia. Não havia mais 
emoção pura; estava tudo misturado com medo e ódio. A união fora uma batalha, 
o clímax uma vitória. Era um golpe desferido no Partido. Era um ato político. 
(ORWELL, 2005, p. 121-122) 

 
Em [15] percebemos que a força do Partido não é absoluta, como ele propõe que 

seja em todas as suas propagandas. Não se trata de uma força estatal que pode tudo e 

que sabe de tudo. A resistência é uma forma de exercer o poder e é exatamente o que 

Júlia e Winston Smith fazem. Se há um exercício de poder que vai produzir discursos que 

proíbem a promiscuidade e o amor, como resistência é possível amar ou ser promíscuo. 

Por outro lado, a resistência pode ser útil ao biopoder. Quando Smith e Júlia são 

capturados, a confissão dos crimes cometidos por ambos os classificará como anormais, 

loucos, rebeldes e bandidos. Tudo isso aparece como modelo para os demais. É um 

recado do Partido com os seguintes dizeres: “Se vocês optarem por um caminho idêntico, 

vocês terão o mesmo destino, serão seres tão loucos quanto estes”.  

Posicionar-se na resistência é entrar no campo da anormalidade, tornar-se um 

excluído, que pode ser um louco ou um doente. Em Nós, ao perceber que seus 

pensamentos se tornavam contrários ao Estado Unificado, o que fez D-503? Procurou 

um médico. Na obra de Zamiatin, qualquer indício que contraria uma lógica já construída 

nos indíviduos, é atestado de anormalidade. Essa concepção já aparece tão atravessada 

nos sujeitos, principalmente em D-503, que não é preciso que ninguém diga que ele está 

doente. O próprio sujeito percebe suas falhas, sua loucura e procura, por contra própria, 

sua cura.  

 Se em Nós e 1984 temos uma biopolítica que não deixa de exercer o seu direito 

soberano, Admirável Mundo Novo investe em um controle que não pune disciplinarmente. 

Isto significa que esta distopia não é racista e não produz resistências? Pelo contrário, 

seu poder parece-nos muito mais articulado e eficaz. Há sim resistência, mas parece 

muito mais difícil negar a felicidade do que o terror provocado pelo Benfeitor e pelo Big 

Brother. 

 

[16]  – Governar é deliberar, e não atacar. Governa-se com o cérebro e com as 
nádegas, nunca com os punhos. Por exemplo, houve um regime do consumo 
obrigatório... (HUXLEY, 2003, p. 63) 
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[17]  – No fim – disse Mustafá Mond – os Administradores compreenderam a 
ineficácia da violência. Os métodos mais lentos, porém, infinitamente seguros, da 
ectogênese, do condicionamento neopavloviano e da hipnopedia... (HUXLEY, 2003, 
p. 65) 

 
 A situação que se passa durante os trechos [16] e [17] é a seguinte: alguns alunos 

visitam o local onde todos os indivíduos são criados e condicionados para o Admirável 

Mundo Novo e um dos gestores do local começa a contar-lhes uma história de como as 

coisas eram antes de Ford. Ele falou que, no passado, as pessoas eram obrigadas a 

consumir. Homens, mulheres e crianças tinham a obrigação de cumprir uma determinada 

cota de consumo. Essa determinação gerou uma objeção por parte da população que se 

revoltou e fez de tudo para não consumir. Uma das responsáveis pela diminuição do 

consumo, segundo Mustafá Mond, foi a cultura. As pessoas preferiam ficar sentadas 

lendo e estudando do que consumindo. O fim da história culminou em um massacre, pois 

o pressuposto era “eliminar” e não “consertar”. Punir e eliminar os indivíduos não se 

mostrou uma estratégia eficaz e o que se fez foi investir em saberes científicos que 

pudessem fabricar seres que não fossem obrigados a consumir, mas que isso já 

estivesse condicionado dentro deles. Na verdade, os saberes científicos exerciam um 

poder, um controle, que fazia com que os indivíduos naturalizassem questões como a 

felicidade e que o princípio para ser feliz era comprar. Percebemos que os sujeitos aqui, 

ao serem tomados como objeto de um saber científico que instaura um poder, subjetiva-

os para que busquem ser felizes consumindo. Anteriormente, o consumo traduzido como 

felicidade não estava presente. Por outro lado, podemos pensar se com tais práticas, por 

não provocarem ódio deliberado a um grupo ou raça, não haveria, portanto, racismo nesta 

distopia. A resposta é que ele existe, mas de outra forma de acordo com as práticas que 

lhe são próprias. 

 

[18]  – Nós também predestinamos e condicionamos. Decantamos nossos 
bebês sob a forma de seres vivos socializados, sob a forma de Alfas ou de Ípsilons, 
de futuros carregadores ou de futuros... – ia dizer “futuros Administradores Mundiais”, 
mas, corrigindo-se, completou: – futuros Diretores de Incubação. (HUXLEY, 2003, p. 
21) 

 
 Aqui temos a explicação de como os indivíduos são categorizados. Tal qual uma 

linha de produção, cada um já é disposto para que possa exercer determinada função e 
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os saberes médicos e biológicos são essenciais, pois são utilizados recursos que tornam 

os indivíduos mais resistentes a temperaturas mais baixas ou mais altas. Estes, expostos 

a ambientes aquecidos, terão certas partes cognitivas do desenvolvimento cerebral 

prejudicadas, mas terão, por conseguinte, força e preparo físico suficientes para 

trabalharem por horas. Portanto, criam-se indivíduos prontos para o trabalho que 

necessita de força física e não de cérebro (que ao serem expostos ao calor, atrofiam e 

perdem sua capacidade), enquanto outros são produzidos para que possam ser 

Diretores. Esta situação nos faz voltar novamente no conceito de poder apresentado por 

Foucault. Como dissemos no capítulo anterior, “o exercício do poder não é simplesmente 

uma relação entre “parceiros” individuais ou coletivos; é um modo de ação de alguns 

sobre outros” (FOUCAULT, 1995, p. 242). Ele “não deve ser entendido como um jogo de 

“soma zero”, onde a ação de um indivíduo sobre outro anula suas potencialidades de 

ação, mas como possibilidade de agir sobre o comportamento de um indivíduo dando-

lhe certa direção” (AYUB, 2014, p. 32). Neste caso, o poder não é algo que alguém 

detenha, um grupo ou uma classe específica, e se impõe sobre os outros. Se pegarmos 

as castas mais altas na obra de Huxley, percebemos que elas sofrem o exercício do 

poder tanto quanto os Ípsilons (considerada a casta mais baixa). O ato falho do Diretor 

de Incubação (inicialmente ele ia dizer “Administradores Mundiais” e depois corrige) 

significa que ele lembrou que se tratava de uma casta mais baixa que os Administradores 

e ele devia focar em dizer e se referir àquilo que os estudantes foram preparados para 

se tornarem.  

 Para falarmos do racismo de Estado, tomaremos como base a frase dita por 

Lenina: 

 

[19]  – Que cor horrível o cáqui – observou Lenina, expressando os preconceitos 
hipnopédicos de sua casta. (HUXLEY, 2003, p. 79) 

 
  Durante a infância, todos os indivíduos são colocados em berços e as crianças 

passam boa parte do tempo ouvindo gravações sobre o quão bom é pertencer àquela 

casta. Ao tomar para si esses discursos, qualquer trabalho, vestimenta ou estilo de vida 

que esteja relacionada a um outro grupo, será automaticamente repudiado. Foi o que 

aconteceu com Lenina. Cáqui é a cor padrão dos Ípsilons e como uma Beta, ou seja, 
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casta superior aos Ípsilons, Lenina deve repudiar tudo aquilo que esteja associado aos 

indivíduos inferiores. Não se deve querer se vestir como os Ípsilons, nem falar ou pensar 

como eles, se relacionar com eles ou ainda exercer as atividades profissionais que eles 

exercem. Há uma separação de grupos, tal qual o já mencionado racismo de Estado. E 

ele é um racismo institucionalizado nos mecanismos de controle governamental, porque 

o condicionamento trata-se de uma prática utilizada pelo governo para controlar sua 

população.  

 Outra questão importante em Admirável Mundo Novo, e que ocorre de maneira 

distinta de Nós e 1984, é a resistência. Há duas situações em que a resistência ocorre 

na obra: a primeira delas é com o personagem Bernard Marx. Ele é um Alfa-mais e com 

questionamentos sobre o funcionamento da sociedade em que vive. Inicialmente, ele se 

apresenta como alguém que não se sente contente em viver nesta sociedade. Se Bernard 

representa a resistência que vem do interior da sociedade, o “selvagem” John é exterior 

a ela, pois ele vem de outro lugar, e tenta resistir. John é a segunda forma como a 

resistência aparece em Admirável Mundo Novo, que será demonstrado mais adiante. 

 

[20] – Eu quero contemplar o mar, em paz – disse. – Não se pode nem olhar, 
com esse barulho infernal nos ouvidos. 

– Mas eu acho delicioso. E, além disso, não quero olhar. 
– Mas eu quero – insistiu ele – Isso me dá a sensação... – hesitou, 

procurando as palavras – ...a sensação de ser mais eu, se é que você compreende 
o que quero dizer. De agir mais por mim mesmo, e não tão completamente como 
parte de alguma coisa. De não ser simplesmente uma célula do corpo social. Você 
não tem a mesma sensação, Lenina?  

Mas Lenina estava chorando.  
– É horrível, é horrível – repetia. – E como é que você pode falar assim de 

não querer ser parte do corpo social? Não podemos prescindir de ninguém. Até os 
Ípsilons... 

– Sim, já sei – disse Bernard com sarcasmo – “Até os Ípsilons são úteis!” 
Eu também. E gostaria imensamente de não servir para nada! 

Lenina escandalizou-se com a blasfêmia. 
– Bernard! – protestou, espantada e aflita. – Como pode falar assim? 

(HUXLEY, 2003, p. 111) 

 
 Em [20], Lenina e Bernard passam um tempo juntos e, incomodado, Bernard 

reclama do barulho que o atrapalha a ver o mar. Lenina, por outro lado, adora os barulhos 

porque seu condicionamento fez com que ela adorasse. Ora, mas não foi Bernard 

também condicionado a gostar destes sons e também a nunca se sentir sozinho? Sim. 
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Porém, o personagem parece resistir às regras e convenções que lhe foram atribuídas. 

Ela não quer ser igual os outros, pois ele quer ficar sozinho, enquanto os demais querem 

estar sempre em companhia. Estar só em Admirável Mundo Novo é só para pessoas que 

tiveram algum tipo de problema em seu condicionamento. Pessoas assim são loucas, 

anormais e precisam de intervenções de especialistas para que possam voltar para a 

normalidade. A cena do dialógo das personagens nos apresenta de maneira prática como 

a resistência ocorre na obra de Huxley. Por mais que haja um saber científico que exerce 

um poder sobre os sujeitos, estes também podem negá-lo, contestá-lo e se revoltarem.  

 Quando Bernard diz, de maneira sarcástica, que “até os Ípsilons são úteis”, 

podemos ver alguns elementos de um poder disciplinar que pretendia tornar os corpos 

úteis e dóceis. Retomamos a invenção de Bentham que representava o modelo do mundo 

utilitarista. Nele, nada deve ser descartado ou, segundo Miller (2008, p. 93), “[...] nada é 

deixado de ser, pois tudo tem vocação para funcionar”. Os Ípsilons, sendo a casta mais 

baixa, também tem sua utilidade. Da mesma forma que os rebeldes em Nós, os inimigos 

do Partido em 1984 são os deliquentes, presidiários e ex-presidiários, os negros e pobres 

e os deficientes em nossa sociedade. O Panóptico, ou melhor, o panoptismo, símbolo 

máximo do utilitarismo, é uma forma de controle capaz de tornar todos produtivos. Ele é 

uma forma de controle que pertenceu inicialmente a uma sociedade de base disciplinar, 

mas que, com o tempo, continuou funcionando dentro de uma sociedade prioritariamente 

biopolítica. Miller (2008, p. 93), sobre o “templo da razão” que representa o Panóptico, 

acrescenta: 

 

Nada mais lógico: o prisioneiro, o pobre, o louco, o estudante, o doente, toda 
essa população à qual Bentham detina sua invenção, o poder pode dispor dela. 
Ela é entregue, os pés livres e os punhos amarrados à racionalidade, aos 
dispositivos. O Panóptico acolhe aqueles que são constrangidos a renunciar a 
toda iniciativa, e daí, de ponta a ponta instrumentalizáveis. 
 

 Para Perrot (2008, p. 162), “Bentham oferece-nos uma síntese de disciplina e 

trabalho, de poder e produção, indissoluvelmente vinculados e, de certo modo, 

consubstanciais”. E, se no utilitarismo podemos falar em uma punição científica, em 

Admirável Mundo Novo esta ideia parece mais do que adequada. Os indivíduos foram 

condicionados para o trabalho e o consumo. “Trabalhar para consumir e consumir para 

trabalhar” seria o principal lema difundido tanto aos Ípsilons, como aos Alfas, Betas, 
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Gamas e Deltas. O que vai diferenciar cada um é o tipo de trabalho desenvolvido. Se 

pensarmos no projeto benthamiano, os presos não eram colocados para executarem os 

mesmos trabalhos que os funcionários nas fábricas e os estudantes nas escolas. Cada 

classe ou grupo habita um lugar próprio para si, capaz de torná-lo produtivo. E para que 

se mantenha cada um no seu “devido lugar”, cria-se a aversão ao outro, tratado como 

diferente, estranho, anormal. Mas, no fim das contas, “a maior preocupação de Bentham 

é, de fato, a de empregar todos os braços, todos os instantes, todas as forças produtivas, 

para necessidades conjugadas e inextricavelmente vinculadas da disciplina e da 

economia” (PERROT, 2008, p. 159).  

Retornando à obra de Huxley, os Ípsilons, portanto, são úteis, mesmo que 

inferiores. E ainda que resista a um aspecto que é o “viver coletivamente”, Bernard ainda 

mantém subjetivado em si que ele é superior aos Ípsilons e aos “selvagens”. 

  O “selvagem” John constitui outra resistência em Admirável Mundo Novo. 

Analisaremos a seguir um trecho que fala da reserva de “selvagens”, local onde vive 

John. 

 

[21]  – Cerca de sessenta mil índios e mestiços... absolutamente selvagens... 
nossos inspetores visitam de tempos em tempos... fora disso, nenhuma comunicação 
com o mundo civilizado... ainda conservam seus hábitos e costumes repugnantes... 
o casamento, se sabe o que isso quer dizer, minha cara senhorita; famílias... nenhum 
condicionamento... superstições monstruosas... o Cristianismo... o totemismo, o culto 
dos antepassados... línguas extintas, como o zuni, o espanhol, o atabasco... pumas, 
porco-espinhos e outros animais ferozes... moléstias contagiosas... sacerdotes... 
largatos venenosos... (HUXLEY, 2003, p. 125) 

 
 No excerto [21], um personagem explica o que é a reserva, seus males e os 

cuidados que Bernard e Lenina devem ter nela. É uma espécie de conservação de 

civilizações consideradas ultrapassadas. Poderíamos nos perguntar: por que manter um 

local como este existindo? E podemos acrescentar mais outras perguntas como: por que 

em 1984 há lugares onde não há teletelas? Ou por que em Nós há uma casa antiga, sem 

paredes de vidro? É possível, diante de tais questões, fazer algumas interpretações e 

aproximações com o presente. 

 Bauman (2014) apresenta uma ressignificação do panoptismo, sob influência do 

pensador Didier Bigo. Como havíamos dito, em Vigiar e punir, Foucault (2011) nos 

apresenta o panóptico, que é “[...] uma máquina de associar o par ver-visto: no anel 



81 
 

periférico, se é totalmente visto, sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca 

ser visto” (p. 191). O panóptico, como estrutura física de vigilância ou panoptismo, como 

tecnologia de poder, estão ligados ao dispositivo disciplinar. Já Bauman (2014) fala no 

banóptico, isto é, uma versão do panoptismo que se aproxima da insegurança da 

atualidade. 

 Para entendermos como funciona o conceito do 

banóptico, retomaremos alguns casos recentes tanto do início 

do século XXI, quanto com relação a desdobramentos dos 

últimos cinco anos. A começar pela capa da revista Veja de 

2001 (Figura 9)24, anunciando um dos problemas que se 

apresentava no início do século: as periferias estão cercando 

os bairros centrais. Abaixo do título “O cerco da periferia”, 

temos os seguintes dizeres: “Os bairros de classe média 

estão sendo espremidos por um cinturão de pobreza e 

criminalidade que cresce seis vezes mais que a região central 

das metrópoles brasileiras”.  

Pela capa, percebemos a preocupação que o veículo de 

comunicação apresenta. Entretanto, ela se deu graças a uma medida de exclusão da 

periferia dos centros das cidades. É o que Bauman chama de pós-panoptismo. Cria-se 

uma espécie de imperativo normativo que tem como foco a mobilidade. Sendo assim, o 

banóptico é aplicado às minorias marginaliza que são banidas para que possam ser 

vigiadas. Aplica-se o banoptismo para, em seguida, aplicar o panoptismo. É banir e vigiar. 

Tal concepção se comprova como verdadeira pelo simples fato de ter se tornado uma 

grande preocupação de mídia que produziu uma matéria especial e exclusiva sobre o 

assunto. 

