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RESUMO: Este trabalho científi co tem por objetivo analisar em breves palavras 
o funcionamento da penalização e sua proximidade com o poder a partir de algu-
mas ideias de Michel Foucault. A avaliação demonstra em um primeiro momento 
prevalecer a ideia de um estado soberano, no qual o monarca se impõe pelo te-
mor, vez que pune com a morte e tortura em praça pública. Na sequência, busca-
-se informar a ideia do biopoder, que por meio do panóptico, mantém o cidadão 
vivo e vigiado. Ao fi nal, averigua-se que a disseminação da disciplina constante 
pelas mais diversas e pequenas estruturas sociais resulta numa população ho-
mogênea e conveniente à classe capitalista dominante.
Palavras-chave: Michel Foucault; Poder; Paradigma Soberano; Paradigma do 
Biopoder; Panóptico;   

1. INTRODUÇÃO

 Ao buscar entender a aplicação ou não de alguma pena, se deve visua-
lizar a razão de existir dessa, assim, tal ratio é muito bem expressa por Michel 
Foucault quando busca separar o “paradigma soberano” do “paradigma biopolí-
tico1” . As relações de poder estarão presentes nos jogos da verdade que envol-
vem os ideais de cidadãos, conforme bem explica o Professor Doutor Marcelo 
Raffi  n:

En este sentido, es así como puede comprenderse, en clara ascenden-
cia nietzschiana, el interés central de Foucault por la constitución “his-
tórica” de las diversas formas de “sujeto” relacionadas con los juegos 
de verdad y cómo la verdad, unida inseparable e históricamente a la 
cuestión de la cuestión de la defi nición de lo “humano”, aparece como 
estrategia política que permite confrontar los puntos de “ocultamiento” 
en las relaciones de poder-saber 2.   

1 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Tradução de Maria 
Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro, Edições Graal, 
1998. Páginas 127 à 149.
2 RAFFIN, Marcelo. “Fragmentos para una morfología de la  voluntad de saber” la relaci-
ón verdad-subjetividad en la fi losofía de Michel Foucault entre el primero y los últimos  Cursos 
Del Collège De France. Artigo publicado na revista Paralaje n.º 11 / Dossier. Visualizado em: 
fi le:///C:/Users/Victor/Desktop/Marcelo%20Raffi  n%20-%20Derecho%20y%20Societad/Dere-
cho%20y%20Societad/08_Artículo%20Paralaje.pdf. Livre tradução: Neste sentido, é assim 
como pode se compreender, a clara ascendência nietzschiana, o interesse central de Foucault 
pela constituição “histórica” das várias formas de “sujeito” relacionadas com os jogos de verda-
de e como a verdade, unida inseparável e historicamente à questão da questão da defi nição do 
“humano” aparece como estratégia política que permite confrontar os pontos de “ocultação” nas 
relações de poder-saber.
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 Desta maneira, vislumbrada a função da penalização ao longo deste tra-
balho acadêmico, pode-se averiguar, conforme disse Gilles Deleuze ao comen-
tar a obra Vigiar e Punir de Michel Foucault, que a aplicação de uma pena está 
diretamente ligada a ideia de poder:

O livro de Foucault está repleto de uma alegria, de um júbilo que se 
mistura ao esplendor do estilo e à política do conteúdo. Ele é ritmado 
por atrozes descrições feitas com amor: o grande suplício de Damiens 
e suas falhas; a cidade empestada e seu enquadramento pelo poder; 
a cadeia de forçados que atravessa a cidade e dialoga com o povo; 
depois, ao contrário, a nova máquina isolante, a prisão, o carro celular, 
que atesta uma outra “sensibilidade na arte de punir3”. 

  
 Portanto, vale informar que a penalização é uma demonstração de poder 
que se altera conforme a necessidade do detentor do poder estatal. Assim, mos-
tra-se que se vai dos castigos físicos em praça pública para a penalização sem 
exposição social que utiliza, dentre outros fatores, o aprisionamento psicológico, 
como no sistema panóptico.
 Por fi m, pode-se dizer que o modo de punir quem não cumpre as regras 
estabelecidas na sociedade em que vive, não visa verdadeiramente uma restau-
ração do infrator, mas sim, uma adequação deste aos interesses dos detentores 
do poder. Pelo que resta fi rme a ideia de disciplina.

