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No nível genealógico, o objetivo de Foucault não é mais analisar as com-
patibilidades e incompatibilidades entre saberes a partir da configuração de 
suas positividades. A vida e as ciências da vida são analisadas do ponto de vista 
político, das estratégias do poder. É essa análise dos saberes, que pretende ex-
plicar sua existência e suas transformações, situando-os como peças de relações 
de poder ou incluindo-os em um dispositivo político, que Foucault chamará, 
baseado em Nietzsche, de genealogia. Neste nível, as análises das relações de 
forças permitem ver que poder disciplinar e biopoder funcionam, por meio 
de um crescente ordenamento, em todas as esferas sociais, sob o pretexto de 
desenvolver o bem-estar dos indivíduos e das populações. 

Ao tratar a questão da rede de relações de poder, Foucault substitui a 
perspectiva tradicional da filosofia política por uma questão que considera 
mais elementar e mais concreta: as regras de direito das quais as relações de 
poder lançam mão para produzir discursos de verdade eficazes, tanto no ní-
vel do discurso, do saber, como no nível das práticas institucionalizadas. As 
análises genealógicas mostram a relação entre os saberes e as estratégias dos 
mecanismos econômicos e políticos de nossa sociedade, através do estabeleci-
mento da especificidade e do caráter concreto das relações de poder e saber. 
Para tanto, obedecem a certas precauções metodológicas: em vez de tomar o 
poder no sentido de sua caracterização nos aparelhos de Estado e nas ideolo-
gias que o acompanham, a história genealógica dirige-se para a dominação, os 
operadores materiais, as formas de sujeição, os usos e as conexões da sujeição 
pelos sistemas locais e os dispositivos estratégicos. 
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Contra a tradição que estuda o saber como lugar da verdade e da liberdade, 
e o poder como repressão, interdição e negatividade, Foucault afirma a produção 
de verdade como correlata das múltiplas coerções e dos efeitos regulamentados 
do poder. Para ele, as relações de poder são muito mais complexas, não podem 
se limitar à sua função negativa ou repressiva, pois possuem uma eficácia es-
tratégica, produtiva, que precisa ser estudada. Trata-se da gestão da vida para a 
qual produz uma série de saberes específicos e de tecnologias de controle e de 
ordenação, cuja finalidade é a majoração da vida. Aqui é importante lembrar 
que, ao tratar da questão do poder, Foucault analisa as múltiplas relações de 
forças que atravessam nossa sociedade. Ele interroga, na genealogia, não o que 
é o poder, mas como se exerce. Para ele, as generalizações marxistas, que ana-
lisam a dominação da classe burguesa, não dão conta desta questão; elas não 
conseguem demonstrar de que maneira e por que as decisões foram tomadas, 
como puderam ser aceitas por todos e de que maneira ferem uma determinada 
categoria de indivíduos. O poder não pode ser confundido com o Estado, que 
não é o seu único detentor; toda a sociedade é vazada por micropoderes locais, 
específicos, circunscritos a uma pequena área de ação. Pois há uma multiplici-
dade de formas de exercício de poder diferentes do Estado, a ele articuladas de 
maneiras indispensáveis à sua ação. Não se trata, contudo, de minimizar o papel 
do Estado. Seu interesse é ver como os poderes específicos, os micropoderes, que 
possuem uma tecnologia e história próprias, a ele se relacionam. Foucault rejeita 
o binômio simplificador dominantes/dominados, dirigindo sua pesquisa para os 
múltiplos mecanismos locais – circunscritos a uma pequena área de ação – do 
poder que possuem uma eficácia produtiva para fazer do indivíduo e da popu-
lação entidades saudáveis e normais, através das tecnologias de normalização e 
de sujeição à força da disciplina. 

Foucault define as disciplinas, de uma maneira global, como tecnologias 
para assegurar a ordenação das multiplicidades humanas que tentam traçar, a 
respeito das multiplicidades, uma tática de poder tanto para tornar o exercício 
do poder o menos custoso possível (economicamente, pela pouca despesa que 
acarreta; politicamente, por sua relativa invisibilidade e pela baixa resistência 
que pode suscitar) quanto para fazer com que os efeitos deste poder social 
correspondam ao máximo de intensidade possível, bem como para fazer crescer 
a docilidade e a utilidade de todos os elementos do sistema. Em Vigiar e Punir, 
vimos que, durante a época clássica, o corpo é valorizado como objeto e como 
alvo de poder, entrando em dois registros diferentes, seja como submissão e 
utilização de submissão, seja como funcionamento e explicação: 
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O grande livro do Homem-máquina foi escrito simultaneamente em dois 
registros: no anátomo-metafísica, cujas primeiras páginas haviam sido 
escritas por Descartes e que os médicos, os filósofos continuaram; o ou-
tro, técnico-político, constituído por todo um conjunto de regulamentos 
militares, escolares, hospitalares e por processos empíricos e refletidos para 
controlar ou corrigir as operações do corpo. (Foucault, 1987: 117)

A novidade da nova forma de se dirigir ao corpo, à qual Foucault se refere, 
diz respeito, em primeiro lugar, ao modo como o controle se faz, através de um 
poder analítico infinitesimal em termos de movimentos, gestos, velocidade; em 
segundo lugar, refere-se ao controle que se dirige às forças e não ao signo. Diz 
respeito, ainda, à modalidade do exercício de poder, uma forma de controle 
que implica uma coerção ininterrupta, constante, do processo da atividade e 
não de seus resultados, exercendo-se segundo uma codificação que esquadri-
nha o tempo, o espaço, os movimentos, impondo uma relação de docilidade e 
utilidade. É assim que Foucault define as disciplinas, que se tornaram, durante 
o século XVII e XVIII, as formas gerais da dominação. 

A disciplina majora as forças do corpo em termos econômicos e as diminui 
em termos políticos. O corpo humano passa a ser fustigado, desarticulado, re-
composto, através de uma anatomopolítica do detalhe, que desenvolve técnicas 
para viabilizá-la – como a repartição dos indivíduos no espaço – trabalhando 
de uma maneira sutil e fina. Funda-se no princípio da localização elementar 
ou do esquadrinhamento. 

O esquadrinhamento permite que cada indivíduo tenha seu lugar, e, in-
versamente, que em cada lugar esteja um indivíduo, evitando as distribuições 
por grupos, decompondo as coletividades, analisando a pluralidade confusa. O 
espaço disciplinar tende a se dividir em infinitas parcelas, tantas quantas forem 
necessárias para repartir todos os corpos e todos os elementos, organizando 
um espaço analítico (na sua arquitetura). O exemplo dado por Foucault são 
as celas dos conventos. 

A anatomopolítica do detalhe funda-se, também, na regra das localizações 
funcionais que penetram nas instituições disciplinares como os hospitais. A 
vigilância médica das doenças e dos contágios é correlata de uma série de ou-
tros controles: militar sobre os desertores – como no hospital militar. Pouco 
a pouco, afirma Foucault, um espaço administrativo e político se articula com 
um espaço terapêutico, que tende a individualizar os corpos, as rações dos 
animais, os desaparecimentos, as curas, as mortes, as simulações etc., fazendo 
nascer um espaço medicamente útil. 
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Relevante, para este estudo, é o fato de que, na anatomopolítica, os ele-
mentos são intermitentes, já que cada um deles se define pelo lugar que ocupa 
numa série, assim como pela distância que o separa dos outros. A unidade se 
deve à classe, à categoria, ao lugar ocupado numa classificação, o ponto onde 
uma linha e uma coluna se cruzam, o intervalo numa série de intervalos que 
podem ser percorridos um a um. Assim, a disciplina individualiza os corpos 
através de uma localização que os distribui e os faz circular numa rede de 
relações. O exemplo dado por Foucault, neste caso, é o da classe nos colégios 
dos jesuítas. A classe, no século XVIII, começa a definir a grande forma de 
repartição dos indivíduos na ordem escolar, onde a sala de aula formaria um 
grande quadro único, com entradas múltiplas, sob o olhar cuidadosamente 
classificador do professor. 