                                                           
24 Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.133/3950> Acesso em 20 nov. 
2017. 

Figura 9 - Capa da revista Veja, 
edição 1684, de 24 de janeiro de 
2001 
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 O pensamento de Bauman é uma 

complementação às ideias de Foucault (2011) e 

Deleuze (2013). Se com o primeiro temos o estudo 

das sociedades disciplinares em seu auge, Deleuze 

em seu Post-scriptum sobre as sociedades de 

controle faz uma análise das sociedades pós-

disciplinares. As noções apresentadas por Bauman 

servem como um importante recurso para analisar o 

nosso presente, pois elas não negam os estudos dos 

dois filósofos franceses, mas sim se soma a eles. 

Para pensarmos sobre isso, recorremos a um dos 

acontecimentos recentes que trata da questão dos 

refugiados na europa e que recebeu destaque na 

americana Time25 (Figura 10). 

 A situação do sujeito imigrante também compõe a tecnologia do banóptico. Afinal, 

essa figura é vista como “lixo humano”, isto é, pode ser excluído e banido para que depois 

o panóptico seja aplicado. A noção de lixo humano, utilizada por Bauman em Vidas 

desperdiçadas (2004), aproxima-se do conceito de homo sacer, de Giorgio Agamben, 

isto é, “[...] uma vida que pode ser morta sem que se cometa homicídio” (AGAMBEN, 

2010, p. 155). 

 Ao pensarmos novamente nas obras, percebemos novas possibilidades de 

relações com determinados lugares aparentemente incompatíveis com aquelas 

sociedades. A existência da reserva, da casa abandonada em Nós e dos locais sem 

teletela em 1984 têm por função identificar aquilo que está fora dos padrões da 

sociedade. Quem viver fora do Admirável Mundo Novo é um indivíduo que não é, 

segundo as palavras do personagem, “civilizado” e que conserva hábitos “repugnantes” 

como “ter família” ou “casar”, falar línguas como o “espanhol” e o “zuni”, estar em 

constante contato como animais venenosos e ferozes etc. Da mesma forma, quem vive 

onde não há teletelas é a prole. E eles não são absolutamente nada. Já a casa 

                                                           
25 Disponível em: <http://www.t13.cl/noticia/mundo/bienvenidos-europa-impactante-portada-time-retrata-
tema-refugiados-sirios> Acesso em 20 nov. 2017. 

Figura 10 - Capa da revista Time de 
2015 
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abandonada em Nós significa uma visão do antigo mundo, cheio de antiguidades e coisas 

ultrapassadas. Os cidadãos devem tratar a casa abandonada como um museu. E o 

museu tem por função mostrar o quão o mundo antigo era ultrapassado e o quão 

maravilhoso é o nosso mundo. John, o selvagem, vivia fora da civilização e, ao se mudar 

para o Admirável Mundo Novo, passou a ser uma resistência aos costumes, 

condicionamentos, consumo e todas as outras características daquela sociedade distinta 

da sua. O grande problema é que a resistência de John serviu como uma forma de 

reforçar os hábitos dos poderes em exercício. Se em nossa sociedade, fantasiar-se de 

favelado26 é algo divertido, desde que eu não me torne aquilo, em Admirável Mundo 

Novo, estar perto do John ou se relacionar com ele é algo exótico.  

 

[22]  “É uma garota de sorte”, pensou Fanny, enquanto via Lenina afastar-se. 
  Não havia nenhuma inveja nesse comentário; Fanny, com sua boa índole, 
constatava simplesmente um fato. Lenina tinha sorte mesmo; sorte de partilhar com 
Bernard uma generosa porção da imensa celebridade do Selvagem; sorte de, em sua 
insignificante pessoa, refletir a glória suprema do momento. A Secretária da 
Associação Fordiana de Moças não a convidara a pronunciar uma conferência acerca 
de suas aventuras? Não fora ela convidada para o Jantar Anual do Clube Afroditeu? 
Não aparecera já num filme das últimas Novidades Sensíveis – de modo perceptível 
à visão, à audição e ao tato de incontáveis milhões de espectadores em todo o 
planeta? (HUXLEY, 2003, p. 201) 

 
 No trecho [22] temos Fanny, amiga de Lenina, dizendo o quanto sua amiga teve 

sorte. Ao voltarem da reserva, Lenina e Bernard retornam com John, o Selvagem. Ele se 

torna uma figura exótica, pois todos ali ouviram falar da reserva e da forma como eles 

viviam, mas poucos viram de perto. As pessoas queriam tocar em John, perguntar-lhe 

como as coisas funcionavam na reserva e, em alguns casos, muitos queriam se 

relacionar com John para ver como seria essa experiência exótica. O Selvagem se tornou 

uma figura espetacularizada, um anormal e fora do padrão, diante de um conjunto de 

indivíduos padronizados e condicionados. O indivíduo vindo da reserva tornou-se 

produtivo para os mecanismos de controle desta sociedade, pois ele passou a ser 

estudado e analisado. Ao perceber a situação, John recusa a maneira como o tratam, 

                                                           
26 Uma professora de uma escola particular de Santa Catarina pediu como atividade escolar que os alunos 
se “fantasiassem de favelados do Rio de Janeiro”. UOL Notícias. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/06/29/escola-pede-para-aluno-ir-fantasiado-
de-favelado-do-rio-de-janeiro-em-festa.htm>. Acesso em 10 julho 2016. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/06/29/escola-pede-para-aluno-ir-fantasiado-de-favelado-do-rio-de-janeiro-em-festa.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/06/29/escola-pede-para-aluno-ir-fantasiado-de-favelado-do-rio-de-janeiro-em-festa.htm


84 
 

mas sua reação e resistência só fazem com que os demais continuem o achando mais 

incrível e exótico. Por outro lado, o Diretor e Bernard são punidos exemplarmente. O 

destino deles é a ilha27, uma sociedade com valores e concepções distintas daquela que 

eles vivem. Para aqueles que foram condicionados no Admirável Mundo Novo, a ilha se 

caracteriza como um pesadelo. A fuga da norma (sujeitos produtivos para a sociedade 

criada por Huxley) de Bernard e do Diretor não foi tratada de maneira idêntica ao anormal 

John. Os dois primeiros representavam uma ameaça e foram punidos, excluídos, 

enquanto o segundo é um elemento importante para reforçar os mecanismos de controle 

(desde que ninguém queira ser um selvagem em Admirável Mundo Novo ou, por 

exemplo, um favelado, em nosso mundo) daquela sociedade e foi muito bem aceito, já 

que sua exclusão fora decidida por ele e não por Mustafá Mond, o Administrador Mundial. 

 A partir da noção de poder apresentada por Foucault, pudemos compreender 

como o governo, a partir de tecnologias do poder (poder disciplinar e biopoder), vai 

exercer o controle da população. E ao analisarmos três sociedades distintas (Admirável 

Mundo Novo, Nós e 1984), percebemos a aplicação destes mecanismos por meio de 

saberes (a biologia, em Admirável Mundo Novo, a matemática, em Nós e a história em 

1984, para ficarmos nos principais) e poderes (o condicionamento dos indivíduos, as 

figuras simbólicas de representação de poder, a vigilância, a gestão da vida etc) que 

atuam na esfera micro, sendo repetida e difundida por figuras de autoridade e pessoas 

do cotidiano de cada personagem. Foi possível perceber também a relação 

resistência/poder presente nos personagens Bernard, John e Lenina, em Admirável 

Mundo Novo, D-503 e I-330, em Nós e Winston Smith, em 1984. Ainda que possamos 

identificar o direito de um poder soberano nas obras de Zamiatin e 1984, a resistência 

consolida um contrapoder que só é possível para sujeitos livres.  

O racismo de Estado, termo presente no curso Em defesa da sociedade, ajuda-

nos a entender o funcionamento de uma biopolítica que é capaz de deixar morrer ou fazer 

                                                           
27 A ilha tornou-se posteriormente um romance, publicado em 1962. Nela, temos uma utopia (ao contrário 
de Admirável Mundo Novo, que é uma distopia) retratando uma sociedade que pretendia unir 
espiritualidade e progresso. A história se passa em Pala, ilha fictícia idealizada por Huxley, local onde Will 
Farnaby, protagonista do livro, vai parar após naufragar. O personagem se vê diante de concepções e 
valores distintos que visam o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A crítica de Aldous Huxley é 
direcionada à ausência de criticidade das pessoas, capazes de se tornarem “escravas docilizadas”, 
servindo a ditaduras veladas. 
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morrer em sociedades totalitárias ou mesmo nas chamadas democracias neoliberais. É 

por isso, portanto, que as aproximações de Foucault com Hannah Arendt e Agamben se 

fazem necessárias para a ampliação do termo biopolítica. 

 

2.4  Animal laborans e homo oeconomicus: diálogos entre Foucault e Hannah 

Arendt 

 

No capítulo I foi apresentado o chamado “sujeito de interesse”. Ele é resultado de 

uma sociedade disciplinar que não pôde mais se sustentar diante de uma nova arte de 

governar: o liberalismo. Segundo Duarte (2010), o interesse de Foucault passa pela 

articulação entre a noção de homo oeconomicus e a teoria do “capital humano”. A junção 

desses dois constitui o “sujeito de interesse”. 

 

Esse sujeito, tornado irredutível ao controle direto do poder soberano, deve ser 
estimulado na busca da realização de seus interesses por via da otimização de 
recursos escassos. O princípio da concorrência, enquanto lógica do mercado, 
deve sua existência a essa necessidade de “deixar fazer” os sujeitos de interesse. 
Através de seu aprisionamento numa rede de instituições fechadas, como a 
escola, os hospitais e as fábricas, os sujeitos não podem ser considerados livres 
do ponto de vista do mercado. Este, tal como vimos anteriormente, colonizou com 
sua lógica o campo da política (AYUB, 2014, p. 97) 
 

Podemos dizer que o fator coletivo, associado às condutas de mercado neoliberal, 

“[...] torna-se presa voluntária de processos de individualização e subjetivação 

controlados flexivelmente pelo mercado, concebido como nova instância de formatação 

da verdade do mundo contemporâneo (DUARTE, 2010, p. 263). A noção de homo 

oeconomicus ou do empreendedor de si, que Foucault (2008a) apresenta em sua 

pesquisa sobre a biopolítica neoliberal, aproxima-se do conceito de Deleuze sobre 

“sociedade de controle”, em que as empresas possuem alma. E essa é a principal 

diferença entre empresa e fábrica. 

 

[...] A fábrica era um corpo que levava suas forças internas a um ponto de 
equilíbrio, o mais alto possível para a produção, o mais baixo possível para os 
salários; mas numa sociedade de controle a empresa substituiu a fábrica, e a 
empresa é uma alma, um gás. Sem dúvida a fábrica já conhecia o sistema de 
prêmios, mas a empresa se esforça mais profundamente em impor uma 
modulação para cada salário, num estado de perpétua metaestabilidade, que 
passa por desafios, concursos e colóquios extremamente cômicos. Se os jogos 
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de televisão mais idiotas têm tanto sucesso é porque exprimem adequadamente 
a situação de empresa. A fábrica constituía os indivíduos em um só corpo, para 
a dupla vantagem do patronato que vigiava cada elemento na massa, e dos 
sindicatos que mobilizavam uma massa de resistência; mas a empresa introduz 
o tempo todo uma rivalidade inexpiável como sã emulação, excelente motivação 
que contrapõe os indivíduos entre si e atravessa cada um, dividindo-o em si 
mesmo. O princípio modulador do “salário por mérito” tenta a própria Educação 
nacional: com efeito, assim como a empresa substitui a fábrica, a formação 
permanente tende a substituir a escola, e o controle contínuo substitui o exame. 
Este é o meio mais garantido de entregar a escola à empresa. (DELEUZE, 2013, 
p. 225) 
 

Na atualidade, a melhor representação do empreendedor de si aliado às 

necessidades empresariais é a figura do coaching. É uma palavra em inglês que indica 

uma atividade de formação pessoal em que um instrutor (coach) ajuda o seu cliente a 

alcançar metas e se tornar bem-sucedido em alguma área da vida. Duarte (2010, p. 264) 

complementa essa visão, que Foucault vê como forma-empresa a partir da informação e 

do marketing. 

 

A informação como potência empresarial – constitui o denominador comum em 
vista do qual proliferam no mundo de hoje manuais de autoajuda cifrados em 
linguagem empresarial; as escolas e universidades começam a se tornar 
idênticas a shopping centers, e programas televisivos no formato reality show 
tornam-se sensação global: prevalece aí a exigência de se autoconstituir de 
maneira a satisfazer as demandas reais simbólicas da sociedade empresarial de 
concorrência. 
 

Sabemos que as pesquisas de Foucault se direcionaram sobre o sujeito e as 

relações de poder que o cercavam. Quanto a Hannah Arendt, seus estudos estavam 

direcionados, como um todo, ao totalitarismo e os tipos de indivíduo que o compunham. 

Qual seria, portanto, o ponto de encontro entre os estudos de Arendt e Foucault? 

Encontraremos uma resposta na aproximação dos conceitos do homem como 

empreendedor de si, o homo oeconomicus, e o animal laborans, noção apresentada por 

Arendt (2016), entendida como o ser vivo que se entregou às atividades do consumo e 

trabalho, o trabalhador-consumidor. 

Segundo Correia (2014), Hannah Arendt e Foucault recorrem ao trabalho de David 

Hume, um para explicar o homem empreendedor de si e o outro para a relação trabalho-

consumo. Abaixo, o trecho que traduz os exemplos utilizados por ambos os autores: 

 

Pergunte a um homem por que ele faz exercícios, ele responderá: porque deseja 
conservar sua saúde. Se indagares então por que ele deseja a saúde, ele 
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replicará prontamente: porque a doença é dolorosa. Se insistires em saber mais 
e desejares uma razão pela qual ele odeia a dor, é impossível que ele possa 
apresentar alguma. Isso é um fim último, que nunca se reporta a qualquer objeto 
(HUME, 2006, p. 273 apud CORREIA, 2014, p. 24) 
 

E David Hume não encerra sua explicação aí. Ele continua: 

 

Talvez, à tua segunda questão, por que deseja a saúde?, ele pudesse também 
responder que ela é necessária para o exercício de sua profissão. E se perguntas 
por que ele está preocupado com isso, responderá que é porque deseja ganhar 
dinheiro. E se perguntas por quê?, ele dirá que é o instrumento do prazer. E para 
além disso é um absurdo pedir uma razão. (HUME, 2006, p. 273 apud CORREIA, 
2014, p. 24) 
 

É na conexão do pensamento liberal na transformação do agente político em um 

sujeito prioritariamente econômico que veremos nas reflexões aredtianas uma 

experiência biopolítica. Não há, entretanto, um conceito de biopolítica em Hannah Arendt. 

O que se faz é uma aproximação e que, “em outras palavras, foi sob o impacto dessas 

transformações histórico-ontológicas que se operou a liberação e promoção da vida e da 

felicidade do animal laborans ao estatuto de valor político inquestionável [...]” (DUARTE, 

2010, p. 315). A tese defendia por Arendt (2016) é a de que o homem passou por 

consideráveis transformações graças às novas necessidades que surgiram durante a 

Revolução Industrial. A nova visão dualística de trabalho-consumo, transformou o homo 

faber, o produtor-utilizador, em animal laborans. Este último compõe um ciclo sem fim de 

trabalho para a produção e consumo imediato que, por produzir mercadorias de curto 

prazo, exige mais trabalho para sua produção e mais consumo resulta do trabalho. Tal 

processo resultou no fim da liberdade e no começo da necessidade. É possível incluirmos 

aqui a visão de Deleuze (2013a) que fala do indivíduo contemporâneo endividado, ou 

seja, ele perde sua capacidade de agir em benefícios públicos, pois seu interesse é 

privado, seja no seu lucro ou no pagamento de suas dívidas. Não há espaço para uma 

troca estabelecida pelo diálogo, mas a violência mútua. Viver se resume a trabalhar e 

consumir e também na ausência da pluralidade de ideias. Prevalece agora um 

pensamento unificado e reforçado pela máquina burocrática tecnocrata. É partindo dessa 

premissa que Hannah Arendt chega aos exageros proporcionados pelo consumo. 

