
 

 

MARIA ALICE SILVEIRA BATISTA 

 

 

 

 

A EMERGÊNCIA DO SUJEITO NA PSICANÁLISE E AS INSTITUIÇÕES DE 

SAÚDE DISCIPLINARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João del-Rei 

PPGPSI-UFSJ 

2015 



 

 

MARIA ALICE SILVEIRA BATISTA 

 

 

 

 

 

A EMERGÊNCIA DO SUJEITO NA PSICANÁLISE E AS INSTITUIÇÕES DE 

SAÚDE DISCIPLINARES 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em 

Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei, 

como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Psicologia. 

 

 

Área de Concentração: Psicologia  

Linha de Pesquisa: Processos Psicossociais e Socioeducativos 

 

Orientador: Prof. Dr. Walter Melo Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João del-Rei 

PPGPSI-UFSJ 

2015 



 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos que possuem o desejo de 

compreender como a psicanálise pode se inserir nas 

instituições e contribuir, através de sua prática, com 

estes contextos. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador, o professor Dr. Walter Melo Júnior, por ter escutado o meu desejo pelo 

mestrado e pela psicanálise, enveredando comigo neste percurso e, acima de tudo, por ter 

acreditado, desde o início, que tal intento fosse possível. Esta foi mais uma, dentre tantas 

outras oportunidades, de crescimento profissional que a mim foi proporcionado. 

 

Aos membros da Banca Examinadora desta pesquisa, os professores Dra. Tania Coelho dos 

Santos e Dr. Rogério Antônio Picoli, pelas valiosas considerações que favoreceram e 

enriqueceram este estudo. 

 

À Universidade Federal de São João del-Rei, que faz parte da história de minha vida, por 

oferecer diversos caminhos que contribuíram e podem contribuir com a minha formação 

profissional. 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo 

financiamento concedido à pesquisa, que colaborou com o andamento desta. 

 

À Coordenação e à Secretaria do Mestrado, por acolherem minhas necessidades com 

presteza. 

 

Aos professores do Mestrado, por todo o aprendizado que a mim foi concedido. 

 

Aos colegas do Mestrado, pelas vivências compartilhadas. 

 

À professora Dra. Maria de Fátima Aranha de Queiroz e Melo, responsável pelo meu 

primeiro estágio na graduação em Psicologia, que me apresentou, atenciosamente, as 

possibilidades acadêmicas oferecidas pela universidade.  

 

À Vanessa Borges de Oliveira, por me tranquilizar, ao ler com calma e com cuidado o meu 

texto. 

 

À Soraia Alves Pereira, por se prestar a me escutar ao longo destes anos. 

 



 

 

Ao meu esposo, Aquimar Batista, pelo amor e pelo companheirismo sem medidas, que o 

faz compreender e percorrer, juntamente comigo, os meus anseios profissionais. 

 

Aos meus pais, Eugênio e Fátima, por me ensinarem a importância do estudo, 

continuamente incentivando minha formação. E por acompanharem, com amor, a minha 

vida. 

 

Às minhas irmãs, pela amizade e pelo amor que não nos separa. Mais 

pormenorizadamente, à Marina, pelos ensinamentos e pelo companheirismo tanto na 

psicologia, como na psicanálise, e à Maria Eugênia, pelo respeito e pela valorização que 

apresenta em relação à minha profissão e ao meu desenvolvimento acadêmico. 

 

À Celma, pela ternura de seus cuidados que me ajudam a caminhar. 

  

Aos meus familiares que acompanham com carinho minhas realizações, por todo apoio, em 

especial, ao meu tio Dionísio, que sempre acredita que sou capaz. 

 

Aos meus amigos, Marisa e Edson, por me acolherem gentilmente em sua casa durante 

todo o Mestrado. 

 

À Deus, por ter me apresentado as condições necessárias para alcançar mais esta graça. 

 

Enfim, agradeço a todos que cooperaram para que este propósito, tão caro a mim, se 

tornasse realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A questão não é, portanto, saber o que fazemos na 

instituição, mas o que o sujeito faz e quer fazer nela. O 

que a instituição quer permanece como incógnita para o 

sujeito, e fica a seu cargo interrogar-se sobre a razão da 

sua demanda, ou de seu encaminhamento. Assim, a 

entrada do discurso analítico na instituição não 

corresponde a acrescentar um analista à instituição, mas 

a substituir um campo clínico por outro. O 

esvaziamento do saber prévio redobra a dispersão 

natural do sujeito-suposto-saber que comporta a prática 

feita por vários. Somos colocados no lugar do sujeito-

suposto-não-saber.” 