As disciplinas organizam as celas, os lugares e as classes fabricando 
espaços complexos, que são, ao mesmo tempo, arquitetônicos, funcionais 
e hierárquicos, cujo objetivo é assegurar a fixação e permitir a circulação, 
recortar os segmentos individuais e estabelecer ligações operatórias, garantir 
a obediência dos indivíduos e uma melhor economia do tempo e do espaço. 
A disciplina ajuda a fazer funcionarem as relações de poder da maneira mais 
discreta e econômica possível, através de poderes anônimos, exercidos pelos 
regimentos, pela vigilância hierárquica, pelo registro contínuo, pelo exame 
e pela classificação. Seu principal objetivo é assegurar a regulação do corpo 
social inteiro. Ela corresponde ao projeto de criação de uma sociedade sadia e 
ao estabelecimento de uma economia social, ambos, como sempre, vinculados 
ao projeto de transformação do desviante – mendigo, louco. 

Ao analisar a disciplina, Foucault afirma, em Vigiar e Punir, que sua 
primeira grande operação é constituir “quadros vivos” que transformam as 
multidões confusas, inúteis ou perigosas, em multiplicidades ordenadas.  
“A constituição de ‘quadros’ foi um dos grandes problemas da tecnologia 
científica, política e econômica do século XVIII; arrumar jardins de plantas 
e de animais, e construir ao mesmo tempo classificações racionais dos seres 
vivos” (Foucault, 1987: 127). 

O quadro será, no século XVIII, ao mesmo tempo, uma técnica de poder e 
um procedimento de saber, que organiza o múltiplo, impondo uma ordem que 
instrumentaliza o controle da multiplicidade. Apesar de reconhecer funções 
diferenciadas nos diferentes tipos de registro, Foucault reúne o estrategista  
de guerra, o naturalista, o médico e o economista, a partir da idéia da utili-
zação de tecnologias como a tática, o ordenamento espacial dos homens, a 
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taxonomia, o espaço disciplinar dos seres naturais, o quadro econômico, o 
movimento regulado das riquezas. 

Foucault se detém na especificação destas funções no plano da economia. 
Aí, o quadro permite medir diferentes quantidades e analisar os movimentos. 
Sob a forma da taxonomia, o quadro tem por função caracterizar e reduzir 
as singularidades individuais e constituir classes, excluindo as considerações 
de número. Sob a forma da repartição disciplinar, o quadro tem por função 
tratar a multiplicidade em si mesma, distribuí-la e retirar-lhe efeitos possíveis. 
Enquanto a taxonomia natural se situa no eixo que vai do caráter à categoria, 
a tática disciplinar se situa no eixo que liga o singular e o múltiplo, permitindo 
a caracterização do indivíduo como indivíduo, assim como a ordenação de 
uma multiplicidade dada. O quadro é a condição primeira para o controle e 
o uso de um conjunto de elementos distintos. 

A disciplina atinge o corpo do indivíduo através do controle não só 
do espaço, ordenador e classificatório, mas também do tempo, igualmente 
classificatório. Mais uma vez, Foucault analisa a organização institucional 
para demonstrar sua idéia. Sua intenção não é, contudo, fazer a história das 
diferentes instituições disciplinares para mostrar o que cada uma pode ter  
de particular, como ele mesmo ressalta; sua intenção é assinalar, por meio de 
exemplos, algumas das técnicas disciplinares essenciais. A exatidão, a regula-
ridade e a aplicação são as características fundamentais do tempo, que ajusta 
os corpos aos imperativos temporais, na forma de um programa que controla 
seu desenvolvimento e cada uma de suas fases nas quais se divide. 

Dentre outros, o exemplo das grandes manufaturas é esclarecedor por 
causa do rigor do tempo industrial que regulamenta sua divisão em termos 
de atividade: “Todas as pessoas (...), chegando a seu ofício de manhã, antes de 
trabalhar começarão lavando as mãos, oferecerão seu trabalho a Deus, farão 
o sinal da cruz e começarão a trabalhar” (Foucault, 1987: 128). 

Foucault mostra o esquadrinhamento do tempo na instituição: ele asse-
gura a qualidade de seu emprego através do controle ininterrupto, da pressão 
das vigilâncias, da anulação de tudo o que pode perturbar e distrair, com o 
objetivo de constituir um tempo útil, uma vez que o tempo medido e pago 
deve ser um tempo bom, bem calculado, puro, ao longo do qual o corpo se 
exercita, executando tarefas. O tempo é decomposto em seus elementos; a 
posição do corpo, dos membros, das articulações é definida; para cada movi-
mento, atribui-se uma direção, uma amplitude, uma duração; sua ordem de 
sucessão é prescrita. Deste modo, o tempo penetra no corpo e, com ele, todos 
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os controles minuciosos do poder, através de uma decomposição do gesto 
global em séries paralelas dos elementos do corpo em questão – mão direita 
ou esquerda, dedos, joelhos etc. –, dos elementos dos objetos manipulados, 
relacionando-os com um certo número de gestos simples. 

O importante nisto tudo é que as técnicas de esquadrinhamento do tempo 
são técnicas de sujeição dos corpos que buscam a perfeição disciplinar, através 
da produção de um novo objeto, que é o corpo natural, portador de forças e 
fonte de uma duração; corpo suscetível de operações especificadas que tem sua 
ordem, seu tempo, suas condições internas, seus elementos constitutivos, alvo 
de novos mecanismos de poder e que se oferece a novas formas de saber. 

 Assim, Foucault analisa de que modo os procedimentos da repartição dis-
ciplinar correspondem a técnicas de classificação e de ordenação em quadros, 
como também de que modo introduzem o problema específico dos indivíduos 
e da multiplicidade. Da mesma forma, os controles disciplinares da atividade 
correspondem a todas as pesquisas teóricas e práticas sobre a maquinaria natu-
ral do corpo. Ao mesmo tempo, descobrem-se processos específicos ao corpo, 
comportamentos e exigências orgânicas que vão substituir a simples física do 
movimento. O corpo aparece como tendo condições de funcionamento pró-
prias a um organismo que fazem com que o poder disciplinar se dirija a uma 
individualidade analítica, celular, natural e orgânica. A partir dos corpos que 
controla, a disciplina fabrica individualidades. 

Por meio das disciplinas, aparece o poder da norma. Na sociedade mo-
derna, o normal se estabelece como princípio de coerção no ensino, com a 
instauração de uma educação estandardizada e com o estabelecimento das es-
colas normais. Ele se estabelece no esforço de organizar um corpo médico e um 
enquadramento hospitalar da nação suscetíveis de fazer funcionarem normas 
gerais de saúde; se estabelece, também, na regularização dos procedimentos e 
dos produtos industriais. Do mesmo modo que a vigilância, a normalização 
se torna um dos grandes instrumentos de poder no final da época clássica. Ela 
substitui ou acrescenta graus de normalidade, que são signos de pertencimento 
a um corpo social homogêneo, mas que têm um papel de classificação e de 
distribuição das classes. 

Num certo sentido, o poder de normalização constrange com o objetivo 
de homogeneizar as multiplicidades, ao mesmo tempo que individualiza, ao 
permitir medir as distâncias, determinar os níveis, fixar as especialidades e 
tornar úteis as diferenças. O exame combina as técnicas da hierarquia, que 
vigia, e as da sanção, que normaliza. O texto sobre o exame, em Vigiar e Punir, 
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é muito importante para o conjunto das pesquisas de Foucault. É nele que 
Foucault explicita muito claramente a articulação do nível do saber com o 
nível do poder. Uma vez que o exame se constitui por uma técnica tanto de 
poder quanto de saber, esta noção orienta a hipótese de trabalho de Foucault, 
segundo a qual o saber não pode ser analisado a partir da chave de explicação 
da ideologia, nem o poder, pela da repressão. 