 

Afinal, é justamente em nome da abundância e do consumismo de massa que 
inúmeras práticas políticas violentas tornaram-se permissíveis e mesmo 
necessárias, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. Sob um 
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contexto biopolítico dessa natureza pode-se, por exemplo, ignorar solenemente 
o caráter finito das reservas naturais que garantiriam a sobrevivência futura da 
humanidade, como também infligir toda sorte de violência contra indivíduos, 
populações ou regimes políticos que interfiram na manutenção do ciclo vital 
produtivo das sociedades afluentes. (DUARTE, 2010, p. 318) 
 

Os excessos criados por políticas neoliberais podem fazer com que certos tipos 

de indivíduos surjam, subjetivados por uma máquina estatal burocrática que, preocupada 

com a produtividade, faz com que apareçam os “bons pais de família” da Alemanha 

nazista ou os “cidadãos de bem” na sociedade brasileira. Hannah Arendt, em Eichmann 

em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal, apresenta a controversa figura de 

Eichmann, um indivíduo vindo de uma família de classe média austríaca e bastante 

ambicioso. Ele foi funcionário da Companhia do Óleo e Vácuo da Áustria e o Partido 

Nazista o tornou posteriormente o chefe do departamento IV-B-4, responsável pela 

logística de extermínio de judeus, no estabelecimento do Judenrein28. Hannah Arendt 

acompanhou todo o julgamento de Eichmann e, como todos que ali estavam, esperava 

encontrar uma pessoa monstruosa, pois só assim, com tamanha maldade e frieza, seria 

possível explicar como alguém controlou o principal departamento, que acarretaria em 

um dos maiores genocídios da história. Porém, para a surpresa de Hannah Arendt, o que 

se viu não foi um indíviduo de maldade “pura e absoluta”. Não se viu no julgamento 

nenhuma personificação do Satanás, de John Milton ou do Iago, de Shakespeare. E essa 

constatação não foi feita somente com Eichmann, embora o foco da análise feita por 

Hannah Arendt envolvesse a constituição deste sujeito peculiar e de fundamental 

importância no regime nazista. A questão é que “o problema com Eichmann era 

exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, 

mas eram e ainda são terríveis e assustadoramente normais” (ARENDT, 1999, p. 299).  

Eichmann era apenas a representação de um tipo que se consagrou no nazismo. 

Ele não era nenhum monstro ou aberração, sádico ou assassino. Ele era um “pai de 

família” que viu na ascensão do nazismo uma oportunidade em sua carreira. Tratava-se 

de um indivíduo que pensou em investir em si mesmo, que viu na crise uma oportunidade 

para alavancar sua carreira que, antes do Partido, parecia bem desinteressante. O 

mesmo se pode dizer de Himmler, o típico burguês, que não tinha nada de sádico. Ele 

                                                           
28 Termo utilizado para se referir a Solução Final na Alemanha nazista. 
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era um sujeito normal que viu na ascensão do nazismo uma oportunidade de crescer 

profissionalmente. Himmler era um pai de família e foi justamente na figura deste pai de 

família que tivemos um dos grandes criminosos do século passado (ARENDT, 1989). 

Correia (2014, p. 14) acrescenta, a partir de Hannah Arendt, que o governo nazista atuou 

como uma organização burocrática que se estruturou para acolher o pai de família para 

que se pudesse obter a realização “[...] de tarefas quaisquer que lhe fossem atribuídas, 

e para dissolver a responsabilidade pessoal em procedimentos de extermínio em que o 

perpetrador de um assassinato era apenas a extremidade de um grupo de trabalho”. 

Eichmann era um homem ambicioso e que, preocupado com seus benefícios 

privados, não se preocupou com a questão pública, com os outros grupos que foram 

afetados pelo racismo de Estado e pela biopolítica nazista. Arendt (1999, p. 62-63) explica 

os interesses de Eichmann no trecho a seguir, a partir de uma análise do interrogatório 

de Eichmann. 

 

Havia, por fim, a sua maior ambição – ser promovido ao posto de chefe de polícia 
em alguma cidade alemã; de novo, nada feito. O que torna tão engraçadas essas 
páginas do interrogatório é que tudo isso foi dito no tom de alguém que tem 
certeza de encontrar simpatia “normal, humana” por uma história infeliz. “Tudo o 
que eu preparava e planejava dava errado, tanto meus assuntos pessoais como 
meus prolongados esforços para conseguir terra e solo para os judeus. Não sei, 
parece que estava tudo encantado; tudo o que eu queria e desejava e planejava 
fazer, o destino impedia de alguma forma, eu ficava frustrado em tudo, 
absolutamente tudo”. 
 

Ironias à parte, o que Hannah Arendt demonstra ao transcrever uma parte do 

depoimento de Eichmann é o seu empenho em executar o serviço que lhe foi ordenado. 

Ele se sente mal por não conseguir cumprir a tarefa de encontrar um local para que os 

judeus possam viver. Sua derrota não é com o povo judeu, mas consigo mesmo. O 

fracasso lhe bate a porta. Eichmann acreditava que, se ele não pode cumprir uma tarefa 

como essa, jamais poderá alçar voos maiores. E, segundo Duarte (2010, p. 320), 

 

ao compreender que na modernidade a política se viu subordinada à 
universalização da relação econômica entre trabalho e consumo visando à 
crescente produção da abundância de bens materiais, Arendt descobriu o motivo 
pelo qual a política se confunde hoje com a violência biopolítica: quando a política 
é concebida como força de incremento da vida e da felicidade do animal laborans 
nascido nas fronteiras de determinado Estado-nação, ela se torna potencialmente 
violenta e, no limite, mesmo genocida. Assim, há uma solução de continuidade 
entre a defesa dos interesses vitais e da felicidade do animal laborans e a 
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multiplicação do genocídio e da repressão violenta, como também o percebera 
Foucault ao estabelecer uma correlação entre biopolítica e tanatopolítica. 
 

Todo o aparato burocrático estatal é construído sob práticas que conectam 

trabalho e consumo. Tipos analisados por Arendt como Himmler e Eichmann são objetos 

desse mecanismo reponsável por gerar a violência biopolítica que pode chegar ao seu 

excesso, que é o genocídio. Se pensarmos em sociedades como Admirável Mundo Novo, 

as tecnologias de produção de indivíduos idênticos capazes de realizarem uma única 

atividade, como foi dito anteriormente, constituem uma das formas do biopoder. Por outro 

lado, os membros do Partido Interno, de 1984, são os “bons pais de família” que torturam 

ou executam o inimigo para que se possa manter seu status, sua carreira. O’Brien, o 

torturador de Winston Smith na obra de Orwell, é um grande burocrata do Ingsoc (sigla 

que se refere à ideologia do Partido em 1984). 

Se pensarmos na atualidade, podemos citar os inúmeros grupos ou até mesmo 

pessoas que colocaram seus interesses pessoais acima de qualquer outro e colaboram 

para a disseminação de práticas que excluem diversos grupos como as mulheres, 

LGBTs, negros e índios. A lista inclui figuras nacionais como Jair Bolsonaro, Kim 

Kataguiri, Silas Malafaia entre outros. Discorreremos uma análise mais detalhada sobre 

um acontecimento recente que envolve o atual deputado federal Jair Messias Bolsonaro 

(PSC-RJ). 

No começo de 2017, o Estadão29 noticiou sobre a palestra de Jair Bolsonaro na 

Hebraica, ambiente tradicionalmente judaico, localizado no Rio de Janeiro. De acordo 

com a notícia, o deputado se apresentou para cerca de 300 pessoas, enquanto 

aproximadamente 100 protestavam contra a presença do provável candidato ao cargo 

executivo do país em 2018. Bolsonaro fez críticas aos refugiados, mesmo estando em 

ambiente judaico. Também afirmou que acabará com as verbas para ONGs e promete 

que vai revogar o Estatuto do Desarmamento, publicado por decreto em 2014. O 

deputado também falou sobre os indígenas e negros, conforme o trecho abaixo: 

 

[23]  Para Bolsonaro, as reservas indígenas e quilombolas atrapalham a 
economia. "Onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que 
mudar isso daí", afirmou. "Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá 

                                                           
29 Estadão. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nao-podemos-abrir-as-portas-
para-todo-mundo-diz-bolsonaro-em-palestra-na-hebraica,70001725522>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
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pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve 
mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é gasto com eles." (ESTADÃO, 2017) 

 
 Para analisarmos o trecho acima, retomamos Foucault e Hannah Arendt. Confirme 

foi dito anteriormente, a busca pela abundância e a presença do consumo em massa, 

proporcionaram, em escala mundial, práticas políticas ditas como necessárias, porque, 

segundo os seus realizadores (Bolsonaro seria um deles), sem tais medidas, a economia 

e, consequentemente, o consumo serão prejudicados. O argumento de Bolsonaro está 

baseado na ideia de que as reservas indígenas e os quilombos prejudicam o crescimento 

econômico do país. E partindo desta perspectiva, justifica-se o uso de políticas racistas, 

de uma biopolítica que deixa morrer ou que faz morrer, que exerce um direito soberano, 

uma tanatopolítica. Reservas indígenas e quilombos são vistos como uma barreira para 

o “pai de família” ou, nos termos atuais, para o “cidadão de bem”. Afinal, para o dito 

“cidadão de bem”, que “paga suas contas em dia” e “trabalha”, nada mais justo do que 

eliminar ou excluir os que não trabalham. 

 Para eichmanns, himmlers, bolsonaros ou qualquer outro sujeito objetivado e 

subjetivado como um “sujeito de interesse”, para pensarmos com Foucault ou, em termos 

arendtianos, como um animal laborans, o que importa são as oportunidades, e, se essa 

“chance” de lucrar e crescer profissionalmente tiver como pressuposto excluir ou eliminar 

outros grupos, não tem problema. Os interesses pessoais, dentro dessa lógica, são 

sempre prioridade.  

A capa na Figura 11, da revista Gestão & Negócios, 

destaca em sua chamada os dizeres: “Acima da crise”. E ao 

lado do título, a seguinte frase: “o melhor lugar para enxergar 

oportunidades”. À direita do guarda-chuva: “Especialistas 

revelam os 12 passos que protegem e destacam seu negócio 

em tempos difíceis”. Obviamente que a crise em questão é a 

crise econômica e política deflagrada no Brasil após as 

eleições de 2014. Enquanto se fala para a população em 

recorde de desemprego, para os empresários, público da 

revista Gestão & Negócios, o que se fala é em como aproveitar toda a situação para fazer 

seu negócio crescer ainda mais. 

Figura 11 - Capa da revista 
Gestão & Negócios publicada 
em agosto de 2015. 
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 O que importa aqui não é o aumento do desemprego, da pobreza e das 

dificuldades enfrentadas por boa parte das pessoas, e sim, como um determinado grupo 

vai escapar da crise e atender seus interesses pessoais, extremamente importantes para 

o mercado.  

 É a partir da aproximação de Hannah Arendt e Foucault que percebemos que 

certas práticas de consumo, presentes em diversas sociedades, permitem práticas 

violentas. Em outros termos, permite-se o exercício de um poder, por meio de uma 

biopolítica, que justifica suas exclusões e age por meio de racismos. Por interesses 

pessoais, a biopolítica é também uma tanatopolítica, pois deixa ou faz morrer aqueles 

que não se encaixam ou não são úteis aos padrões de consumo estabelecidos. 

 

2.5  Agamben, biopolítica e soberania: o homo sacer e a vida nua 

 

A relação entre biopolítica e soberania, apesar de não ter uma dedicação maior 

por parte de Foucault, será o ponto de partida para a tese de Giorgio Agamben. As 

noções de homo sacer e vida nua, presente na obra Homo Sacer: o poder soberano e a 

vida nua I, foram criadas para se fazer, segundo Agamben (2010), uma correção à tese 

foucaultiana. Para Ayub (2014, p. 105), 

 

pode-se dizer que Giorgio Agamben radicaliza as implicações do poder sobre a 
“vida nua” – uma condição extrema situada no centro da política no mundo 
moderno – e, num nível mais profundo, que remota aos princípios do direito 
Romano, tenta explicar sua inextrincável relação com o poder soberano. 

 

A interpretação feita por Agamben resultou em diversas críticas por estudiosos de 

Foucault. Entretanto, nossa intenção em expor a tese de Agamben tem como intuito 

proporcionar uma certa problematização e possível expansão da problemática 

envolvendo biopolítica e soberania, apresentada e pouco explorada por Foucault. 

 Agamben (2010) explica que, para os gregos, havia dois termos para se referir a 

vida: zoè e bíos.  Zoè é usado para se falar da vida em seu aspecto geral. Se se quer 

dizer que homens, animais e deuses são seres vivos, utiliza-se o termo zoè. Já o termo 

bíos está relacionado a função política do homem. Zoè é, portanto, a definição de vida 

nua. E, para os gregos, o homem possui uma dupla faceta, pois nele há tanto a vida nua, 
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a zoè, quanto uma vida política, a bíos. Há, entretanto, no direito Romano, uma exceção: 

o homo sacer. Esta figura “[...] está incluída no ordenamento enquanto exclusão, exceção 

à regra de inclusão” (AYUB, 2014, p. 113). Não há nenhuma garantia de direitos ao homo 

sacer. Se o homo sacer é assassinado por alguém da Polis, não é possível enquadrar tal 

atitude como homicídio. Sobre o valor atribuído a uma vida, Agamben (2010, p. 135) diz 

que 

 

é como se toda valorização e toda “politização” da vida (como está implícita, no 
fundo, na soberania do indivíduo sobre a sua própria existência) implicasse 
necessariamente uma nova decisão sobre o limiar além do qual a vida cessa de 
ser politicamente relevante, é então somente “vida sacra” e, como tal, pode ser 
impunemente eliminada. Toda sociedade fixa este limite, toda sociedade – 
mesmo a mais moderna – decide quais sejam os seus “homens sacros”. É 
possível, aliás, que este limite, do qual depende a politização e a exceptio da vida 
natural na ordem jurídica estatal não tenha feito mais do que alargar-se na história 
do Ocidente e passe hoje – necessariamente ao interior de toda vida humana e 
de todo cidadão. A vida nua não está mais confinada a um lugar particular ou em 
uma categoria definida, mas habita o corpo biológico de cada ser vivente. 
 

Para o autor, portanto, a vida nua é aquela vida que pode ser descartada e 

assassinada. Se partirmos da ideia de que toda sociedade produz o seu homo sacer, 

podemos dizer que, para a Alemanha nazista, por exemplo, aqueles que poderiam ser 

assassinados, sem que fosse considerado homicídio, eram todos aqueles que não se 

encaixavam no padrão do ariano (judeus, gays, ciganos, imigrantes etc). Se analisarmos 

o stalinismo, encontramos da mesma forma todos aqueles que podem ser mortos, sendo 

eles os chamados inimigos políticos e traidores do partido soviético. Seguindo a mesma 

lógica, ao falarmos em atualidade no Brasil, não se pode deixar de mencionar os grupos 

que são excluídos, marginalizados e mortos, como é caso do homem jovem e negro. Não 

é preciso, portanto, atribuir apenas ao totalitarismo (stanilismo e nazismo) a 

responsabilidade por atribuirem um determinado valor à vida. O que acontece é que 

“tanto no totalitarismo quanto nas democracias liberais de massa e mercado, ainda que 

sob graus e modalidades totalmente distintos, o que vemos é a redução do homem como 

agente político à figura do animal laborans e do homo sacer” (DUARTE, 2010, p. 309).  

A figura do homo sacer é mais do que necessária, pois um dos principais objetivos 

da biopolítica moderna é fabricar uma sociedade purificada e homogênea. Para isto, é 

preciso eliminar o seu “lixo” humano que não deve fazer parte ou não tem condições de 

fazer parte de um sistema de consumo como é o capitalismo. E, para Agamben (2010), 
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a experiência totalitária se faz presente também em países democráticos. O autor cita a 

ocasião em que os Estados Unidos, país de onde veio a maior parte dos juízes de 

Nuremberg, fez diversas experiências com condenados à morte. A proposta era que se 

sobrevivessem, os condenados receberiam uma redução da pena. Porém, nenhum 

protocolo dos experimentos realizados menciona se os presos eram voluntários ou não. 

Entretanto, Agamben questiona a hipocrisia da proposta, pois mesmo que sejam 

voluntários, como dizer que os condenados à morte tiveram uma escolha por livre 

vontade? Para Agamben (2010, p. 155), 

 

condenados à morte e habitantes do campo são, portanto, de algum modo 
inconscientemente assemelhados a homines sacri, a uma vida que pode ser 
morta sem que se cometa homicídio. O intervalo entre a condenação à morte e a 
execução, assim como o recinto dos lager, delimita um limiar extratemporal e 
extraterritorial, no qual o corpo humano é desligado de seu estatuto político 
normal e, em estado de exceção, é abandonado às mais extremas peripécias, 
onde o experimento, como um rito de expiação, pode restituí-lo à vida (graça ou 
indulto da pena são, é bom recordar, manifestações do poder soberano de vida 
e de morte) ou entregá-lo definitivamente à morte à qual já pertence. O que aqui 
nos interessa especialmente, porém, é que, no horizonte biopolítico que 
caracteriza a modernidade, o médico e o cientista movem-se naquela terra de 
ninguém, onde outrora, somente o soberano podia penetrar. 
 

Sobre o trecho acima, é preciso fazer algumas considerações importantes. A 

primeira delas é que não só os condenados à morte nos Estados Unidos estão 

associados a uma vida que pode ser morta sem que se cometa homicídio. Os mais de 

622 mil presos no Brasil30, os já mencionados usuários e moradores da cracolândia, 

índios, imigrantes haitianos e africanos, quilombolas, pessoas LGBTQs, os moradores 

de rua mortos por grupos de extermínio em Goiânia31, dentre outros vivem uma vida nua. 