2. A NECESSIDADE DE REGRAS

 Se os seres humanos tivessem atitudes totalmente separadas e desvin-
culadas dos demais seres humanos, provavelmente haveriam constantes con-
fl itos. Assim, surge a necessidade de regras de condutas e limites às ações dos 
cidadãos no intuito de possibilitar a convivência em sociedade. 
 Nesta linha, as próprias pessoas (destinatárias do poder) são as primeiras 
a entregarem/qualifi carem o poder dado ao estado (detentor do poder) 4. Ressal-
ta o Professor Doutor Ricardo D. Rabinovich-Berkman a importância de limites 
aos cidadãos ao comentar sobre direito e coexistência:

En este libro, emplearé un concepto de ciencia jurídica vinculado a la 
problemática de la convivencia humana. Esta problemática se genera, 
a mi juicio, en la conciencia y exigencia de individualidad por parte de 
la mayoría de los seres de nuestra especie, que se sienten y saben 
(hoy con el respaldo de las ciencias biológicas e de la psicología), úni-
cos e irrepetibles, frente nuestra necesidad de vivir en grupos5.  

3 DELEZEU, Gilles.  Foucault. Tradução de Claudia Sant’Anna Martins, revisão de tradu-
ção de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. Pág. 33.
4 DELEZEU, Gilles.  Foucault. Tradução de Claudia Sant’Anna Martins, revisão de tradu-
ção de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. Página 37.
5 RABINOVICH-BERRKMAN, Ricardo David. Manual de historia del derecho. 1ª edição. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Astrea, 2016. Páginas 97 e 98. Livre tradução: Neste livro, 
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 Assim, o cidadão que se volta contra as regras de convivência do seu 
grupo social termina por sofrer uma retaliação, ou seja, uma punição. Tal pe-
nalização, em regra, é dada pelo detentor do poder. Aconteceu, por exemplo, 
ao longo da dita caça as bruxas, quando a Igreja Católica, detentora de grande 
poder, tinha interesse na condenação e morte daqueles que pudessem afrontar 
seus mandamentos 6. Assim, a professora doutora Samyra Haydêe Naspolini é 
clara ao concluir seu artigo dizendo:

Como se observou, foram as mudanças no sistema penal e a reintro-
dução da tortura, com seu uso indiscriminado nos interrogatórios, os 
temas que mais merecem atenção.
A demonstração dessas mudanças, bem como dos motivos pelos 
quais elas ocorrem, teve a fi nalidade de elucidar como o Direito sofreu 
infl uência direta dos interesses da Igreja, servindo-lhes por um período 
de tempo7. 

 Portanto, a imposição de regras dos interesses dos detentores do poder 
são uma constante ao longo da história da humanidade. Assim, nota-se que a 
pacifi cação social é do interesse de todos os cidadãos, porém se dá por meio 
das regras estabelecidas por quem domina o grupo social.

3. A PENALIZAÇÃO CONFORME O INTERESSE DO DETENTOR DO PODER

 O poder estatal ao longo da história da humanidade regularmente se im-
pôs demonstrando força, deixando os cidadãos perplexos e temerosos quanto 
às possíveis retaliações. Nesta linha, se combatia a todos que viessem a contra-
riar os interesses do Estado e prevenia que outros se aventurassem a aborrecê-
-lo. Tal fato se constata, por exemplo, nas informações fornecidas por Cristiano 
Paixão Araújo Pinto quando fala do direito penal na antiga Mesopotâmia:

O Direito penal trazido pelo Código de Hammurabi refl ete o momento 
de elaboração do próprio documento; buscando uma extrema centrali-
zação do poder nas mãos do soberano, o Código, na parte alusiva aos 
delitos e às penas, consagra uma fusão de elementos sobrenaturais, 
princípios de autotutela e retaliação e penas ligadas à mutilação e ao 
castigo físico8.  