Se o poder é tomado como repressão, ele é negativo e tem, como corre-
lato, um saber ideológico também negativo, porque mascara o poder. Mas, 
para Foucault, sabemos, o poder é positivo, no sentido da produtividade; ele 
produz um certo tipo de indivíduo e de população – normal – necessários à 
existência e à manutenção da sociedade capitalista. Para esta produção, são 
necessários saberes. A normalização é uma positividade. O exame é um olhar 
que normaliza, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir os 
indivíduos. Ele impõe o princípio da visibilidade, através da qual os indivíduos 
são diferenciados e sancionados. Por esta razão, o exame é o dispositivo da 
disciplina mais submetido a rituais – na escola, no hospital etc. 

O exame reúne a cerimônia do poder e a forma da experiência, o desdo-
bramento da força e o estabelecimento da verdade. Ele manifesta a sujeição 
daqueles que são percebidos como objetos e, ao mesmo tempo, a objetiva- 
ção daqueles que são assujeitados, ao inverter a economia da visibilidade no 
exercício do poder. Tradicionalmente, o poder é o centro da visibilidade; 
porém o poder disciplinar se exerce de forma invisível, impondo àqueles que 
submete um princípio de visibilidade obrigatória. 

O modelo arquitetural de Bentham (1977), exposto em Le Panoptique é 
apresentado como o diagrama de um mecanismo de poder reduzido à sua 
forma ideal (Foucault, 1987). Seu funcionamento, uma vez abstraído de todo 
obstáculo, resistência ou choque, pode ser representado como um puro sistema 
arquitetônico e ótico; consiste numa figura de tecnologia política. Apresenta 
os princípios de uma forma de poder, cuja base fundamental é o princípio 
do “panoptismo”, princípio da vigilância exercida pela total visibilidade de 
quem deve ser vigiado, e da fórmula “ver sem ser visto”. Ressalte-se, aqui, o 
desconforto, o mal-estar que o exercício destes princípios gera, sobretudo por 
consistir num dispositivo que age pelo efeito de uma visibilidade geral e coage 
pelo jogo do olhar vigilante. 

A outra função importante do exame é a escritura disciplinar, pois cria 
arquivos, através do registro, da organização em série, da organização de 
campos comparativos que permitem classificar, formar categorias, estabelecer 
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médias, fixar normas, viabilizando a função que estabelece hierarquias como 
instrumento do poder disciplinar. 

Em História da Sexualidade 1, Foucault mostra que, a partir do século 
XVIII, quando aparece o domínio da biologia como ciência da vida, cada 
vez mais, os mecanismos do poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que faz 
proliferar, ao que reforça a espécie, à vitalidade do corpo social. Os novos 
procedimentos de poder, elaborados durante a época clássica e postos em 
ação no século XIX, atuam sobre a vida dos indivíduos e das populações 
através da norma, do saber, da disciplina e das regulamentações. Como vi-
mos, o poder disciplinar atinge o corpo, com táticas específicas, ordenando 
as diferenças humanas. 

Na época clássica, o poder marca seu direito sobre a vida pela morte que 
pode exigir, ou melhor, pelo direito de causar a morte ou de deixar viver. 
Mas ele era, sobretudo, o direito de apreensão das coisas, de confisco do 
tempo, dos corpos e da vida; culminava com o privilégio de se apoderar da 
vida para suprimi-la. Mais tarde, este confisco tende a ser uma entre outras 
funções do poder, cuja função principal passa a ser produzir forças, fazê-las 
crescer e ordená-las mais do que barrá-las ou destruí-las. A partir da época 
clássica, o confisco passa a ser apenas uma peça do poder, entre outras, com 
funções de incitação, reforço, controle, vigilância, majoração e organização 
das forças; o direito de morte tenderá a se apoiar nas exigências da gestão 
e ordenação da vida. O poder de morte apresenta-se, então, como o com-
plemento de um poder que se exerce, de forma positiva, sobre a vida. Mas, 
à medida que o poder assume a função de gestão da vida, torna-se cada vez 
mais difícil a pena de morte. Estes processos são assumidos mediante uma 
série de intervenções e controles reguladores da biopolítica da população. 
O seu papel mais importante é o de garantir, sustentar, reforçar, multipli-
car a vida e colocá-la em ordem. No decorrer da época clássica, há, afirma 
Foucault (2001: 131),

Desenvolvimento rápido, no decorrer da época clássica, das disciplinas 
diversas – escolas, colégios, casernas, ateliês; aparecimento, também, 
no terreno das práticas políticas e observações econômicas, dos proble-
mas de natalidade, longevidade, saúde pública, habitação e migração; 
explosão, portanto, de técnicas diversas e numerosas para obterem a 
sujeição dos corpos e o controle das populações. Abre-se, assim, a era 
de um biopoder. As duas direções em que se desenvolve ainda apare-
cem nitidamente separadas, no século XVIII. Do lado da disciplina as 
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instituições como o Exército ou a escola; as reflexões sobre a tática, a 
aprendizagem, a educação e sobre a ordem da sociedade; (...). Do lado 
das regulações de população a demografia, a estimativa da relação entre 
recursos e habitantes, a tabulação das riquezas e de sua circulação, das 
vidas com sua duração provável. 

A partir do século XIX, o poder transforma-se em agenciamentos 
concretos – o dispositivo da sexualidade será um deles, por exemplo – que 
constituirão a grande tecnologia do poder no século XX, capaz de majorar as 
forças, a vida em geral, através da inserção controlada dos corpos no aparelho 
de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos 
processos econômicos. Os rudimentos da anátomo e biopolítica – inventados 
no século XVIII –, utilizados por instituições bem diferentes (a família, o 
exército, a escola, a polícia, a medicina individual ou a administração das 
coletividades), agiram no nível dos processos econômicos e das forças da 
vida, através de métodos de poder capazes de majorar a vida em geral e de 
técnicas presentes em todos os níveis do corpo social, utilizadas por diversas 
instituições. 

No século XVIII, a possibilidade de encarregar-se da vida e de seus 
mecanismos, no domínio dos cálculos e da transformação da vida humana, 
é o que Foucault (2001: 134) chama de “limiar de modernidade biológica” 
de uma sociedade. “O homem, durante milênios”, ele afirma, “permaneceu 
o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência 
política; o homem moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser 
vivo está em questão”. O novo modo de relação da vida com a história faz 
com que seja colocada a questão do homem, em sua especificidade de ser 
vivo e em relação aos outros seres vivos. Foucault ressalta a importância da 
proliferação das tecnologias políticas, investindo sobre o corpo, a saúde, as 
maneiras de se alimentar e de morar, as condições de vida, todo o espaço 
da existência. 

O exemplo desta tecnologia política da vida é o sexo como disputa 
política que se encontra na articulação entre as disciplinas do corpo e a regu-
lação das populações. Desta forma, o sexo é alvo, por um lado, de vigilâncias 
infinitesimais, de controles constantes, de ordenações de extrema meticu-
losidade, de exames médicos ou psicológicos infinitos, correspondentes ao 
poder sobre o corpo. Por outro lado, o sexo é alvo de medidas maciças, de 
estimativas estatísticas, de intervenções que visam ao corpo social tomado 
globalmente. 
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Com a biopolítica, leva-se em conta a vida, os processos biológicos do 
homem como espécie e tenta-se assegurar sobre os mesmos, não uma disciplina, 
mas uma regularização. A partir do século XVIII, os mecanismos de poder, 
que tinham como matriz operacional o modelo da soberania, tornam-se ino-
perantes diante da necessidade de governar o corpo político e econômico de 
uma sociedade em vias de explosão demográfica e de industrialização.77

As sociedades de normalização não podem ser compreendidas como dis-
ciplinares. Nelas cruzam-se a norma de disciplina e a norma de população. A 
norma recobre a superfície que vai do orgânico (corpo) ao biológico (espécie) 
e recupera, em seus procedimentos, mecanismos mais gerais de intervenção 
e de poder, como aqueles das medidas de administração empreendidas pelo 
Estado. Em Segurança, Território de População (2008), Foucault mostra a passagem  
da disciplina a uma outra economia do poder, a segurança, com o surgimento da 
noção de população, considerando a disciplina e os mecanismos de segurança 
como diferentes faces da normalização. É preciso diferenciar normalização e 
normatização. Ao se perguntar o que é normalização, Foucault salienta que 
Kelsen78 já queria demonstrar que todo sistema de leis reporta a um sistema 
de normas, indicando, na lei, algo que poderia se chamar de normatização. 
Esta normatização não pode ser confundida com os procedimentos técnicos 
de normalização estudados por Foucault. 