A lentidão da justiça ou até mesmo a absolvição de muitos policiais e pessoas 

responsáveis por agredirem ou matarem qualquer um dos grupos mencionados, apenas 

reforçam a tese de Agamben de que essas pessoas podem ser eliminadas, sem que se 

considere homicídio, sem que ocorra uma punição ao assassino. Outro elemento 

importante na citação acima é que Agamben diz que o poder de vida e de morte que 

                                                           
30 NEXO JORNAL. Qual o perfil da população carcerária brasileira. Disponível em: 
<https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/01/18/Qual-o-perfil-da-popula%C3%A7%C3%A3o-
carcer%C3%A1ria-brasileira>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
31 PRAGMATISMO POLÍTICO. O esquadrão da morte de moradores de rua. Disponível em: 
<https://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/04/o-esquadrao-da-morte-de-moradores-de-rua.html>. 
Acesso em: 10 jun. 2017. 
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outrora estava nas mãos exclusivas do soberano, agora pode ser visto em posse de 

médicos, cientistas e policiais, pois todas essas autoridades exercem um poder sobre a 

vida da população. O médico, por meio de seu saber, decide quais povos devem ser 

tratados e quais são vistos como “caso perdido”. O mesmo vale para a ciência e suas 

estatísticas e dados que podem reforçar o racismo do Estado ou ainda o aparato policial 

capaz de escolher quem deve ser condenado e quem deve ser inocentado. 

É pela possibilidade de se matar sem ser punido, a partir de um biopoder que 

exerce um direito soberano de deixar/fazer morrer, que Agamben fala em uma biopolítica 

que se converte em uma tanatopolítica. Ayub (2014, p. 107) argumenta que “se, para 

Foucault, o poder de matar não contradiz o poder de fazer viver, mas complementa-o, 

para Agamben, a biopolítica assenta num regime de exceção permanente”. E, em uma 

aproximação de Agamben com Hannah Arendt, Duarte (2010) parte do princípio de 

cidadania apresentado pela filósofa alemã, como o “direito a ter direitos”. A ausência 

dessa equação resulta na redução do indivíduo à figura da vida nua. Afinal, um dos 

marcadores do totalitarismo é a redução do homem em nível mínimo de importância, 

tornando sua vida inútil, nua e sacra. Sendo assim, é possível entregá-lo à morte. Esta 

aí configurada o que se pode chamar de tanatopolítica. Agamben (2010, p. 119) a explica 

da seguinte forma: 

 

No mesmo passo em que se afirma a biopolítica, assiste-se, de fato, a um 
deslocamento e a um progressivo alargamento, para além dos limites do estado 
de exceção, da decisão sobre a vida nua na qual consistia a soberania. Se, em 
todo Estado moderno, existe uma linha que assinala o ponto em que a decisão 
sobre a vida torna-se decisão sobre a morte, e a biopolítica pode deste modo 
converter-se em tanatopolítica, tal linha não mais se apresenta hoje como um 
confim fixo a dividir duas zonas claramente distintas; ela é, ao contrário, uma linha 
em movimento que se desloca para zonas sempre mais amplas da vida social, 
nas quais o soberano entra em simbiose cada vez mais íntima não só com o 
jurista, mas também com o médico, com o cientista, com o perito, com o 
sacerdote. 
 

O totalitarismo, para Agamben, é o local por excelência da biopolítica moderna. 

Entretanto, ao falar em democracia, o autor não a exclui desse processo, pois há nela 

também elementos totalitários encontrados em espaços específicos como, por exemplo, 

as prisões. E são nestes espaços que se tem a vida nua dentro de uma democracia, ou 

ainda, na própria lei que se caracteriza como um estado de exceção, noção de extrema 

importância nas contribuições feitas por Agamben. 



96 
 

Para Agamben (2010, p. 24), “a exceção é uma espécie de exclusão”. É aquilo 

que não está necessariamente fora da ordem e da norma, mas o que se relaciona com 

ela em uma forma de suspensão. Pode-se encontrar essa regra de exceção dos governos 

em Foucault (2008b), no curso Segurança, território e população. A linha de 

argumentação explicitada pelo autor é de que novos mecanismos de poder surgem para 

substituir o poder soberano. O principal objetivo dessa nova tecnologia de poder é gerir 

e administrar a população. Trata-se da governamentalidade. Nela, as leis democráticas, 

criadas a partir do apoio popular, são baseadas nos interesses da população. Tudo 

funcionaria perfeitamente se não entrasse em cena o golpe de Estado, isto é, “[..] quando 

se pensa em certas condições excepcionais, mas não tão fora de esquadro como muitos 

podem imaginar, pelas quais as regras do jogo político passam a ser ameaçadas e 

anuladas” (CASTELO BRANCO, 2015, p. 74). Para entendermos melhor como funciona 

o estado de exceção, analisaremos algumas situações presentes na obra de George 

Orwell. 

 

[24]  Desde mais ou menos aquela época, a guerra fora literalmente contínua, 
embora, a rigor, não fosse sempre a mesma guerra. Durante vários meses, durante 
sua meninice, houvera confusas lutas de rua na própria Londres, e de algumas que 
ele se recordava vivamente. Mas seguir a história de todo o período, dizer quem 
lutava contra quem, em determinado momento, seria absolutamente impossível, já 
que nenhum registro escrito nem palavra oral jamais faziam menção de outro 
alinhamento de forças, diferente do atual. Naquele momento por exemplo, em 1984 
(se é que era 1984), a Oceania estava em guerra com a Eurásia e era aliada da 
Lestásia. Em nenhuma manifestação pública ou particular se admitia jamais que as 
três potências se tivessem agrupado diferentemente. (ORWELL, 2005, p. 35) 

 
 Em [24], o narrador coloca em questão a dúvida gerada pelo personagem Winston 

Smith. Afinal, sempre as três grandes potências estiveram em guerra e sempre as 

alianças se modificavam. Porém, era preciso que aquilo parecesse como uma novidade 

e como se jamais a Oceania tivesse tido outro aliado. O período de conflito sem fim ou 

uma revolução sem fim é o cenário ideal para se instaurar um estado de exceção. Na 

guerra ou no conflito, pode-se justificar leis que podem executar os indivíduos, permitir 

intervenções militares dentre outras. Dialogando com Arendt, Souki (1998, p. 61) explica 

que “toda tentativa de estabilização deve ser sufocada na origem”. A revolução 

permanente no stalinismo ou a seleção racial ininterrupta no nazismo são exemplos de 
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como uma situação atípica se perpetua como lei, como exceção. E ela atua sobre os 

indivíduos excluídos, de vida que não merece ser vivida. 

 As aproximações do conceito de biopolítica com os de racismo de Estado e 

totalitarismo são essenciais para que possamos compreender as possibilidades dentro 

desta forma de poder, que se articula e se compõe com outras práticas, como a soberania 

e seu direito de fazer morrer ou em relação à um projeto de purificação das raças e 

eliminação dos inimigos. Dentro da biopolítica, faz-se necessário analisar seus 

dispositivos e como eles atuam no tecido social. No capítulo seguinte, dedicaremos a 

análise a alguns dispositivos tais como o dispositivo da língua, dispositivo da família, 

dispositivo de segurança, dispositivo de sexualidade e dispositivo de felicidade. 
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CAPÍTULO 3 

OS DISPOSITIVOS DE CONTROLE 
 

Neste capítulo, falaremos sobre os dispositivos de controle presentes na 

tecnologia de poder sobre a vida, o biopoder. Para que possamos analisar os dispositivos 

selecionados, é preciso entender antes de tudo o que é um dispositivo. O conceito se 

tornou constante na chamada genealogia do poder de Michel Foucault e é fundamental 

na articulação entre sujeito e poder. Para isso, trouxemos a própria noção de Foucault 

(2016h) sobre a definição de dispositivo, em conjunto com as explicações de Sargentini 

(2015) com relação aos deslocamentos teóricos e metológicos de Michel Foucault do 

conceito de Formação Discursiva ao de dispositivo.  

Na sequência analisamos seis dispositivos, a saber: o dispositivo da língua, o 

dispositivo da família, o dispositivo de segurança e as drogas, o dispositivo de 

sexualidade e o dispositivo de felicidade. 

 

3.1  Noção de dispositivo 

 

Sargentini (2015) explica que, no início dos anos 1980, Foucault se inteirou de 

novas discussões em seu pensamento (a transição da fase arqueológica para a 

genealogia do poder) e isso fez com que ele deslocasse o conceito de Formação 

Discursiva para a noção de dispositivo. É na mudança de direcionamento de suas 

pesquisas, que antes compreendia a análise arqueológica de discurso, para as práticas 

de poder, que o conceito de dispositivo será aplicado. Em resumo, é na genealogia que 

Foucault vê um novo direcionamento, pois o que se tem agora é a relação entre o sujeito 

e o poder.  

Foucault (2016h, p. 365) entende o dispositivo “[...] como um tipo de formação que, 

em determinado momento histórico, teve como função principal responder a uma 

urgência”. Sargentini (2015) elenca algumas características presentes nos dispositivos: 

eles possuem elementos heterogêneos; sua análise é voltada para a conexão entre 

esses elementos. Segundo a autora, “atuam nessa costura discursos que estruturam o 
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programa de funcionamento de uma instituição ou mesmo mascaram ou justificam uma 

prática que permanece muda ou secundária na sociedade” (SARGENTINI, 2015, p. 23). 

É neste sentido que podemos falar de um biopoder e dos dispositivos que se 

articulam em conjunto com ele, como o dispositivo de segurança ou o dispositivo de 

sexualidade. Tiburi (2013, p. 88), a partir de Foucault, considera que “[...] dispositivo é 

aquilo no que os seres viventes são capturados, é tudo aquilo que pode capturar o corpo 

e a subjetividade (o que somos), desde a prisão até as fábricas, da escola até o cigarro 

ou o telefone celular”. 

A seguir, analisamos alguns dos dispositivos que atuam em conjunto com uma 

biopolítica e comparamos a forma com eles exercem o poder em sociedades distintas, 

mas que possuem como objetivo em comum o controle das populações. 

 

3.2  Dispositivo da língua 

 

Em George Orwell e a questão da língua, Courtine (2005) discorre sobre a 

preocupação do autor com relação a língua e os fenômenos autoritários. A interpretação 

feita por Courtine é a de que a Novilíngua, língua criada em 1984, é uma sátira, “[...] uma 

anti-utopia, uma derrisão dessas línguas ideais inventadas desde os utopistas da idade 

clássica: as mais claras, as melhores línguas” (COURTINE, 2005, p. 15). A busca pela 

transparência da língua se caracterizou em um projeto de homogeneização da 

população, ou seja, com o estabelecimento de uma norma linguística que atuou em favor 

de uma biopolítica totalitária ou neoliberal. 

Bauman & Briggs (2003) apresentam o problema da língua nas figuras de John 

Aubrey, Francis Bacon e John Locke. Com relação aos dois últimos, a preocupação da 

língua seria constante em todas as suas respectivas produções científica e filosófica. 

Quanto ao primeiro, John Aubrey, símbolo da Royal Society britânica, pode-se dizer que, 

ao pensar em uma língua pura (o inglês da corte), ele desencadeou um pensamento 

moderno que compreende a ideia de língua pura associada à ciência também pura e 

universal. Assim, a língua, ao ser inserida como elemento de análise e estudo por John 

Locke, passou a ser isolada para que se pudesse purificá-la e universalizá-la.   
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 Apesar de John Locke e Francis Bacon se preocuparem com o problema da língua, 

eles discordavam nas medidas a serem tomadas pela língua como mecanismo de poder 

na sociedade. Bauman & Briggs (2003, p. 22) explicam que, para Bacon, a língua é 

“instrumento social; a língua consiste de palavras e unidades de fala maiores (contra 

Locke que é mais atomístico em sua visão [...]”. A língua constitui para Bacon uma 

ameaça aos mecanismos que regem a sociedade. Sua preocupação é a de que a língua 

tinha poder para reimaginar as coisas de forma incompatível com instituições como a 

igreja e os tribunais. Contrariando Bacon, John Locke acreditava que a língua era um 

importante instrumento na construção da sociedade e ela devia ser purificada, lapidada 

e transformada. Podemos conectar aqui a ideia de purificação da língua pensada por 

John Locke com a de transparência da Novilíngua no totalitarismo da ficção de Orwell. O 

trecho abaixo traz uma explicação mais clara do que seria essa “nova língua” em 1984. 

 

[25]  – É lindo destruir palavras. Naturalmente, o maior desperdício é nos verbos 
e adjetivos, mas há centenas de substantivos que podem perfeitamente ser 
eliminados. Afinal de contas, que justificativa existe para a existência de uma palavra 
que é apenas o contrário de outra? Cada palavra contém em si o contrário. “Bom”, 
por exemplo. Se temos a palavra “bom”, para que precisamos de “mau”? “Imbom” faz 
o mesmo efeito... e melhor, porque é exatamente oposta, enquanto “mau” não é. Ou 
ainda, se queres uma palavra mais forte para dizer “bom”, para que dispor de toda 
uma série de vagas e inúteis palavras como “excelente” e “esplêndido” etc. e tal? 
“Plusbom” corresponde à necessidade, ou “dupliplusbom” se queres algo ainda mais 
forte. Naturalmente, já usamos essa forma, mas na versão final da Novilíngua não 
haverá outras. No fim, todo o conceito de bondade e maldade será descrito por seis 
palavras; ou melhor, uma única. Não vês beleza, Winston? Naturalmente, foi ideia do 
Grande Irmão – acrescentou, à guisa de conclusão (ORWELL, 2005, p. 53) 

 
 No trecho [25] temos a fala do personagem Syme, filólogo do Partido em 1984.  

Ele explica com muita empolgação para Winston Smith a Novilíngua. Seu principal 

argumento é que o atual idioma desperdiça palavras, pois tem muitos verbos, adjetivos e 

substantivos. Como proposta, Syme sugere que uma mesma palavra possa expressar 

seu significado e com a adição de prefixos, ela pode significar algo melhor ou pior 

relacionado àquilo. A proposta do personagem, obra do Grande Irmão como ele próprio 

explica, é tornar a língua simples, pura, livre, transparente. Utilizamos o exemplo da 

palavra “bom” utilizado no excerto: se “plusbom” ou “dupliplusbom” querem dizer algo 

mais forte do que bom e “imbom” o contrário, limita-se a palavra, bloqueia-se novas 

possibilidades de se pensar algo de relativizar, de produzir conotações, impondo o 
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absolutismo “ou isto ou aquilo”. A busca é pela transparência da língua. Segundo Courtine 

(2005), a Novilíngua é uma sátira do Basic English, um projeto que pretendia elaborar 

uma língua internacional a partir de um vocabulário mínimo (redução lexical e 

simplificação dos elementos sintáticos nas frases). É importante lembrar que a proposta 

de uma língua simplificada em 1984 está associada a uma biopolítica totalitária e 

podemos ver com Hutton (1999) que o projeto nazista incluiu uma ideia de purificação da 

língua, assim como a proposta de uma língua de Estado feita por Stalin. 

 Segundo Gadet & Pêcheux (2004), o regime stalinista construiu o que podemos 

chamar de “dupla linguagem”. Em resumo, trata-se de uma série de estratégias para 

eliminar contradições e disfarçar a existência das contradições existentes no sistema 

político soviético. Nestes termos, prega-se pela clareza das frases e na linguagem 

entendida como reflexo do real, sem rodeios e sem metáforas. A linguagem, portanto, 

“[...] tende a se fazer passar pelo real, a representá-lo sem distâncias, a constituir um 

equivalente dele” (GADET & PÊCHEUX, 2004, p. 98). 

 Iakovlev conta em uma passagem como se dava o pensamento de Stalin com 

relação à língua. Recorrendo sempre à clareza e à gramática, Stalin dava uma enorme 

importância a uma formulação correta do pensamento. O chamado bom senso stalinista 

é baseado em um processo de higienização da palavra. Iakovlev (1950 apud Gadet & 

Pêcheux 2004, p. 97) , sobre as ideias de Stalin e a língua, diz: “quando um homem não 

sabe enunciar seu pensamento de uma maneira justa e precisa, isso significa que ele 

pensa também sem sistema, de uma maneira caótica. Como poderá ele, nessas 

condições, dar conta do trabalho que lhe foi confiado?” 

Purificar e/ou simplificar a língua são formas distintas, porém que tem como 

mesmo fim o controle. Purifica-se para homogeneizar e padronizar. E se simplifica para 

produzir sujeitos úteis e dóceis, incapazes de questionarem a força da língua. Voltando 

ao universo controlado pelo Grande Irmão, “as purificações totalitárias têm ainda 

fornecido a Orwell, sem dúvida, o registro metafórico em que se inscreve a exterminação 

de palavas, visto que a Novalíngua é, para a língua, a solução final” (COURTINE, 2005, 

p. 18).  

 Foucault (2011) falou da disciplina pelo encarceramento dos vagabundos e 

miseráveis, mas também de outros tidos como “mais discretos”. É o caso do colégio e o 
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seu modelo de convento que, em certo período, tornou-se um colégio-modelo, isto é, 

centro de ensino referência e mecanismo de poder disciplinar também de excelência. 

Outro local de distribuição da disciplinarização está nos quartéis. Era preciso tornar essa 

massa de soldados, muitas vezes violenta, algo funcional e útil. A disciplina esteve 

presente em diversas instuições e tecnologias de exercício do poder. Com a língua não 

foi diferente. O modelo do panóptico de Bentham, símbolo máximo da sociedade 

disciplinar, serviu como base também para o dispositivo da língua. É preciso lembrar que, 

segundo Miller (2008, p. 115), o original no utilitarismo de Bentham é a sujeição, pois “[...] 

o homem é submisso, ele é governável”. A influência do panóptico de Bentham é tão 

grande que a primeira versão do Basic English, de C.K. Ogden recebeu o nome de 

Panopic English. Ogden foi um grande admirador de Bentham e procurou aplicar os 

conceitos utilitaristas em um projeto de língua simplificada e pura. 