vou usar um conceito de ciência jurídica vinculada a problemática da convivência humana. Este 
problema é gerado, na minha opinião, na consciência e exigência de individualidade por parte a 
maioria dos seres da nossa espécie, que se sentem e sabem (agora com o apoio das ciências 
biológicas e e da psicologia), únicos e irrepetíveis, frente a nossa necessidade de viver em gru-
pos.
6 NASPOLINI, Samyra Haydêe. “Aspectos históricos, políticos e legais da Inquisição”. 
WOLKMER, Antônio Carlos (organizador). Fundamentos de História de Direito. 8ª edição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2014, pág. 283.
7 NASPOLINI, Samyra Haydêe. “Aspectos históricos, políticos e legais da Inquisição”. 
WOLKMER, Antônio Carlos (organizador). Fundamentos de História de Direito. 8ª edição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2014, pág. 297.
8 PINTO, Cristiano Paixão Araújo. “Direito e sociedade no oriente antigo: Mesopotâmia 
e Egito” em WOLKMER, Antônio Carlos (organizador). Fundamentos de História de Direito. 8ª 
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 Nota-se que a busca de centralização do poder e a imposição deste por 
meio da força é uma constate ao longo do desenvolvimento da humanidade. 
 Assim, apesar da tradicional ideia de punir, torturar e até matar para de-
monstrar poder e manter a ordem, tal posicionamento passou a ser fl exibilizado 
conforme se alterou os interesses estatais. Portanto, o poder pode ser manifes-
tado pela violência ou pela ideologia. Então, Foucault, diz que o Estado Sobe-
rano se impõe com o direito de causar a morte ou deixar viver9, ou seja, o poder 
soberano do Estado, que se apresenta na fi gura do monarca, é tão imponente 
que se o cidadão vive é devido a permissão daquele, uma vez que é assegurado 
ao rei o direito matar. Situação claramente exposta por Foucault quando, rela-
tando sobre a quarentena, diz que a relação de cada um com a sua doença e a 
sua morte passa pelas instâncias do poder, pelo registro que delas é feito, pelas 
decisões que elas tomam10. 
 O direito de causar a morte foi utilizado para fazer valer suas ideias e 
interesses, pois aqueles que contrariavam a coroa seriam severamente punidos 
para servirem de exemplo aos demais. Assim, a morte em praça pública, utilizan-
do-se dos mais diversos métodos de tortura, era a simbologia máxima da força 
do Estado Soberano que muitas vezes se confundia com o próprio rei.
 A referida expressão de poder foi claramente exposta por Michel Foucault 
no trecho que agora se transcreve: 

[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão publi-
camente diante da porta principal da Igreja de Paris [aonde devia ser] 
levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando 
uma tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita carroça, 
na praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado 
nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita se-
gurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo 
de enxofre, e às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo 
derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos con-
juntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 
quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzi-
dos a cinzas, e suas cinza lançadas ao vento11. 

  
 Por meio deste relato facilmente se notifi ca a presença do pedido de per-
dão, perdão para o Estado. Tal situação é a súplica frente ao poderoso para que 
tenha clemência. Este, por sua vez, é impiedoso e faz prevalecer as suas von-
tades e convicções, pelo que quem contrariar os interesses do rei deverá sofrer 

edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2014, pág. 34.
9 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Tradução de Maria 
Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro, Edições Graal, 
1998, pág. 128.
10 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhe-
te. 20ª edição. Petrópolis, Editora Vozes, 1999, pág. 163.  
11 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhe-
te. 20ª edição. Petrópolis, Editora Vozes, 1999, pág. 9.
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as consequências. Assim, nota-se que a cruel penalização se dá de modo extre-
mamente explícito, para que todo o público venha respeitar e temer o Soberano, 
uma vez que este é possuidor do direito de fazer morrer ou deixar viver. 
 Após a revolução francesa, deu-se um constante desenvolvimento do ca-
pitalismo e, consequentemente, do liberalismo, pelo que se enfraqueceu o poder 
monarca, vez que este paradigma soberano não mais atendia aos anseios da 
classe social dominante. Porque, já não era interessante se impor ceifando a 
vida e expondo o condenado, notou-se que muito mais valia utilizar as penas, 
por exemplo, de perdição de bens, como observa Foucault.