A disciplina normaliza no sentido de definir um modelo ótimo – a norma 
– para conformar pessoas, gestos e atos a este modelo. O fundamental neste 
caso é a anterioridade da norma em relação ao que será definido, posteriormen-

77 A este respeito, Marcio Alves da Fonseca (2000: 226) observa que, para a garantia do detalhe 
das distribuições espaciais e das atividades, teria havido uma primeira acomodação – a acomo-
dação dos mecanismos de poder individual, definindo-se o domínio denominado disciplina. 
E, para recuperar os fenômenos globais de regulação dos grupos, teria havido uma segunda 
acomodação – a dos mecanismos de poder sobre os fenômenos de população. Definem-se, 
assim, duas séries: “a série corpo (organismo – disciplina) – instituições” e a “série população 
(processos biológicos – mecanismos de segurança) – Estado”. O elemento que as articula é 
a norma. 

78 De acordo com nota de Segurança, Território e População, Hans Kelsen (1881-1973) foi pro-
fessor de direito público e filosofia em Viena e em Copenhague. Exonerado pelos nazistas, 
prosseguiu carreira em Genebra e Berkeley. Fundador da Escola de Viena, que radicalizava a 
doutrina do positivismo jurídico, defendeu uma concepção normativista do direito, segundo 
a qual o direito constitui um sistema hierarquizado e dinâmico de normas, articuladas umas 
às outras por uma relação de imputação (distinta da relação de causalidade, em que se baseia 
o raciocínio científico), isto é, a relação entre certo comportamento como condição e uma 
sanção como conseqüência. Para não levar a uma regressão ao infinito (fazendo todo poder 
jurídico decorrer necessariamente de autorizações jurídicas superiores), esse sistema extrai 
sua validade de uma norma fundamental, que não é posta como as outras normas, mas 
pressuposta e, por isso, suprapositiva (Foucault, 2008).

cap3cienciasn9.indd   204 1/10/2009   16:02:34



 205

te, como normal ou anormal. Trata-se, então, de um processo de “normação”, 
não de normalização. Nos mecanismos de segurança, o normal antecede a 
norma do qual é deduzida. Foucault exemplifica o mecanismo de normalização 
dos dispositivos de segurança com os procedimentos de “variolização” e de 
vacinação no século XVIII, esclarece Fonseca. Em tais dispositivos, são comba-
tidas as anormalidades mais desfavoráveis, mais desviantes em relação ao que se 
poderia definir como uma curva normal geral. Trata-se de apreender o normal 
e o anormal, distribuindo as diferentes curvas de normalidade, conduzindo as 
mais desfavoráveis para um estado mais favorável. Estas distribuições servirão 
de norma que será um jogo interior das normalidades diferenciais. 

O biopoder caracteriza-se, portanto, por uma importância crescente da 
norma que distribui os vivos num campo de valor e utilidade. Este poder qua-
lifica, mede, avalia, hierarquiza, operando distribuições em torno da norma. 
A lei funciona mais como norma com funções reguladoras. Uma sociedade 
normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na 
vida como espécie. 

Foucault, canguilhem e a questão da noRmalização

A delimitação dos objetos tratados por Foucault – como a loucura, a 
doença, a criminalidade, as instituições médicas, judiciais e pedagógicas, o 
poder disciplinar e normalizador – pode ser compreendida, em seu conjunto, 
como uma insurreição contra os poderes da normalização. Foucault permite 
tomar as noções de norma e de normalização como conceitos operatórios para 
pensar e ver de outras maneiras, para operar historicamente e circunscrever 
acontecimentos singulares – referentes à instituição e relações de poder especí-
ficas – ao mesmo tempo que ajuda a tornar visíveis certas circunstâncias atuais 
e a refletir sobre o que estamos fazendo hoje em nossa sociedade.

Ao pesquisar, em sua genealogia desenvolvida nos anos 70, as condições 
externas de possibilidade da existência e da formação do saber das ciências 
do homem na modernidade – como a educação, a psicologia, a psiquiatria, 
a psicanálise, a sociologia –, Foucault indaga as formas de poder que têm 
por alvo o sujeito, considerando esse saber como um dispositivo de natureza 
essencialmente estratégica. Essa pesquisa histórica objetiva mostrar de que 
maneira as práticas sociais podem constituir domínios de saber, que fazem 
aparecer formas totalmente novas de sujeitos e de sujeitos de conhecimento. 
A proposta é especificar como pode se formar, no século XIX, um certo saber 
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do homem, da individualidade, do indivíduo normal ou anormal, dentro 
ou fora da regra, a partir de práticas sociais do controle, da vigilância e 
do exame, que se relacionam com a formação e estabilização da sociedade 
capitalista.79 

Em Vigiar e Punir e em História da Sexualidade1, são apontadas relações 
entre estas ciências e as relações de poder, para explicar o surgimento de uma 
nova forma de dominação constituída com o capitalismo, cujo exercício não 
se reduz à violência nem à repressão, mas é produtivo, transformador, e se 
exerce em toda sociedade através de uma rede de micropoderes. É esta forma 
de dominação que Foucault torna visível, apontando seus perigos. 

Foucault estuda a constituição, a partir do século XVIII, de saberes e 
práticas que ordenam as multiplicidades humanas e objetivam o sujeito, 
individualizando-o e homogeneizando as diferenças através da disciplina e 
da normalização – práticas de divisão do sujeito em seu interior e em relação 
aos outros. São saberes e práticas que atingem a realidade mais concreta do 
indivíduo, seu corpo, e que, devido à sua estratégia de expansão por toda a 
população, funcionam como procedimentos abrangentes de inclusão e exclu-
são social, que constituem um processo de dominação com base no binômio 
normal e anormal. “Esse processo o objetiva. Exemplos: o louco e o são, o 
doente e o sadio, os criminosos e os bons meninos” (Foucault, 1995: 231). 

A questão dos saberes e dos poderes que objetivam o sujeito foi levantada 
e criticada por Foucault do ponto de vista da teoria do sujeito, bem como da 
teoria do poder. O que lhe importa, na época em que desenvolve essa crítica, 
é tentar ver como se constitui um sujeito não é dado definitivamente e que 
se constitui historicamente como efeito de um conjunto de estratégias que 
fazem parte das práticas sociais.

Tal tentativa baseia-se, conforme afirma em A Verdade e as Formas Jurídicas 
(1999), na idéia de que a teoria do sujeito foi modificada no século XX por 
certas teorias e por certas práticas, dentre as quais se incluem o marxismo 
europeu e a psicanálise. Ele considera a psicanálise como a prática e a teoria 

79 Em A Verdade e as Formas Jurídicas, Foucault explicita a diferença entre seu projeto e o mar-
xista: “existe uma tendência que poderíamos chamar, um tanto ironicamente, de marxismo 
acadêmico, que consiste em procurar de que maneira as condições econômicas de existência 
podem encontrar na consciência dos homens o seu reflexo e expressão. Parece-me que essa 
forma de análise, tradicional no marxismo universitário da França e da Europa, apresenta um 
defeito muito grave: o de supor, no fundo, que o sujeito humano, o sujeito de conhecimento, 
as próprias formas do conhecimento são de certo modo dados prévia e definitivamente, e que 
as condições econômicas, sociais e políticas da existência não fazem mais do que se depositar 
ou se imprimir neste sujeito definitivamente dado” (Foucault, 1999: 8).
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que reavaliaram mais profundamente a prioridade “sagrada” conferida ao 
sujeito pelo pensamento ocidental desde Descartes. A psicanálise questionou 
essa posição absoluta do sujeito como fundamento de todo conhecimento, 
como aquilo a partir de que a liberdade e a verdade se revelam. Contudo, para 
Foucault, ainda continua muito “cartesiana e kantiana” porque ainda está 
presa a um sujeito da representação, um ponto de origem a partir do qual o 
conhecimento é possível, a verdade aparece.