 No projeto pensado por John Locke, a língua compôs um modelo que a regulou e 

a classificou (a língua usada pela ciência e a língua usada pelo povo). Houve uma 

proposta de policiamento das crianças no processo de aquisição da linguagem, ou seja, 

o uso da tecnologia do panoptismo para identificar aqueles que se desviavam dos 

padrões estabelecidos. De acordo com Bauman & Briggs (2003, p. 43): 

 

A língua tornou-se um meio fundamental para novas formas de exclusão e sua 
conversão ideológica em meios de explicar a percepção do fracasso intelectual e 
moral das mulheres, dos pobres, pessoas de países de terceiro mundo e não-
europeus. A tarefa de purificar a língua cria híbridos de língua-sociedade e redes 
que continuam a desempenhar um papel na criação e sustentação da 
desigualdade social e da exclusão. Com efeito sinistro o acesso diferenciado aos 
recursos educativos de acordo com classe social, raça, gênero e status de 
imigração são sentidos cada vez mais agudamente em torno deste mundo, e 
parece valer a pena refletir por um momento sobre a localização da influência de 
Locke na educação – que por meio da socialização da língua multiplicou as 
‘imperfeições da língua’ – na reprodução e extensão das desigualdades32. 
 

                                                           
32 Language become a key means for creating new forms of exclusion and their ideological conversion into 
means of explainning the perceived intelectual and moral failure of women, the poor, country people, and 
non-Europeans. The task of purifying language created language-society hybrids and networks that 
continue to play a key role in creating and sustaining social inequality and exclusion. As the sinister effects 
of differential access to educational resources in keeping with social class, race, gender, and immigration 
status are felt more and acutely around this world, it seems worthwhile to reflect for a momento n the location 
of Locke’s influential call for education – as a mean of counteracting the way that language socialization 
multiplied the ‘natural imperfections’ of language – in reproducing and extending social inequality. 
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 John Locke, com o seu projeto de ensino, ajudou a criar e sustentar um modelo 

de exclusão daqueles que não dominassem a ‘língua padrão’ e pura. Desta prática 

podemos tirar algumas constatações: a primeira delas é a de que ao se estabelecer uma 

‘língua padrão’, ou seja, uma norma, produz-se um saber que exerce um poder. Aqueles 

que “sabem” a língua estão associados a um determinado status social de pessoas 

eruditas e letradas, enquanto os que não sabem são tidos como analfabetos, incapazes 

ou até mesmo desprovidos de inteligência. Outra interpretação possível é a da língua 

como limitadora, simplificada e reducionista. Este segundo ponto não necessariamente 

exclui o primeiro, pelo contrário, é possível que o componha. Assim com a Novilíngua, 

um “padrão” com regras formais nada mais servem do que para inibir a criatividade e o 

pensamento. O terceiro ponto é o nacionalismo. Segundo Hutton (1999), a aproximação 

entre língua e raça (um povo, um território e uma língua) criou um projeto nacionalista 

levado aos extremos pelo nazismo. O plano de identificação nacional a partir de uma 

língua é um dispositivo que compõe uma biopolítica pautada no racismo de Estado. Em 

quarto lugar, Pratt (2012) explica que o isolamento da língua como objeto científico, ou 

seja, sua neutralização (não há marcações histórico-sociais como raça, classe, religião, 

sexo etc), resultou numa teoria linguística com base em preceitos do liberalismo. 

 Abaixo, a comparação entre um texto escrito em Novilíngua e outro na Anticlíngua: 

 

[26]  times 3.12.83 notícia ordemdia gi dupliplusimbom refs impessoas 
reescreve compl subsuper prearquivo. 

Em Anticlíngua (ou inglês comum) se poderia traduzir: 
A notícia da Ordem do dia do Grande Irmão no Times de 3 de dezembro 

de 1983 é extremamente insatisfatória e faz referência a pessoas não existentes. 
Reescreve por completo e submete a minuta à autoridade superior antes de 
arquivar. (ORWELL, 2005, p. 45) 

 
 A Novilíngua tem como principal função servir a propaganda do regime do Grande 

Irmão. Sua simplificação e ausência de informações precisas, dificultam uma resistência. 

Segundo Souki (1998, p. 64), “o que convence as massas não são os fatos, mesmo que 

sejam fatos inventados, mas apenas a coerência com o sistema do qual esses fatos 

fazem parte”. A língua é, portanto, o mecanismo com o que se torna coerente os fatos e 

as verdades produzidas com eles. 
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 Um outro exemplo de como a língua pode funcionar em apoio aos mecanismos de 

poder é em Admirável Mundo Novo. Palavras como família, pai ou mãe são consideradas 

quase como palavrões. Nessa sociedade, as pessoas foram ensinadas (ou, utilizando os 

termos do próprio Huxley, condicionadas) a não compreenderem pai, mãe ou família 

como uma coisa positiva. Portanto, a língua é um mecanismo importante para o exercício 

do poder e controle da população, por meio da biopolítica. 

 

3.3  Dispositivo da família 

 

Em A governamentalidade, Foucault (2016e) demonstra que, em determinado 

momento, a arte de governar compreendia governo de si mesmo em uma relação 

intrínseca com a moral e a arte de governar adequadamente uma família. Tal perspectiva 

demonstra a importância que a família representava no que diz respeito à economia de 

uma cidade. Ao pesquisar sobre a arte de governar, Foucault encontra em Rousseau 

toda uma teoria política sobre o governo da casa e a gestão geral do Estado. Nestes 

termos, Foucault (2016e) explica que governar o Estado “[...] significará portanto 

estabelecer uma economia no nível geral do Estado, isto é, ter em relação aos habitantes, 

às riquezas, aos comportamentos individuais e coletivos, uma forma de vigilância, de 

controle tão atento quanto a do pai de família” (FOUCAULT, 2016e, p. 413). Mais adiante 

em seu texto, Foucault analisa os escritos de La Perrière e a sua visão de que governar 

é governar as coisas. E essas coisas incluem também os homens. Vejamos, novamente, 

como fica a relação da família e a noção do que é governar. 

 
Governar uma casa, uma família, não é essencialmente ter por fim salvar as 
propriedades da família; é ter como objetivo os indivíduos que compõem a 
família, suas riquezas e prosperidades; é prestar atenção aos acontecimentos 
possíveis, às mortes, aos nascimentos, às alianças com outras famílias; é essa 
gestão geral que caracteriza o governo em relação ao qual o problema da 
propriedade fundirá para a família  ou a aquisição da soberania sobre um território 
pelo príncipe são elementos relativamente secundários. O essencial é portanto 
esse conjunto de coisas e homens: o território e a propriedade são apenas 
variáveis. (FOUCAULT, 2016e, p. 415-416) 
 

Para explicar o tema relacionado ao governo das coisas, Foucault menciona, no 

mesmo texto, as comparações de Frederico II entre Rússia e Holanda. Enquanto a 

primeira possui um vasto território cheio de pântanos, florestas, desertos e é povoada por 
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camponeses, sem nenhuma atividade industrial, isto é, sem nenhuma produtividade, a 

Holanda, por outro lado, apesar da pequena estrutura territorial, possui riqueza, comércio 

e uma população ativa. O exemplo reforça a tese de que governar é governar as coisas. 

E a família ocupou e ainda parece ocupar o centro da arte de governar. 

No capítulo 1 falamos sobre o investimento sobre o indivíduo que forma uma 

competência-máquina. As horas que as mães e pais passam ao lado de seus filhos ou 

ainda os gastos em atividades educacionais durante a formação da criança são 

extremamente importantes. A família, em um governo neoliberal, é uma forma de 

reprodução dos poderes vigentes, atuando na esfera micro. Portanto, “[...] o simples 

tempo de criação, o simples tempo de afeto consagrado pelos pais a seus filhos, deve 

poder ser analisado em termos de investimento capaz de constituir um capital humano” 

(FOUCAULT, 2008a, 315). Ainda que componha o governo neoliberal, o papel da família 

no neoliberalismo passou por mudanças significativas. Fazendo um contraponto à família 

aristocrática, a nova família vai zelar de seus bens (coisas e, principalmente, filhos) de 

maneira fechada e restrita. O corpo da criança, sua sexualidade, seus cuidados e seu 

crescimento educacional serão as principais preocupações da família neoliberal. 

Segundo Castelo Branco (2015, p. 83), “essa família relacional, centrada nos 

relacionamentos entre pais, filhos e irmãos, em suma, num primeiro momento, estruturou-

se em torno do corpo das crianças e vicejou a partir dos cuidados com seus ritos, suas 

arritmias e com sua integridade”. Foucault (2008a, p. 334), sobre a preocupação das 

famílias burguesas neoliberais com a criança, acrescenta: 

 

Na análise que eles fazem do capital humano, como vocês se lembram, os 
neoliberais procuravam explicar, por exemplo,  como a relação mãe-filho, 
caracterizada concretamente pelo tempo que a mãe passa com o filho, pela 
qualidade dos cuidados que ela lhe dedica, pelo afeto do que ela dá prova, pela 
vigilância com que acompanha seu desenvolvimento, sua educação, seus 
progressos, não apenas escolares mas físicos, pela maneira como não só ela o 
alimenta, mas como ela estiliza a alimentação e a relação alimentar que tem com 
ele – tudo isso constitui, para os neoliberais, um investimento mensurável em 
tempo, um investimento que vai constituir o quê? Capital humano, o capital 
humano da criança, que produzirá renda. 
 

No trecho acima, Foucault apresenta quais são os objetivos finais a serem 

alcançados com toda essa preocupação com a formação educacional da criança. A 
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questão é, obviamente, a economia que ela produzirá, a partir da renda. Mas, afinal, no 

que consiste e como funciona a renda? Foucault (2008a, p. 335) explica que a renda é 

o salário da criança quando ela se torna adulta. E, para a mãe, que investiu, qual 
renda? Bem, dizem os neoliberais, uma renda psíquica. Haverá satisfação que a 
mãe tem de cuidar do filho e de ver que seus cuidados tiveram sucesso. Pode-
se portanto analisar em termos de investimento, de custo de capital, de benefício 
do capital investido, de benefício econômico e de benefício psicológico, toda essa 
relação que podemos [chamar], se vocês quiserem, de relação formativa ou 
relação educacional, no sentido bem amplo do termo, entre mãe e filho. 
 

A família se configura hoje pela compactação dos seus integrantes (pai, mãe e 

filho). Quanto menor a quantidade de filhos, maior será um investimento dedicado e 

melhor ele produzirá. A redução da família está diretamente relacionada à redução dos 

espaços que ajuda no aumento do tempo dedicado. Essa relação foi proposta por 

Bauman (2001) ao falar sobre a “ciência da administração do capitalismo”. Segundo o 

autor, “um dos itens mais embaraçosos do lastro de que é preciso livrar-se é a onerosa 

tarefa da administração e supervisão de uma equipe grande” (BAUMAN, 2001, p. 141). 

O filósofo falava, claro, da diminuição das empresas na modernidade. Porém, se 

pensarmos na estruturação das famílias no período da aristocracia e no neoliberalismo, 

perceberemos também uma mudança de tamanho, uma compactação que, sem dúvida, 

tornou mais eficaz o investimento e educação dos filhos e a economia do espaço 

proporcionou um prolongamento do tempo dedicado às crianças. 

A responsabilização dos pais contribuiu, sem dúvida, para o controle de 

natalidade, a medicalização, a sexualidade da criança e vários outros mecanismos para 

higienizar a população. Porém, os mecanismos estatais e a configuração familiar que 

apresentamos não servia a todas as formas de família, pois ela se limitava apenas à 

Figura 12 - Gráfico do IBGE com o número médio de pessoas por família. 
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família burguesa. Segundo Castelo Branco (2015, p. 87), as famílias proletárias tiveram 

outro destino, pois “tratou-se de, no início do século XIX, de sedentarizar essa parcela da 

população, de fazer uma campanha a favor do casamento que ajudou a diminuir a 

mobilidade da população, de gerar Caixas Econômicas para criar casas populares”. O 

resultado foi um amontoado de pessoas em um espaço pequeno e, enquanto na 

burguesia a relação do adulto com a criança e sua sexualidade é pelo excesso de amor 

e o adulto seria tratado com acompanhamento médico, o proletário era visto como doente 

e anormal nessa mesma relação e seu tratamento era destinado às instituições corretivas 

como a polícia e os orfanatos. Assim, as bases de constituição da família burguesa, 

importante para a economia, se constituíram por um viés racista e classista, por meio do 

poder de exclusão da biopolítica. 

Se analisarmos a atualidade vamos perceber que a diminuição das famílias é uma 

prática que vem crescendo no país. Segundo dados do IBGE de 201633, de 1981 a 2001, 

o número médio de pessoas por família foi de 4,3 para 3,3 (Figura 12) 

Com relação ao número de filhos, a média chegou a 1,5 nas famílias. Os gráficos 

da Figura 12 mostram o número médio de pessoas por família no Brasil entre os anos 

1981 e 2001 e a mesma variável por região.  

Outra pesquisa relevante no quesito família realizada pelo IBGE constatou que o 

número de casais que decidem não ter filhos sofreu um aumento de 13,5% para 18,8%34. 

Na reportagem, o jornal O Globo entrevista o casal Diane Gallo e João Rafael. Ambos 

destacam o foco em empreendimentos pessoais como viajar e investir em uma carreira 

profissional. Ter um filho, portanto, não está nos planos do casal. 

Das duas tendências apresentadas pelo IBGE (a diminuição do número de 

pessoas nas famílias e o aumento no número de pessoas que não desejam ter filhos), 

temos algumas possíveis interpretações. Tomando como base a importância da família 

na economia política, a partir das análises de Foucault, vemos que a redução do número 

de filhos é capaz de representar uma maior concentração dos esforços em uma única 

                                                           
33 LABUFSC. Dados do IBGE - queda substancial no tamanho das famílias brasileiras. Disponível em: 
<http://labsfac.ufsc.br/2016/05/23/dados-do-ibge-queda-substancial-no-tamanho-das-familias-
brasileiras/>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
34 O GLOBO. Número de casais que decidem não ter filhos aumenta no país. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/economia/numero-de-casais-que-decidem-nao-ter-filhos-aumenta-no-pais-
18626853>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
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criança, um investimento que será mais preciso e eficaz. Por outro lado, o não desejo em 

se ter filhos pode estar associado ao “sujeito de interesse” ou o empreendedor de si. Essa 

“nova geração” de casais parece mais preocupada com a gerência de seus recursos para 

si, seja profissionalmente ou para o lazer, e a criança resultaria em um investimento no 

outro. Mas, assim como mostramos com Castelo Branco, o “novo modelo de família” é 

uma realidade para a classe média, que recebe maior atenção e cuidado do Estado. A 

atual classe média se aproxima da família burguesa e dos cuidados que o Estado burguês 

tinha em especial com esse grupo. 

 

Na economia do poder do Estado burguês, a racionalidade política se inicia na 
célula-mãe, na família nuclear constituída por pais e filhos, e o cuidado com a 
educação é tarefa principal dos pais, também responsáveis pelo desempenho de 
seus filhos na escola. A vida, o desenvolvimento físico e psicológico e a educação 
das crianças, sob os cuidados dos pais, por outro lado obedece a uma série de 
regras fundadas num outro padrão de racionalidade, ditado por médicos e 
educadores, que pede uma abnegada dedicação dos pais às suas crianças e que 
depois pede aos mesmos pais para que abram mão, mais tarde, dos filhos de 
que tanto cuidaram, para que estes cumpram suas obrigações sociais e de 
cidadãos assim que se tornarem jovens adultos (CASTELO BRANCO, 2015, p. 
85) 
 

No caderno educação, da Folha de S. Paulo, o texto intitulado “Com o dia lotado 

de atividades, crianças aprendem a organizar a rotina”35 defende a importância de as 

crianças terem uma agenda cheia de atividades para se acostumarem com uma vida 

cheia e produtiva. A matéria esclarece que os pais devem, contudo, prestarem atenção 

para ver quando os filhos se sentem cansados ou estressados. É preciso dar tempo para 

o lazer e o descanso. É importante ressaltar que a matéria menciona dois colégios: o 

colégio Ofélia Fonseca e Escola Castanheiras, ambas escolas particulares e de classe 

média em São Paulo. 

Além de terem os filhos capazes de realizarem multitarefas (eles fazem atividades 

como dança, pintura, língua estrangeira, balé etc), uma das exigências atuais do 

mercado36, ensina a criança a ser disciplinada. “Para Neide, é importante que a criança 

                                                           
35 FOLHA. Com o dia lotado de atividades, crianças aprendem a organizar a rotina. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/09/1344567-com-o-dia-lotado-de-atividades-criancas-
aprendem-a-organizar-a-rotina.shtml> Acesso em 20 nov. 2017. 
36 O POVO. Profissionais multitarefas estão mais valorizados. Disponível em: 
<https://www20.opovo.com.br/app/opovo/vidaetrabalho/2014/02/01/noticiasjornalvidaetrabalho,3200105/p
rofissionais-multitarefas-estao-mais-valorizados.shtml> Acesso em 20 nov. 2017. 
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entenda seus horários. Foi com plaquinhas coloridas indicando as atividades do dia que 

Henrique, 6, aprendeu a se organizar” (FOLHA, 2017), diz na matéria a mãe Neide, sobre 

sua preocupação com a organização das atividades de seu filho Henrique. 