O poder sobre o corpo, por outro lado, tampouco deixou de existir to-
talmente até meados do século XIX. Sem dúvida, a pena não mais 
se centralizava no suplício como técnica de sofrimento; tomou como 
objeto a perda de um bem ou de um direito12. 

 Deste modo, o paradigma soberano que imperou ao fi nal do século XVIII, 
prevaleceu ao longo do século XIX e perdurou até princípio do XX, cedeu lugar 
ao paradigma biopolítico, que veio a substituir o já não mais interessante para-
digma soberano 13.
 Com o paradigma biopolítico se quedou o poder de causar a morte, pois o 
Estado agora tem o poder de causar a vida ou devolver à morte 14. Nota-se uma 
visão diametralmente oposta da anterior, pois aqui o ponto central é resguardar 
a vida, fazer com que esta aconteça com plenitude, dando ao cidadão o direito 
de morrer ao seu tempo natural. 
 O biopoder, deste modo, contribuiu fundamentalmente para o bom desen-
rolar do sistema capitalista, visto que se valorizou o corpo vivo, elemento essen-
cial para a produção, por meio das mais diversas instituições como a família, a 
escola e a polícia. 
 Assim, verifi ca-se claramente que a penalização acompanha o interesse 
social, pelo que se deixou de lado o suplício com a morte causada por insanos 
métodos de tortura para se buscar penas mais dirigidas ao patrimônio e a ma-
nutenção da vida, visto ser esta essencial ao capitalismo. Como bem informa 
Foucault:

Duas imagens, portanto, da disciplina. Num extremo, a disciplina-blo-
co, a instituição fechada, estabelecida à margem, e toda voltada para 
funções negativas: fazer o mal, romper as comunicações, suspender 
o tempo. No outro extremo, com o panoptismo, temos a disciplina-me-
canismo: um dispositivo funcional que deve melhorar o exercício do 
poder tornando-o mais rápido, mais leve, mais efi caz, um desenho das 
coerções sutis para uma sociedade que está por vir15. 

12 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. pág. 18. 
13 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber op. cit. pág. 130 e 131.
14 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber op. cit. pág. 130.
15 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. pág. 173.
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 A biopolítica, ou biopoder, tem como uma das suas ideias centrais o res-
peito às normas, por quem quer que seja, até mesmo pelo Estado. Assim, às 
leis são dados poderes e condições de retaliar quem a desobedecer. Restando, 
como visto, desinteresse em torturar e matar, porém, relevância em aprisionar e 
deixar viver nos moldes estabelecidos pelo poder estatal. 

4. O APRISIONAMENTO PSICOLÓGICO COMO INSTRUMENTO DE PODER 

 O aprisionamento meramente físico é muito custoso e desinteressante, 
então, chama-se a atenção para a ideia do panoptismo16 , o olho que tudo vê. 
Este olho que tudo vê causa a sensação de estar sendo vigiado 24 horas por dia. 
Deste modo, prisioneiros receiam de tentar fuga, por exemplo, por não saber se 
estão sendo ou não vigiados naquele instante. Porém, vai além, pense viver com 
sua intimidade completamente devassada, pior uma devassa oculta, não vista, 
mas sabida. 
 Neste sistema, o olho que está em todos os lugares aprisiona não somen-
te o corpo, mas também a alma da pessoa, pois a mente está limitada e condi-
cionada pela vigilância constante que acredita estar sofrendo, conforme afi rma 
Foucault:

Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um es-
tado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcio-
namento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja perma-
nente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação; que a 
perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício; 
que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar 
uma relação de poder independente daquele que o exerce; enfi m, que 
os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que eles 
mesmos são os portadores. Para isso, é ao mesmo tempo excessivo 
e muito pouco que o prisioneiro seja observado sem cessar por um 
vigia: muito pouco, pois o essencial é que ele se saiba vigiado; ex-