O projeto genealógico desembaraça-se de uma interpretação jurídica e 
negativa do poder – caso em que poder significa lei, interdição, soberania 
e negação de liberdade –, para trabalhar com outra chave de interpretação 
histórica do poder, em que este significa norma, produção e afirmação das 
resistências como forças imanentes e não exclusivamente repressão e não 
saber ou ideologia. 

Aqui, convém lembrar sua explicação: nas sociedades capitalistas, o poder 
é negativo e repressivo, porém possui uma eficácia produtiva; possui a positi-
vidade da gestão da vida dos indivíduos e das populações, para a qual produz 
uma série de estratégias, técnicas e saberes específicos. Sua positividade consiste, 
do ponto de vista do conhecimento, na produção de saberes que geram pode-
res e de estratégias de poder que geram saberes para assegurar seu exercício; 
do ponto de vista da ação, consiste na produção de indivíduos e populações 
politicamente dóceis, economicamente úteis, saudáveis e normais, através de 
uma série de mecanismos como os da disciplina e da normalização.

A genealogia foucaultiana evidencia o caráter peculiar às formas de exercí-
cio do poder em nossa sociedade: nas sociedades contemporâneas ocidentais, o 
poder assume formas regionais e concretas extremamente eficientes, com o ob-
jetivo de fazer do indivíduo e da população entidades normais e saudáveis.

A estratégia dessa forma de poder que se exerce a partir do século XVIII 
– a constituição de uma sociedade sadia e de uma economia social – liga-se ao 
projeto de prevenção e de transformação do anormal em indivíduo normal, 
através de saberes criados para este fim, como o da pedagogia. 

O problema que essa concepção de poder levanta é que, se o poder tem 
mesmo uma capacidade de controle e uma eficácia produtiva tão penetrantes 
e abrangentes quanto Foucault demonstra em suas análises da disciplina e da 
normalização, torna-se muito difícil localizar regiões de resistência e de inova-
ção que possibilitem a constituição de sujeitos autônomos, comprometendo 
sobremaneira os projetos institucionais de uma inclusão social ampliada e 
eficaz do normal – bem como do anormal – através de novas práticas. As 
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práticas de inclusão institucional precisarão, através da resistência, das lutas 
pontuais e da criação, situar-se às margens das formas políticas instauradas 
para não terminarem por reproduzir e reforçar, sob a ilusão da mudança, os 
procedimentos de normalização e objetivação do sujeito – que barram a sub-
jetivação – e que Foucault e Canguilhem tornam visíveis. 

Vejamos alguns detalhes do argumento em Vigiar e Punir. Aí, Foucault 
faz ver que diversos procedimentos disciplinares já existiam há muito tempo 
nos conventos, nas forças armadas, nas oficinas. Mas, a partir do século XVII, 
as disciplinas foram se tornando fórmulas gerais de dominação. Foucault es-
pecifica historicamente o exercício do poder capitalista através da análise da 
disciplina em diversas instituições, como a prisão e a escola.

A disciplina organiza o espaço através de uma repartição dos indivíduos; 
controla a atividade através do controle do tempo; especifica o indivíduo gene-
ralizando-o através de uma vigilância hierárquica; organiza as diferenças através 
de uma sanção normalizadora e reproduz e produz saber através do exame.

A idéia de espaço educativo corresponde à instauração de internatos, quan-
do se considerava que para educar era preciso isolar a criança num espaço ele 
mesmo transformador. Mesmo abandonando-se, mais tarde, o princípio de que 
era necessário o isolamento num espaço educativo para transformar as crianças, 
mantém-se, na escola, essa noção de espaço transformador, devido às suas divisões 
internas e à ordem por ele criada, através de seu caráter celular e serial. 

As disciplinas, organizando as ‘celas’, os ‘lugares’ e as ‘fileiras’ criam espa-
ços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. 
São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação; recortam 
segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam lugares 
e indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também 
uma melhor economia do tempo e dos gestos. São espaços mistos: reais, 
pois regem a disposição de edifícios, de salas, de móveis, mas ideais, 
pois projetam-se sobre essa organização caracterizações, estimativas, 
hierarquias. (Foucault, 1987: 126)

Os conventos forneceram o modelo da célula que esquadrinha o espaço, 
tornando-o analítico, permitindo correlacionar o indivíduo e o lugar a ser 
ocupado por ele. A série reparte os indivíduos na ordem escolar, criando 
uma hierarquia entre as classes nas salas de aula, no recreio, nas tarefas, nas 
disciplinas, nas idades.

A organização de um espaço celular e serial, afirma Foucault, funcionou 
como condição de possibilidade do controle simultâneo de um grande número 
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de alunos, através da classificação de cada um, que individualiza o conjunto 
heterogêneo de indivíduos. Na modernidade, o espaço celular e serial resol-
veu, na prática, o problema da falta de controle do conjunto dos alunos que 
ficavam às soltas, enquanto uma lição individual estava sendo ministrada. A 
série permite a repartição dos indivíduos na ordem escolar, hierarquizando-
os em classes em que o trabalho simultâneo é realizado por todos que a ela 
pertencem, ordenando e especificando as multiplicidades.

Gesto e corpo são colocados em relação. O controle disciplinar não 
consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de gestos definidos, 
mas impõe a melhor relação entre um gesto e a atitude global do corpo, que 
é sua condição de eficácia e de rapidez. “Um corpo bem disciplinado forma 
o contexto de realização do mínimo gesto. Uma boa caligrafia, por exemplo, 
supõe uma ginástica – uma rotina cujo rigoroso código abrange o corpo por 
inteiro, da ponta do pé à extremidade do indicador” (Foucault, 1987: 130). A 
disciplina decompõe o ato em elementos, correlaciona o corpo com o gesto, 
articula o corpo com o objeto que manipula, e exercita os corpos com tarefas 
repetitivas, diferentes e graduais, através de uma utilização sempre crescente 
do tempo. A vigilância hierárquica é uma técnica fundamental para o exercício 
da disciplina, que opera por meio do olhar indiscreto, do princípio da total 
visibilidade.

Ao lado da grande tecnologia dos óculos, das lentes, dos feixes luminosos, 
unida à fundação da física e da cosmologia novas, houve as pequenas 
técnicas das vigilâncias múltiplas e entrecruzadas, dos olhares que devem 
ver sem ser vistos; uma arte obscura da luz e do invisível preparou em 
surdina um saber novo sobre o homem, através de técnicas para sujeitá-lo 
e processos para utilizá-lo. (Foucault, 1987: 144)

Trata-se de uma tecnologia para ocupar todos os espaços numa vigilância 
contínua das salas de aula, dos dormitórios, dos banheiros, exercida por fiscais 
perpetuamente fiscalizados – mestres, monitores, inspetores. 

E se é verdade que sua organização piramidal lhe dá um chefe, é o 
aparelho inteiro que produz poder e distribui os indivíduos nesse 
campo permanente e contínuo. O que permite ao poder disciplinar ser 
absolutamente indiscreto, pois está em toda parte e sempre alerta (...). 
(Foucault, 1987: 148) 

O poder disciplinar age através da sanção normalizadora, que é o caráter 
da disciplina analisado por Foucault para mostrar como as instituições cons-
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tituem seus próprios mecanismos de julgamento – pequenos julgamentos. A 
escola, por exemplo, funciona como um pequeno tribunal, com leis e infrações 
próprias para organizar as diferenças entre os indivíduos, atribuindo pequenas 
penalidades, bem como prêmios por merecimento. A sanção é normalizadora 
porque impõe a regra a todos os que dela se afastam, impõe

toda uma micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções 
das tarefas), da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), dos 
discursos (tagarelice, insolência), do corpo (atitudes incorretas, ges-
tos não conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência).  
(Foucault, 1987: 149)

A sanção é normalizadora porque faz funcionar a disciplina através do 
estabelecimento da norma, da medida que permite avaliar e julgar, normali-
zando por meio da comparação, da diferenciação, da hierarquização, da ho-
mogeneização e da exclusão. A partir do século XVIII, o normal se estabelece 
como princípio de coerção no ensino com a instauração de uma educação 
padronizada e a criação das escolas normais.