Com um número reduzido de filhos graças aos controles de natalidade que 

somente a classe média é capaz de custear, as preocupações são direcionadas a um ou 

dois filhos. Isso faz com que o investimento seja bem aplicado devido a quantidade 

pequena de capital humano. A questão desencadeada por toda essa aplicação financeira 

é a constituição de uma família que é ao mesmo tempo preocupada com seus bens (e 

neles incluímos os filhos como as principais aquisições) e também segregadora. Afinal, 

para que seu capital humano prevaleça, o do outro deve ser excluído. 

A lógica acima vale para as famílias de classe média que se configura em uma 

nova burguesia, no século XXI. No caso das famílias de classes mais baixas, sua 

configuração se aproxima das famílias proletárias do Século XIX. De acordo com Castelo 

Branco (2015, p. 88), “para a burguesia e pequena burguesia, terapia, análise, 

aconselhamento; para o proletariado, polícia, orfanatos, instituições corretivas”. Em 

resumo, para a classe média tem-se disponível todo um aparato médico com medidas 

para tornar os filhos produtivos, envolvê-los saudavelmente em diversas atividades e 

tratá-los quando houver cansaço, hiperatividade e tensões familiares. Do outro lado, 

restam as instituições corretivas para receber o “pequeno marginal”, ao invés de escolas 

de dança, balé ou música. 

Retornando novamente à pesquisa do IBGE, pode-se dizer que mesmo que passe 

por mudanças significativas em sua quantidade de pessoas, diversos grupos da 

atualidade consideram que a base de sustentação da família deve ser mantida, ou seja, 

pais e mães são os administradores das famílias brasileiras. É o que diz, pelo menos, o 

Estatuto da Família37, aprovado na Câmara dos Deputados em 2015. O Estatuto prevê 

que uma família é a união entre homem e mulher e sua criação serve como forma de 

orientar a legislação quanto à definição do que é família. Obviamente que há hoje várias 

                                                           
37 CÂMARA. Câmara aprova Estatuto da Família formada a partir da união de homem e mulher. Disponível 
em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/497879-CAMARA-APROVA-
ESTATUTO-DA-FAMILIA-FORMADA-A-PARTIR-DA-UNIAO-DE-HOMEM-E-MULHER.html>. Acesso em: 
10 jun. 2017. 
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formas de família que envolvem casais do mesmo sexo ou ainda outros membros de uma 

família (tios, avós etc) e mães e pais solteiros. Porém, grupos religiosos e conservadores 

exercem um poder com sustentação moral (no cristianismo, relacionar-se com pessoas 

do mesmo sexo é pecado), científica (pessoas do mesmo sexo não geram filhos) e 

econômica (ter filhos é economicamente importante para o desenvolvimento da nação) 

para deslegitimar uma visão de família que não seja a tradicional.  

A família é, assim, figura importante para a atual economia neoliberal. Por outro 

lado, nas obras 1984, Admirável Mundo Novo e Nós, a importância da família se dará de 

outra forma, principalmente pela sua negação. 

 

[27]  E com fartos motivos, pois rara era a semana em que o Times não 
publicasse um tópico contando como um pequeno salafrário – “herói infantil” era a 
expressão usada – ouvira alguma observação comprometedora e denunciara os pais 
à Polícia do Pensamento (ORWELL, 2003, p. 26) 

 
 Na distopia de Orwell prevalece a ideia de família responsável por vigiar e 

fiscalizar. Aqui os filhos, subjetivados pelas instituições escolares, são responsáveis por 

identificarem condutas “de caráter duvidoso” dos pais e denunciá-los ao órgão de 

policiamento responsável pelas punições. Devido à falta de tecnologia, em 1984, o poder 

exercido pelas famílias ainda é essencial, assim como o sexo. O objetivo atribuído à 

família aqui é o biológico, ou seja, gerar pessoas para que, em seguida, possam ser 

educados e disciplinados pelo Partido para se tornarem “heróis infantis” da Oceania. É 

importante lembrar que esse cuidado e preocupação com pais, filhos e crianças era 

direcionado aos membros do Partido, seja o externo ou o interno. Com relação a prole, 

não havia nenhum controle de natalidade e muito menos investimento do Estado na 

educação e normalização dos filhos. As famílias da prole eram completamente excluídas 

pelo biopoder. 

 Situação similar acontece em Nós, obra de Zamiatin. O sexo é autorizado para 

que se possa gerar indivíduos por não haver outra forma de concebê-los. D-503 especula 

que um dia essa situação pode mudar. Entretanto, se em 1984 as crianças ainda habitam 

com os pais e os vigiam, em Nós não há qualquer menção a uma concepção de família. 

As crianças são entregues aos cuidados do Estado Unificado e lá permanecem para que 
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possam, da mesma forma que na obra de Orwell, serem objetivadas e subjetivadas pelos 

poderes vigentes. 

 Já em Admirável Mundo Novo, a tecnologia capaz de criar indivíduos 

condicionados decretou o fim da família. Será? Vejamos a análise a seguir. 

 

[28]  – Procurem compreender [...] o que significava ter uma mãe vivípara. 
Novamente aquela palavra obscena. Mas, dessa vez, nenhum deles 

pensou em sorrir. 
– Procurem imaginar o que significava “viver no seio da família”. 
Eles tentaram imaginar; mas, evidentemente, sem nenhum êxito. 
– E sabem o que era um “lar”? 
Menearam a cabeça. 
O lar, a casa – algumas peças exíguas, onde se apinhavam, de maneira 

sufocante, um homem, uma mulher, uma mulher periodicamente prolífica, um 
bando de meninos e meninas de todas as idades. Falta de ar, falta de espaço; uma 
prisão insuficientemente esterilizada; a obscuridade, a doença, os cheiros. 

(a evocação era tão vívida que um dos rapazes, mais sensíveis que os 
outros, só com a descrição empalideceu e esteve a ponto de vomitar.) 

E o lar era tão sórdido psíquica quanto fisicamente. Do ponto de vista 
psíquico, era uma toca de coelhos, um monturo, aquecido pelos atritos da vida que 
nele se comprimia. Que intimidades sufocantes, que relacionamento perigoso, 
insensato, obsceno, entre os membros do grupo familiar! Insanamente, a mãe 
cuidava de seus filhos (seus filhos)... Cuidava deles como uma gata cuida de seus 
filhotes... Mas como uma gata que soubesse dizer e repetir uma e muitas vezes: 

“Meu filhinho, meu filhinho!...” E ainda: “Meu filhinho, oh, oh, ao meu seio, 
as mãozinhas, a fome, este prazer indescritivelmente doloroso! Até que, 
finalmente, meu filhinho dorme, meu filhinho dorme com uma bolha de leite branco 
no canto da boca. Meu filhinho dorme... (HUXLEY, 2003, p. 47-50) 

 
No excerto [28], o Diretor explica aos alunos que visitavam o Centro de Incubação 

e Condicionamento de Londres Central como funcionavam antes de todos processos de 

fabricação de indivíduos em laboratório. O Diretor menciona o termo “mãe vivípara”, que 

é vista como uma palavra obscena. Quando o Diretor diz para que eles possam imaginar 

o que é viver no “seio da família”, aquilo não produz memória ou significado algum, pois 

assim como algumas práticas que não fazem sentido para nós porque não as vivemos 

ou não fomos subjetivados, para aqueles alunos “viver em família” não produzia nenhuma 

memória ou significado imediato. Para tentar fazer com que sua explicação faça mais 

sentido, o Diretor descreve uma cena que ocorreu em uma casa, com muitas pessoas, 

homem, mulher e crianças. Já estava internalizado nesses alunos que esse grande 

número de pessoas habitando um mesmo lugar não era nem um pouco higienizado, pelo 

contrário, completamente sujo e impróprio. E é por isso que a reação de um deles foi de 
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nojo e ele quase vomitou. O Diretor compara aquela configuração física e psíquica como 

algo que beira a animalidade. Compara-os com coelhos que vivem amontados e sujos. 

Isto era, portanto, a noção de família em Admirável Mundo Novo. Essa noção é 

importante, pois em uma sociedade que superou tecnologicamente várias outras e que 

possui um poder que se exerce pela ciência, a família se tornou estruturalmente 

desnecessária. Porém, sua definição que a associa com sujeira e animalidade é 

importante para a constituição dos alunos como sujeitos desta sociedade. 

Independente da sociedade, a família tem uma função economicamente 

estabelecida, isto é, cuidar do seu capital humano, tornando-os produtivos por meio de 

um dispositivo da família, envolto em uma heterogeneidade de ferramentas e relações 

de poder. 

 

3.4  Dispositivo de segurança e as drogas 

 

Na primeira aula do curso Segurança, território e população, ministrada por Michel 

Foucault em 1978, podemos perceber uma relação do dispositivo disciplinar com o 

dispositivo de segurança. Em outras palavras, pode-se dizer que os mecanismos 

disciplinares são também da ordem da segurança. A proposta de se corrigir um detento 

é uma forma de se proteger dele. Portanto, os mecanismos de segurança não anulam os 

mecanismos disciplinares, pelo contrário, eles se compõem. Se a segurança é construída 

por um aparato jurídico-legal, seja por decretos ou regulações, de ordem disciplinar, da 

mesma forma, a disciplina é produzida a partir do dispositivo de segurança 

 

porque, afinal de contas, para de fato garantir essa segurança é preciso apelar, 
por exemplo, e é apenas um exemplo, para toda uma série de técnicas de 
vigilância, de vigilância dos indivíduos, de diagnóstico do que eles são, de 
classificação da sua estrutura mental, da sua patologia própria, etc., todo um 
conjunto disciplinar que viceja sob os mecanismos de segurança para fazê-los 
funcionar (FOUCAULT, 2008b, p. 11) 
 

Isto significa que não há uma sequência de elementos que se sobrepõe. Segundo 

Foucault (2008b, p. 11), “não há a era do legal, a era do disciplinar, a era da segurança. 

Vocês não têm mecanismos disciplinares, os quais teriam tomado o lugar dos 

mecanismos jurídico-legais”. O que ocorreu foi o aperfeiçoamento das técnicas 
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disciplinares em conjunto com o dispositivo de segurança. Há, portanto, uma correlação 

entre os dois mecanismos, elemento de entendimento importante para as interpretações 

descritivas presentes adiante. 

Uma forma de interpretar o problema das drogas compreende sua conexão direta 

com os dispositivos de segurança. Para que possamos discorrer sobre o tema, partiremos 

da obra Admirável Mundo Novo e a relação que ali se estabelece com as drogas. 

 

[29]  – “Uma grama vale mais que o mal que se proclama” – disse 
maquinalmente Lenina por entre as mãos que lhe cobriam o rosto. – Ah, se ao menos 
eu tivesse o meu soma! (HUXLEY, 2003, p. 141) 

 
 O que acontece em [29] é que Lenina fica desesperada ao ver toda a sujeira e 

mortalidade na reserva onde vive John e sua mãe. O condicionamento de Lenina fez com 

que ela entendesse que é proibido se sentir mal, infeliz ou desesperada. Quando não se 

sente bem, o que se faz é tomar um comprimido de soma, a droga que não permitia que 

os personagens nesta distopia ficassem tristes. O soma é, desta forma, uma droga 

positiva e que é capaz de ajudar a população. Entretanto, se pensarmos em nossa 

sociedade, vamos encontrar uma política de proibição com relação a determinados tipos 

de drogas.  

Se formos para as obras 1984 e Nós, encontraremos uma política proibicionista 

com relação a qualquer entorpecente, seja bebida, cigarro ou de outra natureza. A venda 

e comercialização é expressamente proibida e os personagens que resistem ao Partido 

do Grande Irmão e ao Estado Unificado do Benfeitor fazem uso dessas práticas como 

forma de resistência. 

 A justificativa para a proibição de determinadas drogas ou até mesmo a proibição 

total pode ter uma forte relação com um dispositivo de segurança, pois uma sociedade 

que se constitui pela segurança da sua população, “[...] opera na constituição do tabu e 

do moralismo social e, ao mesmo tempo, se vale da ciência, usando-a em seu próprio 

benefício” (TIBURI, 2013, p. 84). Sociedades como as de Orwell e Zamiatin, utilizam de 

aspectos morais associados ao biológico, como parte do esquema biopolítico de controle 

da vida das populações. O controle é regido pelo mercado, seja ele legal ou clandestino, 

que organiza os indivíduos como normais ou usuários de drogas. Tiburi (2013, p. 72) diz 

que há uma correlação entre drogas e moda, pois “as drogas também obedecem ao 
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sistema da moda. Podemos dizer que a moda da maconha, da cocaína e das bebidas 

diversas está sendo substituída pela moda dos sintéticos”. E é essa visão de drogas como 

moda que podemos compreender como umas se tornam objeto de maior esforço do 

dispositivo de segurança, enquanto outras ficam no esquecimento. Isso faz com que os 

mecanismos do biopoder e o dispositivo de segurança se concentrem naquelas drogas 

popularizadas do momento porque sujeitos considerados produtivos podem ser atingidos 

por essas drogas. 

 Para Foucault (2014, p. 68), “a luta antidroga é um pretexto para reforçar a 

repressão social: controles policiais, mas também exaltação do homem normal, racional, 

consciente e adaptado”. Os dispositivos de segurança servem, assim, para o controle 

daqueles que foram desviados e criminalizados, mas principalmente, para que se possa 

reforçar quem é o sujeito “cidadão de bem”, aquele que pode até usar drogas, mas sua 

aparência higienizada e conservadora faz com que ele seja visto como um não usuário, 

um sujeito dentro das normas, respeitador das leis. A moralidade se junta ao discurso da 

ciência na questão das drogas e, segundo Dias (2013, p. 229), “a junção da droga com a 

ciência fez dela um tóxico, um agente venenoso”. A autora ainda menciona a presença 

constante das drogas no cotidiano da vida das pessoas: 

 

[...] o ópio já foi produto corriqueiro nas farmácias caseiras e era estocado com a 
naturalidade com que acumulamos provisões de antiácidos e antigripais em 
nossas praleteiras. Além de seu efeito sedativo, foi empregado como 
antitussígeno, antidiarreico e analgésico. Em 1804, a morfina pôde ser isolada e 
continua sendo até hoje muito utilizada em processos cirúrgicos, emergências 
hospitalares e ferimentos de guerra. O cânhamo, anteriormente, nos anos 1930, 
possuía valor médico e figurava como um dos principais sedativos, sem contar 
sua ação antiespasmódica, analgésica, relaxante e estimuladora de apetite. A 
cocaína foi empregada durante anos como anoxerígeno, inibidora do sono, da 
depressão e da fadiga (DIAS, 2013, p. 277) 
 

 Graças aos chamados avanços científicos, que entenderam a droga como algo 

nocivo ao corpo, e a moralidade, principalmente no discurso religioso, as práticas 

biopolíticas atuam pela proibição. Entretanto, quando falamos em drogas devemos incluir 

também os remédios das drogarias, as bebidas e os cigarros e vários outros 

entorpecentes legalizados. No que se dá, portanto, essa divisão? Tiburi (2013, p. 157-

158) vê, na relação que nossa sociedade estabelece com o trabalho, a classificação entre 

uma droga que pode ser permitida ou não. Segundo a autora: 
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A produtividade jamais é julgada como excesso de um ponto de vista moral, como 
se estivesse isentada de julgamento por um valor intrínseco que é sustentado no 
regime econômico. Ninguém compreenderá que o operário, o trabalhador que 
tem dois empregos e trabalha mais de 16 horas por dia está “viciado” em trabalho. 
No entanto, assim como o viciado em heroína ou o cocainômano entrega sua 
vida à substância, o trabalhador a entrega ao seu patrão, à empresa onde atua. 
Também ele perde seu tempo de vida, também ele não pode realizar-se em outro 
sentido. 
 

A matéria da revista SuperInteressante de outubro de 201638 serve como um bom 

exemplo de como determinadas drogas são vistas na atualidade. Se o seu uso tiver como 

justificativa o trabalho, ou seja, a droga é utilizada pelo fazer com que o indivíduo produza 

melhor, como o uso de medicamentos tarja-preta em pessoas sem nenhum problema em 

particular para que elas possam estudar mais ou trabalhar mais. A discussão gira em 

torno da saúde das pessoas, mas não se fala na hipótese de se proibir tais 

medicamentos. Alinhando o argumento apresentado por Tiburi e a matéria da revista, 

podemos entender que a droga, quando tem como objetivo aumentar a produtividade, 

não se busca sua proibição ou uma discussão mais aprofundada sobre sua utilização. 

Na sociedade distópica de Huxley não há esse problema com o fato de as drogas 

serem utilizadas para a recreação e a manutenção da felicidade. Pelo contrário, o uso 

acaba se tornando obrigatório. Você é obrigado a ser feliz e, caso não consiga, o soma 

estará sempre disponível para acabar com suas angústias. Do outro lado, nas obras de 

Orwell e Zamiatin, o que prevalece é a proibição, assim como em muitos casos que 

podemos perceber em nossa sociedade. 