16 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Páginas 165 e 166: O 
Panóptico de Bentham é a fi gura arquitetural dessa composição. O princípio é conhecido: na 
periferia uma construção em anel; no centro, uma torre; esta é vazada de largas janelas que se 
abrem sobre a face interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atra-
vessando a espessura da construção; elas tem duas janelas, uma para o interior, correspondente 
às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, que permite que a luz atravesse a cela de lado 
a lado. Basta então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um louco, um do-
ente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da 
torra, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas das 
periferias. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, em que cada ator está sozinho, perfeitamente 
individualizado e constantemente visível. O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais 
que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. (...) Cada um, em seu lugar, está bem 
trancado em sua cela onde é visto de frente pelo vigia; mas os muros laterais impedem que entre 
em contato com seus companheiros. É visto, mas não vê; objeto de uma informação, nunca su-
jeito numa comunicação. A disposição do seu quarto, em frente da torre central, lhe impõe uma 
visibilidade axial; mas as divisões do anel, essas celas bem separadas, implicam uma invisibi-
lidade lateral. E esta é a garantia da ordem. Se os detentos são condenados não há perigo de 
complô, de tentativa de evasão coletiva, projeto de novos crimes para o futuro, más infl uências 
recíprocas.   
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cessivo, porque ele não tem necessidade de sê-lo efetivamente. Por 
isso Bentham colocou o princípio de que o poder devia ser visível e 
inverifi cável17.  

 A ideia de poder visível aparece devido ao fato da constante visualização 
que o prisioneiro tem da torre, ou seja, a todo instante enxerga o poder que o de-
tém. Já o conceito de inverifi cável encontra-se na situação de que não é possível 
ao encarcerado afi rmar ou não a presença do vigilante, contudo, tem a constante 
possibilidade de que pode estar sendo observado. 
 Vale dizer, porém, que a ideia de panoptismo vai além da constante sen-
sação de estar sendo visto sem ver, pois, busca imputar uma conduta ao cidadão 
aprisionado, busca condicionar a pessoa a agir sempre de modo “correto”, ou 
seja, discipliná-la. Com isso, os resultados são seres padronizados, cidadãos 
que tendem a agir homogeneamente, como afi rma Foucault sobre o panóptico 
ao dizer que é um dispositivo importante, pois automatiza e desindividualiza o 
poder (...) é uma máquina maravilhosa que, a partir dos desejos mais diversos, 
fabrica efeitos homogêneos de poder 18. 
 Assim, o panóptico é um modo de fazer prevalecer a relação de poder 19, 
vez que visa moldar cidadãos conforme o interesse da classe dominante, efeti-
vando as relações de poder: 

O dispositivo do panóptico não é simplesmente uma charneira, um lo-
cal de troca entre um mecanismo de poder e uma função; é uma ma-
neira de fazer funcionar relações de poder numa função, e uma função 
para essas relações de poder. O panoptismo é capaz de reformar a 
moral, preservar a saúde, revigorar a indústria, difundir a instrução, 
aliviar os encargos públicos, estabelecer a economia como que um 
rochedo, desfazer, em vez de cortar, o nó górdio das leis sobre os po-
bres, tudo isso com uma simples ideia arquitetural20. 

 Diante da capacidade reformar a moral, revigorar a indústria, de realizar 
aceitação das leis pelos mais pobres e da efetivação das relações de poder, o 
panoptismo se mostra como uma possibilidade de realização do biopoder, colo-
cando, de uma vez a relação de soberania em segundo plano, vez que tem por 
fi nalidade as relações de disciplina e hierarquia21.   
 No que toca a ideia de disciplinar, se modifi ca a penalização, visto alterar 
sua fi nalidade, por exemplo, se buscava neutralizar os perigos e evitar os incon-
venientes, agora vislumbra-se o ponto positivo, qual seja, a possibilidade de dar 