A sanção normalizadora é combinada com as técnicas da vigilância hierar-
quizada através do exame. O exame é um controle normalizador, uma vigilância 
que permite qualificar, classificar e punir. Como elemento dos dispositivos 
de disciplina, o exame é altamente ritualizado. Ele supõe um mecanismo que 
relaciona a formação de saber a uma certa forma de exercício de poder. 

 A escola é uma espécie de aparelho de exame ininterrupto que acompanha 
em todo o seu comprimento a operação do ensino. O exame permite que o 
mestre, ao mesmo tempo que transmite o saber, forme um campo de conheci-
mentos sobre os alunos: “o exame é na escola uma verdadeira e constante troca 
de saberes: garante a passagem dos conhecimentos do mestre ao aluno, mas 
retira do aluno um saber destinado e reservado ao mestre. A escola torna-se 
o local de elaboração da pedagogia” (Foucault, 1987: 155).

O exame é uma técnica tanto de poder como de saber; por esta razão, 
orienta a hipótese de Foucault segundo a qual o saber é diferente da ideologia 
e o poder é diferente da repressão, pois ambos seriam puramente negativos, e o 
que Foucault mostra é a positividade do poder. Ele aponta três características 
do exame que convém notar. Primeiramente, o exame inverte a economia da 
visibilidade no exercício do poder:

tradicionalmente, o poder é o que se vê, se mostra, se manifesta e, de 
maneira paradoxal, encontra o princípio de sua força no movimento 
com o qual a exibe. (...) O poder disciplinar, ao contrário, se exerce 
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tornando-se invisível: em compensação impõe aos que submete um 
princípio de visibilidade obrigatória. (Foucault, 1987: 156)

Em segundo lugar, o exame faz a individualidade entrar num campo do-
cumentário: “seu resultado é um arquivo inteiro com detalhes e minúcias que 
se constitui ao nível dos corpos e dos dias. O exame que coloca os indivíduos 
num campo de vigilância situa-os igualmente uma rede de anotações escritas” 
(Foucault, 1987: 157).

Em terceiro lugar, o exame faz de cada indivíduo um caso que constitui 
um objeto para o conhecimento e uma tomada para o poder:

O caso não é mais, como na casuística ou na jurisprudência, um conjunto 
de circunstâncias que qualificam um ato e podem modificar a aplicação 
de uma regra, é o indivíduo tal como pode ser descrito, mensurado, 
medido, comparado a touros e isso em sua própria individualidade; 
e é também o indivíduo que tem que ser treinado ou retreinado (...). 
(Foucault, 1987: 158)

Essa transcrição das existências reais de cada um funciona como um pro-
cesso de objetivação e de sujeição, portanto de fabricação da individualidade 
celular, orgânica, genética e combinatória, que têm a norma e os desvios como 
referência. Foucault observa que, num sistema de disciplina, a criança é mais 
individualizada do que o adulto, o doente mais do que o homem saudável, o 
louco e o delinqüente mais do que o normal.

Através da disciplina surge o poder da norma. O normal se estabelece, 
em vários campos, como princípio de coerção: no ensino, com a instauração 
de uma educação padronizada e a criação de escolas normais; no esforço para 
organizar um corpo médico e um quadro hospitalar da nação capazes de fa-
zer funcionar normas gerais de saúde e na regularização dos processos e dos 
produtos industriais, por exemplo.

Do mesmo modo que a vigilância disciplinar, a normalização torna-se 
um dos grandes instrumentos de poder, a partir do final da época clássica. A 
normalização, tanto para Foucault como para Canguilhem, constrange para 
homogeneizar as multiplicidades, ao mesmo tempo que individualiza, porque 
permite as distâncias entre os indivíduos, determina níveis, fixa especialidades 
e torna úteis as diferenças.

As normas visam a integrar todos os aspectos de nossas práticas num 
todo coerente, para que diversas experiências sejam isoladas e anexadas 
como domínios apropriados de estudo teórico e de intervenção. No in-
terior desses domínios, as normas não são estáticas, mas se ramificam a 
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fim de colonizar, nos seus mínimos detalhes, as micropráticas, de modo que 
nenhuma ação considerada importante delas escape: 

Compreende-se que o poder da norma funcione facilmente dentro de um 
sistema de igualdade formal, pois, dentro de uma homogeneidade que é a 
regra, ela introduz, como um imperativo útil e resultado de uma medida, 
toda a gradação das diferenças individuais. (Foucault, 1987: 154)

O que caracteriza a biopolítica das populações, o biopoder, é a crescente 
importância da norma, que distribui os vivos num campo de valor e utilidade. 
A própria lei funciona como norma devido a suas funções reguladoras. Uma 
sociedade normalizadora é o efeito histórico de técnicas de poder centradas na 
vida. A principal característica das técnicas de normalização consiste no fato 
de integrarem no corpo social a criação, a classificação e o controle sistemático 
das anormalidades.

Em Vigiar e Punir e em A Vontade de Saber 1, Foucault aponta não só o 
modo peculiar de funcionamento das normas modernas, impondo uma rede 
uniforme de normalidade, como também o mal-estar que esta causa. Dentre as 
técnicas, as práticas, os saberes e discursos por ele analisados, a normalização 
constitui um alvo bastante importante, pois todas as sociedades têm normas 
de acordo com as quais socializam os indivíduos. O problema apontado por 
Foucault é que, em nossa sociedade, as normas são especificamente perigosas, 
já que funcionam, de modo muito sutil, como estratégias sem estrategista.

A questão desenvolvida por Foucault – a respeito das formas de ação do 
poder investidas na sociedade moderna ocidental – deve ser analisada em seu 
enraizamento nas reflexões de Canguilhem acerca da norma e de seu caráter 
relacional.80 Tal enraizamento deve ser levado a suas últimas conseqüências, ao 
ser enfocada a ligação da genenalogia do poder com o argumento apresentado 
em “Do social ao vital” (Canguilhem, 2002). 

pRincípio de inveRsão e polaRidade da noRma segundo 
canguilhem81

Ao estudar o caráter de sanção normalizadora da disciplina, Foucault 
toma como ponto de partida a afirmação de Canguilhem, de que o termo 
normal designa, a partir do século XIX, o protótipo escolar e o estado de 

80 Foucault faz tal afirmação, ao analisar os procedimentos constitutivos do poder disciplinar, 
no capítulo “Sanção normalizadora” de Vigiar e Punir. Ali, ele explicita que sua concepção de 
norma é tributária do conceito cunhado por Canguilhem (2002) em “Do social ao vital”.

81 Este item é um extrato do artigo publicado em Educação & Realidade (Portocarrero, 2004). 

cap3cienciasn9.indd   212 1/10/2009   16:02:34



 213

saúde orgânica. Sua utilização é correlata da reforma pedagógica e da teoria 
médica, estreitamente ligadas à reforma das práticas pedagógica, médica e 
hospitalar. Essas reformas exprimem uma exigência de racionalização que 
também aparece na política e na economia, alcançando o que é chamado 
mais tarde de normalização.

Em “Novas reflexões referentes ao normal e ao patológico” – texto 
privilegiado por Foucault em Vigiar e Punir –, Canguilhem (2002) especifica 
o normal social, distinguindo-o do normal vital. Enquanto a exigência das 
normas do organismo é interna e imanente à própria possibilidade de vida, 
a normalização que se estabelece na sociedade deve-se a uma escolha e a uma 
decisão exteriores ao objeto normalizado, mesmo que não haja consciência 
– por parte dos indivíduos – de que se trata da expressão de exigências coleti-
vas, estabelecidas a partir do modo de relação de uma dada estrutura social e 
histórica com aquilo que se considera como seu bem particular.