A droga é, como mencionado anteriormente, um instrumento que serve como 

justificativa para a segurança. Sobre este último, seu dispositivo, com ou sem as drogas, 

justifica sua existência a partir do sujeito bandido ou delinquente. De acordo com Foucault 

(2016f, p. 225): 

 

A delinquência era por demais útil para que se pudesse sonhar com algo tão tolo 
e perigoso como uma sociedade sem delinquência. Sem delinquência não há 
polícia. O que torna a presença policial, o controle policial tolerável pela 
população senão o medo do delinquente? Você fala de um ganho prodigioso. 
Essa instituição tão recente e tão pesada que é a polícia não se justifica senão 
por isso. Aceitamos entre nós essa gente de uniforme, armada, enquanto nós 

                                                           
38 SuperInteressante. A pílula da inteligência. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/ciencia/a-pilula-da-inteligencia/>. Acesso em: 10 jun. 2017. 



116 
 

não temos esse direito, que nos pede documentos, que vem rondar nossas 
portas. Como isso seria aceitável se não houvesse os delinquentes? Ou se não 
houvesse, todos os dias, nos jornais, artigos onde se conta quão numeroso e 
perigoso são os delinquentes? 
 

E o dispositivo de segurança pode servir também para a proteção das raças 

(FOUCAULT, 2015), o que caracteriza a presença do racismo de Estado na biopolítica 

da modernidade, seja nos estados totalitários ou nas democracias neoliberais. 

Se, por um lado prevalece um dispositivo de segurança que serve a partir de seus 

excessos, isto é, com base na proibição total e no exercício do poder soberano sobre o 

corpo, por outro, há uma biopolítica que se baseia em um modelo de mercado e a 

liberdade do sujeito. O totalitarismo serve-se muito bem dos exageros biopolíticos e o 

que vemos é um alargamento de um dispositivo de segurança e de combate às drogas, 

como pôde ser visto em 1984 e Nós. Já na sociedade criada por Huxley, seu mecanismo 

se aproxima de uma lógica neoliberal. Pergunta-se, então, sob qual perspectiva se 

constitui a atualidade? A partir de um dispositivo de segurança alinhado ao combate às 

drogas ou um sistema alinhado aos anseios do mercado? 

Como foi possível ver anteriormente, o discurso anti-drogas possui um grande 

apelo popular, principalmente com as chamadas “drogas recreativas” ilegais que acabam 

servindo, como já dito, aos mecanismos de controle por meio do policiamento. Há, 

todavia, drogas legalizadas que, de acordo com Tiburi (2013) e Dias (2013), estão 

associadas à produtividade ou, no mínimo, a um certo bem-estar que tem uma ligação 

direta com o econômico. Em outras palavras, a droga só é permitida se tornar o indivíduo 

produtivo e, quando falamos em “produtivo”, isso envolve fazer com que ele deixe de ser 

depressivo ou preguiçoso, saiba controlar suas emoções ou ainda seja capaz de expandir 

certas capacidades cognitivas.  

No texto A psiquiatria e a gestão tecnológica do bem-estar, Bezerra Junior (2010) 

alerta para a banalização das patologias encontradas no DSM-539. De acordo com o 

autor, pesquisas recentes indicam que as ausências de critérios para as novas patologias 

aumentam significativamente o número de pessoas que precisam de intervenção 

psiquiátrica. Com essa flexibilização dos diagnósticos, “[...] tem-se um imenso estímulo 

                                                           
39 Sigla que, em português, significa Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais 5ª Edição. Trata-se 
de um guia com diagnósticos e estatísticas feito pela Associação Americana de Psiquatria. 
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ao uso cada vez maior de medicamentos estimulantes voltados para o aprimoramento do 

funcionamento mental e a consolidação de um emergente mercado secundário 

independente do sistema médico de atenção” (BEZERRA JUNIOR, 2010, p. 126). 

O novo manual trabalha no intuito de medicalizar qualquer tipo de tristeza 

imediata, como por exemplo o luto. A infelicidade é um fator economicamente inviável, 

isto é, improdutivo. A medicalização pela felicidade é também o atestado de produtividade 

concedido pelos mecanismos de controle que atuam em conjunto com a lógica do 

neoliberalismo. 

Para além do uso das drogas de forma terapêutica, temos aquelas que são 

classificadas como biotecnologias capazes de aprimorarem aspectos subjetivos do 

indivíduo como o humor, sono, apetite, sexo, cognição entre outros. O que se discute não 

é exatamente se elas devem ser utilizadas para uma melhoria em nossas vidas, mas 

como esse aprimoramente deve ser feito. Segundo Bezerra Junior (2010, p. 127), com o 

aparecimento dessas drogas que vêm se mostrando cada vez mais eficazes, “[...] a ideia 

de fazer com que pessoas saudáveis possam fazer uso delas, tornando-se indivíduos 

mais do que saudáveis, ganhou o imaginário social”. 

Temos os chamados inibidores seletivos de receptação de serotonina (ISRS) 

sendo utilizados como lifesyle drug, isto é, uma droga capaz de proporcionar 

tranquilidade e uma sensação prazerosa independente de qualquer indicação 

terapêutica. Podemos citar outras drogas utilizadas por estudantes ou concurseiros para 

se obter um efeito de aprimoramento das habilidades ou ainda uma melhor noite de sono 

como é o caso do rivotril e da ritalina. 

Segundo Farrah (2002), estimulantes de humor ou cognição são uma realidade 

social e a dúvida que fica é a velocidade com que essas drogas se tornarão mais 

acessíveis e cada vez mais aprimoradas. Bezerra Junior (2010, p. 131) complementa 

dizendo que 

Betabloqueadores já vêm sendo testados em experimentos que procuram 
minorar os efeitos de eventos subjetivos traumáticos, dissociando o conteúdo das 
lembranças de seu colorido emocional, alterando, por meio de um “apagamento” 
do sofrimento conectado a experiência de vida afetivamente decisivas, o modo 
como nos recordamos delas. 
 

Os exemplos de Farrah e Bezerra Junior reforçam os princípios de permissão das 

drogas. Parece-nos que, enquanto ferramenta de produtividade, a moralidade é 
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dissociada do científico e as drogas que tornam o indivíduo feliz e produtivo servem 

adequadamente ao neoliberalismo. 

Apesar de tratarmos da felicidade na análise do dispositivo das drogas, 

reservamos um espaço mais adiante sobre esse mecanismo. O objetivo deste tópico foi 

fazer as aproximações do dispositivo de segurança e das drogas e não poderíamos 

deixar de colocar um breve recorde do dispositivo de felicidade aqui devido a sua relação 

com as novas drogas, responsáveis por proporcionar o bem-estar nos indivíduos. 

 

3.5  Dispositivo de sexualidade 

 

Pode-se dizer que os estudos direcionados para o dispositivo de sexualidade feitos 

por Michel Foucault são analisados sob um viés biopolítico. A partir dos discursos sobre 

o sexo, analisou-se a taxa de natalidade, casamento, as formas como ocorriam as 

relações sexuais, as doenças transmissíveis, a esterilidade e o uso de métodos 

contraceptivos. Segundo Fernandes (2012, p. 69), os discursos sobre o sexo “[...] 

integram exercícios de poder voltados para sua institucionalização e reverberam a 

relação entre dispositivo e verdade, por meio de discursos, voltados para a sexualidade”. 

Para Foucault (1988, p. 160), “[...] estamos em uma sociedade do “sexo”, ou melhor, “de 

sexualidade”; os mecanismos de poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que a faz 

proliferar, ao que reforça a espécie, seu vigor, sua capacidade de dominar ou sua aptidão 

para ser utilizada”. Sobre a unidade e funcionamento do dispositivo de sexualidade, o 

filósofo francês explica que o poder, a partir destes mecanismos se exerce de maneira 

equivalente em todos os níveis. Em outros termos, ele é constituído 

 

De alto a baixo, em suas decisões globais como em suas intervenções capilares, 
não importando os aparelhos ou instituições em que se apoie, agiria de maneira 
uniforme e maciça; funcionaria de acordo com as engrenagens simples e 
infinitamente reproduzidas da lei, da interdição e da censura: do Estado à família, 
do príncipe ao pai, do tribunal à quinquinharia das punições quotidianas, das 
instâncias da dominação social às estuturas constitutivas do próprio sujeito, 
encontrar-se-ia, em escalas diferentes apenas, uma forma geral de poder 
(FOUCAULT, 1988, p. 95) 
 

O domínio criado pelo dispositivo de sexualidade não se dá como “[...] um ímpeto 

rebelde, estranha por natureza e dócil por necessidade, a um poder que, por sua vez, 
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esgota-se na tentativa de sujeitá-la e muitas vezes fracassa inteiramente” (FOUCAULT, 

1988, p. 114). Com isto, Foucault quer dizer, em sua História da sexualidade I, que o 

dispositivo de sexualidade se insere de maneira complexa pelas relações de poder que 

ocorre entre homens e mulheres, pais e filhos, educadores e alunos etc. 

Para analisarmos este aspecto biopolítico do sexo, utilizaremos o trecho a seguir 

do livro Nós: 

 

[30]  A adorável O deveria chegar dentro de uma hora. Senti-me excitado e 
emocionado. Ao chegar em casa corri para o gabinete da vigilante, mostrei o bilhete 
cor-de-rosa e recebi o certificado que me dava direito às cortinas. Só temos esse 
direito nos Dias Sexuais [...]. Às 21h00. Eu fechei as cortinas e entrou O esbaforida. 
Estendeu-me a boca rósea e o bilhete da mesma cor. Rasguei o cupom mas me 
afastei de sua boca rósea somente no último momento – às 22h15min (ZAMIATIN, 
2004, p. 24) 

 
 Já sabemos que em Nós as pessoas vivem em cubos de vidro, sendo vigiadas o 

tempo todo uns pelos outros. Porém, para as atividades sexuais, as pessoas são 

autorizadas a utilizarem as cortinas para “manter a privacidade” do casal. Entretanto, para 

que o ato possa ser consumado, a personagem O precisou de uma autorização do Estado 

Unificado, um cartão cor-de-rosa carimbado e assinado que permite o sexo entre os 

cidadãos. 

 A regulação do sexo é necessária para que se controle na sociedade prováveis 

doenças ou até mesmo o crescimento da taxa de natalidade que possa vir para prejudicar 

a organização social, sua regularidade. É sobre essa regularidade que diz Foucault 

(1988, p. 43) ao falar dos mecanismos de controle da sexualidade: 

 

Através de tais discursos multiplicam-se as condenações judiciárias das 
perversões menores, anexou-se a irregularidade sexual à doença mental; da 
infância à velhice foi definida uma norma do desenvolvimento sexual e 
cuidadosamente  caracterizados todos os desvios possíveis; organizaram-se 
controles pedagógicos e tratamentos médicos; em torno das mínimas fantasias, 
os moralistas e, também e sobretudo, os médicos trouxeram à baila todo o 
vocabulário enfático da abominação: isso não equivaleria a buscar meios de 
reabsorver em proveito de uma sexualidade centrada na genitalidade tantos 
prazeres sem fruto? 
 

 E o falar do sexo pressupõe um controle maior sobre este dispositivo (assim como 

os outros, ao se falar abertamente) e determina-se assim aqueles que estão autorizados 

a orientar sobre ele, aqueles que possuem o saber e exercem o poder. 



120 
 

 Em 1984, como comentamos, o sexo é apenas para fins de reprodução, já que 

não há outro meio para aumentar a população e sua economia.  Por outro lado, em 

Admirável Mundo Novo há uma liberação sexual tanto dos adultos quanto das crianças. 

Foucault (2016g), em entrevista publicada no livro Microfísica do poder, alerta para o 

problema da liberação sexual. Ele acredita que entre a liberação sexual e a repressão 

sexual não há uma grande diferença. No final, ambos, tanto a repressão quanto a 

liberação sexual funcionam como instrumento de controle e poder. Em termos práticos, 

a liberação permite que se diga e se fale sobre o sexo. Ele é tirado da obscuridade e 

colocado sob a luz. Ao fazer isso, é possível que o sexo seja regulado e controlado. É 

neste sentido que Foucault considera a liberação sexual e a repressão sexual duas 

práticas tão próximas. 

 O dispositivo de sexualidade, à sua maneira, é um importante instrumento de 

controle em Admirável Mundo Novo, onde há a liberação quase que total (no livro, em 

uma única frase, o Diretor explica que as relações homoafetivas são permitidas, embora 

em nenhum outro momento ela seja abordada). Por outro lado, em 1984, temos um 

movimento que trabalha a sua proibição. 

 

[31]  O objetivo do Partido não era simplesmente impedir que homens e 
mulheres criassem lealdades difíceis de controlar. Seu propósito real, não declarado, 
era roubar todo o prazer ao ato sexual. Não só o amor como o erotismo eram o 
inimigo, tanto dentro como fora do casamento. Todos os casamentos entre membros 
do Partido tinham de ser aprovados por um comitê nomeado para esse fim e – embora 
o princípio jamais fosse claramente declarado – a permissão era sempre recusada se 
o casal desse a impressão de haver qualquer atração física. O único fim reconhecido 
do casamento era procriar filhos para o serviço do Partido. (ORWELL, 2003, p. 67) 

 
 No regime totalitário da obra de Orwell, o sexo como puro instrumento de prazer 

era inconcebível. Seu único fim era para a reprodução, pois o prazer significava energia 

necessária desperdiçada com uma atividade desnecessária. Para combater o sexo, o 

Partido criou a chamada Liga Juvenil Anti-Sexo, que defendia o completo celibato tanto 

para homens quanto para mulheres. O projeto futuro é que todas as crianças nascessem 

por inseminação artificial e sua educação fosse responsabilidade das instituições 

públicas.  

 Se pensarmos na atualidade, vamos encontrar discursos que tratam o sexo de 

maneira conservadora e temos aí a sua proibição em determinadas situações (antes do 
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casamento ou para puro prazer), como veremos nas instituições religiosas. Por outro 

lado, também encontraremos discursos de liberação sexual muito presentes nas ciências 

médicas. No fim, os dois se apresentam como um importante mecanismo de controle do 

biopoder. 

 

3.6  Dispositivo de felicidade 

 

Conforme foi anunciado anteriormente, o objetivo deste tópico é fazer uma análise 

do dispositivo de felicidade. Para esta etapa, os trabalhos de Binkley (2010), Birman 

(2010) e Fernandes Júnior (2016) foram essenciais. Todos os três autores fazem 

contribuições significativas com relação à felicidade. 

Em seu trabalho intitulado A felicidade e o programa de governamentalidade 

neoliberal, Binkley (2010) faz uso da expressão “tecnologia da felicidade” que englobaria 

várias atividades e instituições sociais como a família, educação, negócios, carreira 

profissional e cuidado com o corpo. Para o autor, ser feliz está sempre alinhado ao 

mercado e não é à toa que “tecnologia da felicidade” pode se conectar diretamente com 

uma biopolítica neoliberal. 

Ao falarmos em felicidade nos remetemos à obra de Huxley por justamente 

permear em toda a sua trama o imperativo da felicidade. Não escolhemos um momento 

específico, mas em diversas situações as personagens se veem ingerindo uma boa dose 

de soma, a “droga da felicidade” em Admirável mundo novo. Parece-nos que a chamada 

“tecnologia da felicidade” serve também aos mecanismos de controle da sociedade 

criada pelo autor britânico. O mesmo não se pode dizer da obra orwelliana, 1984. Nela, 

não se pode falar em um dispositivo de felicidade, pois o que funciona ali é o medo e é 

preferível ser infeliz e estar vivo e servido ao partido do que experimentar um pouco desse 

objeto estranho chamado felicidade. Por outro lado, em Nós, o que temos é um paradoxo 

construído pelo personagem D-503: 

 

[32]  Trata-se de uma antiga lenda sobre o paraíso... (que fonte de saliva jorrou 
deste P). Uma lenda que se aplica a nós, a nosso tempo. Imagine. Aquele casal no 
paraíso teve de escolher entre a felicidade sem liberdade, ou liberdade sem felicidade. 
Não havia terceira alternativa. Os tolos escolheram a liberdade e depois, durante 
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séculos suspiraram pelas algemas. Pelas algemas – entende – nisto consiste a 
tristeza universal. Séculos! (ZAMIATIN, 2004, p. 61) 

 
Em [32] podemos ver uma interpretação que D-503 faz sobre o mito do paraíso 

cristão (Adão e Eva). Para o personagem só existia duas possibilidades: a felicidade sem 

liberdade ou a liberdade sem felicidade. A escolha, segundo D-503, foi a de liberdade 

sem felicidade. Uma escolha errada (ele chama Adão e Eva de “tolos” por optarem por 

essa opção) na concepção do protagonista e que nos traz algumas ideias sobre como o 

personagem entende a felicidade. Pode-se dizer que, na sociedade criada por Zamiatin, 

não há a separação entre liberdade e felicidade. São dois termos que atuam em conjunto 

e optar por um automaticamente anula o outro. Escolher pela liberdade é aceitar a 

infelicidade pelo resto da vida. Agora ir no caminho da felicidade é negar a liberdade. A 

primeira escolha, dadas as condições apresentadas, a melhor delas. 