17 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Páginas 166 e 167.
18 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 167.
19 DELEZEU, Gilles.  Foucault. Tradução de Claudia Sant’Anna Martins, revisão de tradu-
ção de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. Página 46.
20 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 168.
21 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 172.
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utilidade aos indivíduos22.  Portanto, adequa-se os condenados, disciplina-os de 
maneira a atender as necessidades do poder dominante daquela sociedade.  
Contudo, os mecanismos de disciplina não devem estar restritos aos locais de 
penalização, mas sim, devem ser expandidos de maneira formar uma sociedade 
homogênea, por isso, as escolas tendem a ser parte integrante dessa composi-
ção de poder, pois, é a partir da infância que se faz o adulto23.   
 A estatização dos mecanismos de disciplina passa pela ideia de retirar a 
disciplina de um local específi co, de uma instituição, pois é por meio da discipli-
na que se fi rma o poder. Assim, deve estar disseminada, talvez em instituições 
especializadas, porém não concentrada somente em um local, vez que deverá 
estar presente desde as relações familiares e, ainda, ser a disciplina exercida 
através das mais diversas técnicas, de procedimentos e níveis de aplicação24. 
 A disciplina disseminada também tem que estar conforme a necessidade/
interesses sociais dos que dominam a sociedade, tanto que que Foucault diz 
que:

As disciplinas substituem o velho princípio “retirada-violência” que re-
gia a economia do poder pelo princípio “suavidade-produção-lucro”. 
Devem ser tomadas como técnicas que permitem ajustar, segundo 
esse princípio, a multiplicidade dos homens e a multiplicação dos apa-
relhos de produção (e como tal deve-se entender não só “produção” 
propriamente dita, mas a produção de saber e de aptidões na escola, a 
produção de saúde nos hospitais, a produção de força destrutiva com 
o exército). 
(...)
Ela deve também dominar todas as forças que se formam a partir da 
própria constituição de uma multiplicidade organizada; deve neutralizar 
os efeitos de contrapoder que dela nascem e que formam resistência 
ao poder que quer dominá-la: agitações, revoltas, organizações espon-
tâneas, conluios – tudo o que se originar das conjunções horizontais25. 

 Assim, nota-se que a disciplina não é simples, pois não só deve focar os 
interesses dominantes, como também, buscar eliminar qualquer disseminação 
de ideais que possam os confrontar. Neste ponto surge a necessidade de uma 
hierarquia, pois, a verticalidade possibilita a separação e, consequentemente, 
difi culta a formação de qualquer conluio. 
 No mundo capitalista, onde a liberdade impera, o direito vem regrar essa 
liberdade, portanto, as regras jurídicas resultam numa grande demonstração de 
poder. Porém, as normas se efetivam devido aos infi nitos pequenos processos 
de observação e disciplinamento que passam pelos mais diversos locais, como, 
família e escola.

22 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 173.
23 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 174.
24 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 177.
25 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 180 e 181.
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 Por fi m, pode-se dizer que a modifi cação do modo de penalizar aqueles 
que ferem as regras sociais, agora, normas jurídicas, se dá conforme os interes-
ses daqueles que detém domínio do poder estatal. 

CONCLUSÃO

 Ao longo da história da humanidade, a busca por uma vida em sociedade 
trouxe a necessidade de regras de convivência. Tais regras foram e são impos-
tas conforme os interesses dos detentores do poder. Assim, o poder se concreti-
za ainda com maior ênfase.
 Assim, tendo em vista ensinamentos de Michel Foucault, o paradigma 
soberano que justifi cava a morte demorada em praça pública, cedeu lugar ao 
paradigma do biopoder que busca penalizar, mas mantendo a vida, conforme 
convém à burguesia pós revolução francesa. 
 O panóptico resulta em humanos vivos, padronizados, produtivos e con-
sumidores são interessantes ao estado capitalista liberal, diversamente do pe-
nalizado morto e a da sociedade amedrontada que interessava ao estado sobe-
rano. Portanto, a verticalização (hierarquia) e a disciplina são meios de controle, 
de adestramento dos corpos e mentes, para que o grupo social não se rebele, 
vez que entende ser comum o que lhe é determinado.   
 Por fi m, nota-se que a disciplina, disseminada pelas mais diversas e pe-
quenas estruturas sociais, cumulada com a verticalização estatal, é a maneira de 
manutenção do poder, pois, os cidadãos terminam por se formarem homogene-
amente e suprirem as necessidades/interesses da classe dominante da socieda-
de.  
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