Em O Normal e o Patológico, pode-se depreender uma relação estabelecida 
por Canguilhem entre a vida, a norma, o corpo, a saúde e o sujeito. Para ele, 
o que caracteriza a especificidade da norma – imanente ao fenômeno vital – é 
a plasticidade da vida; a necessidade própria da vida de criação e instauração 
de novas normas vitais e seu caráter de luta, seu caráter dinâmico e inventivo, 
que serve como princípio de avaliação do estado de saúde do indivíduo. Nesse 
sentido, pode-se dizer que o vivente é instituidor de normas e torna-se sujeito 
por sua capacidade como ser vivo de confrontá-las e ultrapassá-las sempre que 
o meio exigir. 

Ele inverte o pensamento sobre a saúde. Primeiro, porque coloca a ques-
tão do organismo como ser vivo sem supor que este mantém uma relação de 
harmonia preeestabelecida com o meio; segundo, porque coloca o sofrimento 
– não a mensuração normativa ou o desvio padrão – como o elemento que 
estabelece o estado de doença. Canguilhem faz, assim, um ataque frontal ao 
edifício da normalização, essencial para o desenvolvimento de uma ciência e 
de uma medicina positivistas. 

Sua crítica se dirige não só ao ensino médico – que privilegia o normal e 
a normalidade e considera a doença um desvio de normas fixas, que seriam 
as constantes –, mas também à prática médica que busca estabelecer cienti-
ficamente tais normas; critica-os em seu objetivo de trazer o organismo de 
volta ao estado de saúde, com o restabelecimento da norma anterior, da qual 
o organismo teria se afastado, pois tal norma não pode ser restabelecida, visto 
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que uma nova norma se instaura. Para Canguilhem, o organismo é normativo, 
ou seja, não é fixo e instaura sempre novas normas.

Sendo a normatividade própria do ser vivo, a normalidade consiste na 
capacidade de adaptação, de variação do organismo às mudanças circuns-
tanciais do meio externo ou interno, que, por sua vez, é variável. A doença, 
ao contrário da saúde, é que constitui uma redução a constantes. Essa 
inversão realizada por Canguilhem faz com que aquilo que caracterizava a 
normalidade – normas estáveis, valores imutáveis, constantes – caracterize 
também a doença. A singularidade da saúde é, portanto, a possibilidade de 
transcender a norma que define a normalidade momentânea; é a possibi-
lidade de tolerar as infrações da norma habitual e instituir novas normas 
em situações novas.

A necessidade vital da regulação normativa imanente ao objeto norma-
tizado – por exemplo, para o fisiologista, o peso normal do homem, levando 
em conta o sexo, a idade e a estatura, é o peso que corresponde à maior 
longevidade previsível – desaparece diante do arbitrário social da decisão 
normativa. Assim, uma escola normal, uma escola onde se ensina a ensinar, 
é onde se instituem experimentalmente métodos pedagógicos normalizados 
e normalizadores. A normalização dos meios técnicos da educação – como 
dos da saúde, do transporte de pessoas e de mercadorias – é a expressão de 
exigências coletivas. Só há normalização social porque a sociedade se define 
como um conjunto de exigências coletivas articuladas em torno de uma es-
trutura diretriz que define seu bem singular. 

O importante no pensamento de Canguilhem é que, no social, a norma 
deixa de valer como regulação interna e passa a valer como prescrição e valo-
ração. A transformação de um objeto em norma supõe uma decisão normali-
zadora, mas essa decisão só se efetiva relativamente a uma intenção normativa, 
que confere ao objeto dignidade e valor. A atividade assim regulada é uma 
tarefa dinâmica, incerta, arbitrária e conflituosa. O conflito das normas no 
campo social liga-se não a seu caráter de contradição, mas ao caráter de luta 
e transformação que o constitui. Nesse sentido, a guerra social é pensada pri-
meiramente como uma guerra das normas, devendo ser compreendida como 
uma guerra de valores que subentende as normas, inscrevendo-se no campo 
da existência e entrando ou não em conflito com as normas já existentes.

Em “Do social ao vital”, Canguilhem explica: a valoração que caracteriza 
um objeto ou um fato considerado normal é sua função de referência. O normal 
é ao mesmo tempo a extensão e a exibição da norma. O normal multiplica a 

cap3cienciasn9.indd   214 1/10/2009   16:02:34



 215

regra ao mesmo tempo que a indica. Requer, portanto, fora dele, a seu lado 
e contra ele, tudo aquilo que ainda lhe escapa.

O autor considera, com Bachelard, que o normal não é um conceito estáti-
co ou pacífico, mas dinâmico e polêmico. Ele ressalta o interesse de Bachelard 
pelos valores cosmológicos e populares – pela valoração que se estabelece a 
partir da imaginação – bem como sua percepção de que todo valor tem de ser 
obtido em oposição a um antivalor:

Uma norma, uma regra, é aquilo que serve para retificar, pôr de pé, 
endireitar. Normar, normalizar é impor uma exigência a uma existência, 
a um dado, cuja variedade e disparidade se apresentam, em relação à 
exigência, como um indeterminado hostil, mais ainda do que estranho. 
(Canguilhem, 2002: 211) 

Para Canguilhem (2002: 211), a origem latina da palavra norma é escla-
recedora: 

Quando se sabe que norma é a palavra latina que quer dizer esquadro e 
que normalis significa perpendicular, sabe-se praticamente tudo o que é 
preciso saber sobre o terreno de origem do sentido dos termos norma e 
normal trazidos para uma grande variedade de outros campos. 

O conceito de norma é necessariamente relacional: normal/anormal. 
Trata-se de uma relação de polaridade e de inversão dos pólos, não de uma 
relação de contradição nem de exterioridade, já que a norma é um conceito 
que qualifica negativamente o setor do dado que não se inclui em sua extensão, 
ao mesmo tempo que depende dele para sua própria compreensão.

Tal polaridade da experiência de normalização (experiência especifica-
mente antropológica e cultural) funda, na relação da norma com seu domínio 
de aplicação, a prioridade da infração, pois a regra só começa a ser regra ao 
constituir-se como regra e como tendo uma função de correção que surge da 
própria infração. Sem infração não há regra.

O sonho de uma regularidade sem regra, como a idade de ouro, o paraíso, 
são figurações míticas de uma existência inicialmente adequada à sua exigên-
cia, de um modo de vida cuja regularidade nada deve à determinação de uma 
regra, de um estado de não-culpabilidade com a inexistência de proibição que 
ninguém devesse ignorar, explica Canguilhem (2002: 213).

Estes dois mitos procedem de uma ilusão de retroatividade segundo a 
qual o bem original é o mal ulterior contido. (...) O homem da idade 
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do ouro e o homem paradisíaco gozam espontaneamente dos frutos de 
uma natureza inculta, não solicitada, não corrigida.

 Trata-se de um sonho ingênuo, em que a formulação, em termos nega-
tivos, de uma experiência conforme à norma, sem que a norma tivesse que se 
manifestar na sua função normalizadora, significa que o próprio conceito de 
norma é normativo.

A definição do anormal é a negação lógica do normal. Contudo, é a 
anterioridade histórica do futuro anormal que suscita uma intenção norma-
tiva. Não há, portanto, de acordo com Canguilhem, nenhum paradoxo em 
afirmar que o anormal é logicamente o segundo, mas o primeiro, do ponto 
de vista da existência.

Ao depreciar tudo aquilo que a referência à norma proíbe de ser conside-
rado normal, a norma cria a possibilidade de uma inversão dos termos. Uma 
norma corresponde a uma proposta de unificação do diverso, que não tem 
nenhum sentido isoladamente. Sua possibilidade mesma de ser referência e 
regulação contém sempre, por se tratar apenas de uma possibilidade, uma 
outra possibilidade que só pode ser inversa.