Podemos concluir, então, três caminhos distintos para a tecnologia da felicidade, 

em três sociedades distintas. Em Admirável mundo novo, esse dispositivo funciona como 

uma forma de distrair a população, isto é, fazer com que ela se drogue com boas doses 

de soma e passe a maior parte do tempo se divertindo sem qualquer interferência. 1984 

apresenta uma felicidade que jamais será alcançada. Pode-se dizer que ela funciona em 

conjunto com um dispositivo de segurança que visa causar o medo e é capaz de inibir 

qualquer resquício de prazer. Por fim, a felicidade em Nós significa submeter-se aos 

desejos do Estado Unificado, abrindo mão de sua liberdade. 

E quanto ao presente? Como o dispositivo de felicidade atua em nossas vidas? É 

possível estabelecer uma conexão entre Nós, Admirável mundo novo e a nossa 

atualidade com a felicidade: o imperativo, isto é, a obrigatoriedade em ser feliz. 

Entretanto, sua tecnologia funciona de maneira distinta das sociedades apresentadas, 

embora o dispositivo de felicidade seja uma ferramenta importante para o exercício do 

poder em todas elas. 

Em primeiro lugar é preciso dizer que o mandato de ser feliz na 

contemporaneidade tem como alvo a classe média e as elites. O foco não será, portanto, 

as classes populares (BIRMAN, 2010). E, assim, o público-alvo do dispositivo nos parece 

fazer mais sentido quando se compreende que “[...] ser feliz na atualidade requer, como 



123 
 

nos mostra a maioria das ofertas do mercado de consumo, poder aquisitivo capaz de 

comprar a felicidade” (FERNANDES JUNIOR, 2016, p. 51). 

Birman (2010) faz um grande e interessante percurso com relação à felicidade. 

Seu trajeto histórico passa pela tradição grega, cristã, pela filosofia utilitarista e pelo 

iluminismo até que enfim chegamos ao contemporâneo. Se na tradição antiga (grega e 

cristã) a felicidade estava, ainda que de forma distinta entre ambas, na plenitude da alma, 

na modernidade, contudo, o corpo e o prazer constituem a gênese da felicidade. O 

utilitarismo concebeu diversas propostas de regulação do prazer e do desprazer, optando 

no fim, pela punição e negação do prazer. O que importou aqui com os utilitaristas foram 

as políticas implantadas com relação aos corpos e que Foucault (2011) apontou muito 

bem em sua pesquisa. 

É no iluminismo e em seguida com a Revolução Francesa que veremos se erguer 

um projeto de felicidade. “A igualdade de direitos dos cidadãos, associada ao exercício 

pleno da liberdade por estes e da fraternidade entre estes, delineava o campo formal para 

a busca da felicidade para todos os cidadãos” (BIRMAN, 2010, p. 34). Dessa forma, a 

modernidade construiu a base de um ideal de felicidade que se inscreveu em diversos 

projetos filosóficos e políticos. Porém, foi com o discurso individualista que a felicidade 

pôde se sustentar. 

Outro fator importante diz respeito à construção do espaço privado que resultou 

no surgimento do neoliberalismo. O mercado passou a ditar e a regular todo o espaço 

social graças ao desmonte do Estado com o fim do projeto socialista soviético. O 

individualismo ganhou força e ampliou-se ao longo dos anos seguintes. 

Em resumo, em um primeiro momento temos o deslocamento da felicidade com a 

alma para uma felicidade voltada para o corpo. Na sequência, movimentos de caráter 

universalizante como a Revolução Francesa e o Iluminismo trouxeram a felicidade como 

um bem a ser adquirido por todos. E, por fim, há uma nova mudança no panorama 

histórico. Se antes o Estado era o grande responsável pelo andamento da sociedade, 

agora o neoliberalismo decreta a falência do Estado e faz surgir um novo modelo que se 

torna, com o passar dos anos, cada vez mais individualista. A base do discurso de 

felicidade contemporâneo é narcisista e trabalha como ferramenta a serviço do poder 

econômico. 
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Entendido como chegamos a essa configuração do dispositivo de felicidade no 

presente, fica a seguinte pergunta: como este dispositivo funciona? É verdade que em 

Nós, Admirável mundo novo e 1984 a questão já nos parece mais esclarecida. Mas e 

quanto as formas de controle hoje? Como podemos descrevê-las? 

Para isso nos apoiaremos em Binkley (2010) e Fernandes Junior (2016). A 

começar pelo primeiro, temos a ascenção de um novo fenômeno chamado psicologia 

positiva. O autor explica de maneira mais clara o que é, de fato, essa nova área do 

conhecimento que tem se preocupado tanto com a felicidade: 

 

O objetivo da psicologia positiva é tornar as pessoas felizes, com a ajuda da 
pesquisa mais atual disponível na área. Visando superar a preocupação 
tradicional das profissões psicológicas com os estados negativos (neuroses, 
psicoses, desordens de vários tipos), a psicologia positiva busca mapear, com a 
mesma medida de precisão científica, os estados mentais identificados com a 
alegria, o florescimento, a expressão do bem estar e a felicidade em si (BINKLEY, 
2010, p. 85). 
 

Pode-se dizer que os objetivos da psicologia positiva casaram perfeitamente com 

a lógica produtiva do capitalismo na contemporaneidade. Binkley (2010) menciona o 

trabalho de Luybomirsky, que descreve os chamados benefícios proporcionados pela 

felicidade. São eles: o aumento das habilidades sociais do indivíduo, maior produtividade 

no trabalho, mais energia, simpatia e capacidade para ganhar dinheiro. 

Fernandes Junior (2016) apresenta uma série de desdobramentos que o 

dispositivo de felicidade apresenta à população. Um deles é a chamada “PEC da 

felicidade”, apresentada em 2010 pelo senador Cristovam Buarque, que concede a todos 

os brasileiros o direito à felicidade. Segundo o autor, “em praticamente todo o projeto 

percebemos discursos e enunciados que associam felicidade e desenvolvimento 

econômico, baseados em gráficos e estatísticas capazes de mensurar e objetivar a 

felicidade” (FERNANDES JUNIOR, 2016, p. 57). 

Outras manifestações em prol do discurso de felicidade estão nas propagandas 

publicitárias ou ainda na enorme quantidade de literatura com base nos estudos da 

psicologia positiva. O dispositivo vem atingindo o seu alvo (a classe média e a elite), pois 

o material produzido pela nova ciência da felicidade tem circulado sempre entre os livros 

mais vendidos. Cada vez mais são produzidos materiais impressos e audiovisuais que 

apresentam a fórmula para se chegar à felicidade que, coincidentemente, passa pela 
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economia e investimento em si. Não é preciso lembrar aqui a aproximação que esse 

discurso faz com o capital humano, recurso que serve a uma biopolítica neoliberal, 

apresentada por Foucault (2008a). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os caminhos percorridos por este trabalho se iniciam com as escolhas feitas logo 

na introdução. Fazer uma análise discursiva francesa, a partir dos pressupostos teóricos 

de Michel Foucault. Em outras palavras, fazer uso da analítica do poder que envolve 

enunciado, discurso, formação discursiva, saber e poder, poder disciplinar, soberania, 

biopoder e biopolítica, racismo de Estado, neoliberalismo, dispositivo e controle. Foi 

preciso articular todas essas noções à materialidade linguística utilizada na análise, isto 

é, à literatura distópica e um conjunto de enunciados encontrados na dispersão e que 

estabelecem uma determinada singularidade e regularidade que apresentam as formas 

de controle da contemporaneidade. 

 Ao longo do trajeto, algumas perguntas surgiram. Uma delas foi sobre a escolha 

da literatura distópica como material de análise em conjunto com os enunciados da mídia 

na atualidade. Afinal, por que utilizar três obras aparentemente defasadas (todas elas 

são do século XX)? Isso quando não se se perguntou anteriormente sobre o motivo da 

utilização da literatura e, especialmente, da literatura distópica. 

 Logo na introdução procuramos explicar essas escolhas. Para nós, a literatura é 

um campo cheio de possibilidades. Não se trata unicamente de um produto imaginativo 

individual, mas como um simulacro que problematiza sua realidade e as práticas 

constitutivas da sociedade. Em outros termos, com a literatura é possível visualizar a 

invasão do fictício no real. Isso nos parece válido quando podemos ver comentários e 

análises da economia e política do nosso presente que utiliza das obras distópicas 

trabalhadas aqui para dizer sobre a vigilância e outras formas de controle. Não nos 

parece aleatória a afirmação de que certas práticas nos colocam tão próximos de 1984, 

Admirável mundo novo ou Nós. 

 O conceito de atualidade também nos ajuda a reforçar essa escolha pelas três 

produções literárias. Funcionando em conjunto com a noção de acontecimento e de 

problematização de Foucault, temos que o que é construído como atual não envolve 

unicamente a ideia de temporização presente. Trata-se de um conjunto de enunciados 

que, ao atravessarem os sujeitos, formam esse sujeito contemporâneo que não vive o 

aqui e o agora no seu sentido cronológico, mas sim no sentido histórico. E é nesse sentido 

que o século XX foi determinante na produção de certas práticas discursivas e no 
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surgimento e aprimoramento de novos mecanismos capazes de tornar o sujeito objeto 

de seu saber e exercer as diversas formas de controle locais. As três obras são frutos do 

século passado, o século da modernidade e que foi a base para o nosso modelo de 

sociedade. Mais do que isso, as obras de Zamiatin, Orwell e Huxley representam o ápice 

do período moderno e também uma crítica feroz aos seus padrões de desenvolvimento. 

 Com isso, outras perguntas surgem: o que é a distopia? E para que serve a ficção 

literária distópica? Primeiro, a distopia aparece com uma crítica ao idealismo utópico que 

acreditava em uma sociedade ideal feita por meio da uniformidade e preservação da 

ordem. O termo “uniformidade”, para nós, aproxima-se bastante das noções de Foucault 

sobre a normalização do sujeito ao descrever o funcionamento do poder que vai se 

inteirar da vida. A distopia surge então como um contraponto, uma crítica a essa solução 

que pretende padronizar os sujeitos para melhor controlá-los. Pode-se dizer que os 

exageros distópicos expõem e satirizam a nossa realidade. George Orwell faz uma sátira 

do totalitarismo do século XX. Huxley desconstrói a onda do liberalismo que se consagrou 

em sua época. Zamiatin antecipa o caminho de Orwell e cria uma sociedade de base 

disciplinar fazendo críticas diretas ao stalinismo. 

 Esclarecidas as dúvidas sobre as escolhas partimos, no capítulo 1, para o 

desenvolvimento teórico-metodológico do trabalho. Neste momento, não tratamos 

simplesmente de trazer a analítica do poder foucaultiana, mas de articular os conceitos 

ao vasto material de análise que compreende tanto a distopia quanto os enunciados 

dispersos do presente. 

 No decorrer dessa etapa, as obras aparecem como elementos adequados para 

que se possa exemplificar os sistemas de controle de cada sociedade. Entretanto, elas 

não contradizem Michel Foucault e sua noção de poder? Afinal, para haver poder não é 

preciso que os sujeitos sejam livres? Entendemos que, em primeiro lugar, Foucault não 

exclui a hipótese repressiva. Pelo contrário, ela compõe a analítica do poder e isso pode 

ser comprovado quando, no curso Em defesa da sociedade, temos uma aproximação da 

biopolítica com o poder soberano de fazer morrer. Os exemplos utilizados por Foucault 

com relação aos exageros da biopolítica são os sistemas de governo nazista e socialista 

stalinista. Este último é o objetivo da crítica das distopias de Zamiatin e Orwell. 
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 E, ainda que com um sistema totalitário estabelecido, não se pode excluir que há 

relações de poder e que são determinadas por mecanismo de controle que podem ora 

se aproximar de um poder disciplinar e ora de um poder soberano, sendo que ambos 

também estão em convergência com o biopoder. 

 No capítulo seguinte abordamos as aproximações da biopolítica com os conceitos 

de racismo de Estado e a lógica totalitária. Se, no primeiro capítulo, foi possível ver como 

o poder disciplinar e biopoder se encontram, agora, a articulação é entre o poder 

soberano e o biopoder. Com isso, entendemos que, no percurso feito por Foucault, 

teremos momentos reservados a cada uma dessas formas de poder. Afinal, sua analítica 

não vê o poder como uma força estática, mas em constante mutação. Concordamos com 

Gondra (2009), que visualiza as formas de poder a partir do triângulo soberania-

disciplina-biopoder. E, entre eles, algumas importantes interrelações podem ser feitas. 

 Peguemos o problema da sexualidade. Nela, as estratégias de controle funcionam 

individualmente (a disciplinarização dos corpos e suas proibições) e de maneira ampla 

para a população (as políticas de saúde pública e os índices de natalidade). Outra 

articulação pode ser feita entre o poder disciplinar e o poder soberano. Gondra (2009, p. 

184) mostra que, a partir das concepções de Foucault, “a teoria da soberania continuou 

a existir como ideologia do direito e como organizadora dos códigos jurídicos que a 

Europa do século XIX elaborou para si a partir dos códigos civil (1804), de instrução 

criminal (1808) e penal (1810) da era napoleônica”. Sendo assim, o poder disciplinar e o 

poder soberano são figuras importantes na construção do objeto deste trabalho e na 

descrição de ambas as tecnologias de poder que servem como base para a formulação 

dos conceitos de biopoder e biopolítica. 

 E é com o poder soberano e o biopoder juntos que vamos ter alguns efeitos 

recentes na política brasileira. Com a aliança do direito ao modelo de soberania 

presenciamos um judiciário brasileiro representado por Sérgio Moro e a turma do STF 

que são capazes de tomarem decisões autoritárias e antidemocráticas. Outros exemplos, 

agora fora do âmbito jurídico, são os pedidos de intervenção militar e o crescimento de 

Jair Bolsonaro nas pesquisas eleitorais para o pleito de 2018. A lógica soberana 

prevalece em ambos os casos, pois o que temos é a reconstrução de uma política 

baseada nos excessos do poder soberano, do fazer morrer e do racismo de Estado. 
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Por fim, o último capítulo traz a noção de dispositivo em Foucault e um recorte de 

um conjunto de dispositivos que nos propomos analisar. São eles: o dispositivo da língua, 

o dispositivo da família, o dispositivo de segurança e as drogas e o dispositivo de 

felicidade. 

Nesta última etapa, retomamos novamente tanto as formas de poder quanto novos 

trechos das obras que estabelecem relação com cada um dos dispositivos apresentados. 

Entendemos, com Foucault (2016), que os dispositivos são caracterizados por um tipo 

de formação que tem como objetivo responder a uma urgência. Sua função é estratégica 

e serve aos mecanismos de poder e suas formas de controle do sujeito, seja com relação 

ao indivíduo-corpo, ou em sua amplitude, com relação à população. 

É possível dizermos que cada dispositivo utiliza mecanismos distintos em cada 

uma das sociedades vistas. Ainda que exista um dispositivo de sexualidade em Admirável 

mundo novo, 1984 e Nós, eles atuam de formas distintas. Enquanto em um prevalece o 

discurso de liberação sexual, no outro temos a proibição e a existência do sexo que só é 

justificada pela reprodução. Se quisermos pensar a sexualidade nesse momento em que 

vivemos, pode-se dizer que há sim discursos voltados para a liberação sexual, como 

aqueles associados aos movimentos LGBTQs e outros voltados para sua proibição, 

seguidos por alguns discursos religiosos conservadores. O fim, no entanto, é o mesmo. 

São duas formas distintas de se controlar a população e seguimos Foucault (1988) 

quando ele entende que o primeiro modelo é mais produtivo e seu controle é mais sutil e 

eficaz. 

Os dispositivos são, portanto, ferramentas que nos permitem verificar um pouco 

mais desse funcionamento das tecnologias do poder em uma dada conjectura histórica. 

E, pelos princípios estabelecidos desde o início, o último capítulo também foi marcado 

tanto por um conjunto de análises das literaturas distópicas quanto da atualidade. Cada 

dispositivo foi verificado em sua singularidade em cada uma das sociedades. Afinal, não 

se pode falar em um mesmo dispositivo da família em Admirável mundo novo, em Nós, 

em 1984 e no presente. São construções históricas distintas, processos de subjetivação 

e objetivação singulares. A mesma lógica se estabelece entre os dispositivos da língua. 

Ora, não há um mesmo sistema de controle da língua nas diferentes ficções distópicas 

ou mesmo hoje. Não há um mecanismo de controle das drogas que funcione unicamente 
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pela liberação ou proibição das drogas em todo o corpus. E, por fim, a felicidade serve 

de forma distinta em cada uma das obras e no presente. 

Como afirmamos no começo, não pretendemos tornar este trabalho uma obra 

completa e conclusa. E, da mesma forma que começamos, terminamos com algumas 

questões. Como resistir ao controle? Esta é talvez a grande questão ou talvez seja esta: 

por que resistir? Pensar a resistência aos modelos biopolíticos existentes, trazer as 

problematizações do neoliberalismo e suas fórmulas prontas, descrever o funcionamento 

das tecnologias do poder pelos enunciados que circulam na atualidade, são essas as 

aberturas deixadas aqui e que podem ser esgotadas pela captura dos dispositivos. Por 

outro lado, ficam as formas de resistência e todo um campo a ser explorado. 
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