Com efeito, uma norma só pode ser referência se ela foi instituída ou 
escolhida como expressão de uma preferência e como instrumento da vontade 
de substituição de um estado de coisas, pelo qual se tem aversão, por um outro 
considerado preferível.

Ressalte-se que a conformidade à norma requer a experiência prévia de um 
certo vazio normativo, em que as multiplicidades das distâncias preexistem à 
unidade da série normativa, sendo a alteridade à norma tida como a variedade 
social que escapa à normalização. A proposta de uma norma é um modo possível 
de unificação de um diverso, de reabsorção e de regulação de uma diferença.

Numa organização social, (...) as regras devem ser representadas, apren-
didas, rememoradas, aplicadas. Ao passo que, num organismo vivo, as 
regras de ajustamento das partes entre si são imanentes, presentes sem ser 
representadas, atuantes sem deliberação nem cálculo. Não há, neste caso, 
desvio, distância, nem intervalo de tempo entre a regra e a regulação. A 
ordem social é um conjunto de regras com quais seus servidores ou seus 
beneficiários têm que se preocupar. A ordem vital é constituída por um 
conjunto de regras vividas sem problemas. (Canguilhem, 2002: 222)

Para Canguilhem, a norma é menos unificadora do que reguladora. Ela 
organiza as distâncias, tentando reduzi-las a uma medida comum, restando, 
contudo, a possibilidade de inversão da norma: ao impor uma exigência e a 
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unificação do diverso, a norma pode-se inverter em seu contrário ou em outra 
norma, em nova norma. 

É importante ressaltar que, segundo o autor, é possível compreender a 
norma social, como a expressão de uma vontade coletiva que pode ser inter-
rompida por uma normatividade individual para a qual a valorização de um 
outro estado de coisas engendra uma nova possibilidade de transformação do 
terreno já existente da vida social. Desse modo, as normas sociais determinam 
a ação do indivíduo parcialmente, pois a mecanização do sistema social deixa 
margens, cria zonas vazias, que somente um sujeito, cujo projeto é inventar 
suas próprias normas, pode delas se apropriar.

Só há sujeito para Canguilhem porque há, simultaneamente, sujeição 
às normas que objetivam o sujeito, e subjetivação dessas mesmas normas. O 
sujeito é um efeito das normas, porém, um efeito original, pois se efetua a si 
mesmo, delas distanciando-se. A distância torna-se a condição normativa do 
sujeito. O ato de subjetivação por excelência é o afastamento das normas; sua 
condição de possibilidade é a capacidade normativa da distância.

Foucault parte do enraizamento em Canguilhem para mostrar, a seu 
modo, como práticas sociais podem engendrar saberes que não somente 
fazem aparecer novos objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também 
objetivam o sujeito, fazendo nascer formas totalmente novas de sujeitos; para 
mostrar como se pôde formar, no século XIX, um certo saber do homem, 
da individualidade, do indivíduo normal ou anormal, dentro ou fora da 
regra, saber esse que, na verdade, nasceu de práticas sociais divisoras do 
indivíduo.Tal questão tem suscitado, nos últimos anos, inúmeras análises 
e polêmicas, no campo do direito, da ética, da política e das ciências do 
homem na modernidade.

Ao discutir a questão do sujeito em Canguilhem e Foucault, Guilhaume 
Le Blanc (1998), por exemplo, aponta uma afinidade e uma diferença entre 
estas duas perspectivas. Uma afinidade: na sociedade disciplinar moderna, 
analisada por Foucault, as normas passam pelo espírito e pelo corpo; não 
havendo nenhuma possibilidade de sair do jogo normativo, o indivíduo 
não pode jamais liberar-se das normas. No interior das normas, mantêm-se 
as distâncias individuais, que são teóricas e práticas, restando possibilida-
de teórica de compreender-se como pertencente às normas e elaborar os 
conceitos adequados à produção normativa interna do saber. Para o último 
Foucault, é possível, na prática singular da amizade, inventar uma relação não 
normalizada com o outro, visto que os amigos inventam formas de relações 
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singulares. Os modos de vida dos amigos podem fazer surgir sistemas não 
normativos entre os seres. 

Uma diferença: o homem normativo é definido por Canguilhem segundo 
seu poder inventivo, criador de novas normas. Esta possibilidade está ausente 
da análise de Foucault. De acordo com a leitura de Le Blanc, pode-se, nas nor-
mas existentes, colocar entre parênteses a disciplina normativa na prática da 
amizade; em troca, não se podem inventar novas normas, o que seria sair das 
normas existentes. A transgressão das normas existentes é uma impossibilidade 
para Foucault, sendo a experiência literária a única experiência da transgressão 
objetivada pelo filósofo. Uma subversão das normas torna-se, em troca, possível 
com Canguilhem, a partir do momento em que o homem normativo tem a 
possibilidade de quebrar as normas e de instituir novas. 

Encontramos com freqüência, nos últimos anos, o desenvolvimento 
dessa questão, a partir da hipótese de uma solução ética foucaultiana para 
o problema da inelutabilidade do controle social sobre o sujeito, face à 
eficácia do exercício do poder disciplinar e normalizador das sociedades 
contemporâneas. Esse problema é levantado principalmente pela esquerda 
marxista, que critica duramente sua noção de poder, nela apontando uma 
visão niilista, segundo a qual não haveria lugar nem para a resistência nem 
para a liberdade.

Uma solução residiria nas idéias de técnicas de si, de cuidado de si, de 
governo de si, de arte de não ser governado e no conceito de governo, estudados 
no último Foucault. É certo que a noção de governo, delineada a partir do final 
dos anos 70, como um determinado tipo de relações entre indivíduos, uma 
forma social de relação junto a outras, como uma ação que se exerce sobre a 
ação dos outros e sobre si mesmo constitui uma contribuição para a discussão 
aqui proposta. Porém, é possível, do ponto de vista de sua genealogia do po-
der – desenvolvida na década de 1970 –, vislumbrar soluções, se a referência 
de Foucault às reflexões de Canguilhem sobre a normalização for levada a 
sério e às últimas conseqüências e se a estas reflexões se combinarem alguns 
elementos da concepção de poder como resistência, conforme explicitada em 
História da Sexualidade 1.

Em primeiro lugar, a idéia de que onde há poder há resistência; negá-lo 
seria desconhecer o caráter estritamente relacional das correlações de poder, 
que só podem existir em função de uma multiplicidade de pontos de resis-
tência que representam, nas relações de poder, o papel de adversário, de alvo, 
de apoio, de saliência.

cap3cienciasn9.indd   218 1/10/2009   16:02:35



 219

Em segundo lugar, de acordo com Foucault, esses pontos de resistência 
estão presentes em toda a rede de poder. As resistências são singulares e po-
dem ser necessárias, improváveis, possíveis, espontâneas, selvagens, solitárias, 
planejadas, arrastadas, violentas, irreconcialiáveis, prontas ao compromisso, 
interessadas ou fadadas ao sacrifício. Por definição, as resistências só não 
podem existir no campo estratégico das relações de poder, mas isso não quer 
dizer que sejam apenas subprodutos das mesmas, sua marca em negativo, for-
mando, por oposição à dominação essencial, um reverso inteiramente passivo, 
fadado à infinita derrota. Ao contrário, por serem o outro termo nas relações 
de poder, elas se inscrevem nessas relações como interlocutor irredutível: 
“elas introduzem na sociedade clivagens que se deslocam, rompem unidades 
e suscitam reagrupamentos, percorrem os próprios indivíduos, recortando-os 
e remodelando, traçando neles, em seus corpos e almas, regiões irredutíveis” 
(Foucault, 2001a: 92).

Em terceiro lugar, a afirmação de Foucault de que assim como a rede 
das relações de poder acaba formando um tecido espesso, atravessando os 
aparelhos e as instituições sem se localizar exatamente neles, também a 
pulverização dos pontos de resistência atravessa as estratificações sociais e as 
unidades individuais. 
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