(Elisa Alvarenga) 



 

 

RESUMO 

 

Foucault baseou-se no Panóptico, que permite visibilidade constante e torna o exercício do 

poder automático, para conceber uma forma específica de poder que denominou 

disciplinar. O poder disciplinar apresenta-se por meio das relações, encontra-se difundido 

pelo corpo social e se pauta na disciplina com a intenção de controlar os corpos, de tal 

modo que o sujeito apresenta-se como um efeito do poder. E na tentativa de favorecer a 

manutenção da ordem são estabelecidas as instituições disciplinares. Diante disso, ressalta-

se que as regras e os universais tornam possível o estabelecimento da sociedade, das 

instituições. Entretanto resta sempre uma diferença, marcada pelo impasse entre o que se 

espera do sujeito e o modo como realmente ele se apresenta. E, quando o sujeito não 

consegue responder por si mesmo a este resto, há a possibilidade da psicanálise nas 

instituições. A partir disto pretende-se, com este estudo, contribuir para o entendimento 

acerca da psicanálise nas instituições disciplinares, privilegiando as instituições de saúde 

devido ao caráter e à função social que apresentam. Dessa forma, realizou-se uma pesquisa 

teórica com o objetivo geral de investigar e de compreender como a prática psicanalítica 

pode se efetuar em instituições de saúde com características disciplinares. Além disso, 

como desdobramentos deste objetivo geral, pretende-se entender como o psicanalista pode 

fazer emergir a questão do sujeito nas instituições de saúde disciplinares, bem como 

esclarecer qual o lugar e como a psicanálise pode se sustentar em instituições de saúde 

disciplinares que se amparam no poder-saber. Portanto, estabeleceram-se diálogos entre a 

teoria psicanalítica, mais especificamente o pensamento de Sigmund Freud e de Jaques 

Lacan, e autores que empreenderam estudos sobre instituições e poder disciplinar, como 

Michel Foucault e Erving Goffman para tecer as articulações entre psicanálise, instituições 

de saúde e poder disciplinar. Isto permitiu encontrar elementos que, problematizados, 

possibilitaram o entendimento de como a psicanálise pode se inserir em instituições de 

saúde com caráter disciplinar e, com isso, pretende-se contribuir com maiores 

conhecimentos e com estudos nesta área, bem como incitar uma reflexão sobre a prática 

psicanalítica nestes contextos. 

 

Palavras-chave: poder disciplinar, instituições de saúde disciplinares, psicanálise. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Foucault creat a theory about an specific power form, the disciplinary power, basead in 

Panopticon model, who permits constant visibility and the automatic power practice. The 

disciplinary power is disseminated among society, is present in relations and is basead in 

discipline with the intention to control the bodys. The subject present oneself like a power 

efect. The disciplinary instituitions are estabilished with the intention to favor the 

mantenance of the order. The rules and the universals became possible the estabilish of the 

society and institutions. However, always remain a difference, marked by impassibility 

between the expectations about the subject and how the subject  presente oneself. And 

when the subject can‟t become responsible for this rest, there is a possibility of 

psychoanalysis in institutions. This task intends contribute for the understanding of 

psychoanalysis in disciplinary institutions, privileging health institutions dued his character 

and social function. This way, performed a theoretical research intending investigate and 

understand how the psychoanalysis practice can be effectuated in health institutions with 

disciplinary characteristics. This task intend too understand how the psychoanalyst can 

made emerge the subject question in health institutions disciplinaries who sustain oneself 

in knowledge-power. Was established dialogues between the psycoanalytic theory, more 

specifically Sigmund Freud and Jacques Lacan thought, and another writers who studied 

about institutions and disciplinary power, like Michel Foucault and Erving Goffman for to 

create articulations between psychoanalysis, health institutions and disciplinary power. It 

allowed to find elements who, render problematic, make possible understand whow the 

psychoanalysis can become inserted in health institutions with disciplinary characteristics 

and, with this, contribute with more knowledge and studies in this area, and propose 

reflections about the psychoanalysis practice in this context.  

 

Keywords: disciplinary power, disciplinary health institutions, psychoanalysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa, apresentada no transcorrer do texto, pretende tornar 

compreensível de que maneira a psicanálise, que parte da emergência do sujeito e, 

portanto, do um a um, uma vez que considera a norma própria de cada sujeito, pode atuar 

nas instituições de saúde que possuem caráter disciplinar. Considerando que em 

instituições pautadas na disciplina visa-se, a todo instante, anular as diferenças e, desta 

forma, moldar o sujeito. 

Busca-se realizar um estudo que viabilize maior conhecimento sobre a psicanálise 

aplicada ao contexto de instituições de saúde disciplinares. Para tanto, faz-se necessária a 

utilização da noção de „poder disciplinar‟, formulada por Foucault; uma vez que é um tipo 

específico de poder que remete, dentre outros aspectos, à questão do espaço, e que está 

relacionado ao contexto da instituição. 

Foucault baseou-se no Panóptico, projeto de prisão proposto pelo jurista e filósofo 

político Jeremy Bentham, para formular um conceito de poder, o qual denominou „poder 

disciplinar‟. O Panóptico, como apontado por Foucault (1975/2010), consiste na ideia de 

uma construção feita da seguinte forma: 

 

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 atravessando toda a espessura da construção; elas 

têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, 

que dá para o exterior, 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 

doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, 

pode-se perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as 

pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos 

teatros, em que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e 

constantemente visível (p. 190). 

 

De tal modo, percebe-se que o Panóptico, ao permitir visibilidade a todo instante, 

possibilita que o exercício do poder seja realizado de forma automática e, portanto, 

mecânica. Diferentemente do poder exercido por um soberano, o qual é descrito por 

Foucault (1975-1976/1999) como um tipo específico de poder que se encontra de forma 

absoluta disposto na figura do rei e, desta maneira, centralizado em apenas um indivíduo
1
, 

                                                           
1
 Empregou-se o termo indivíduo neste e em outros trechos deste texto, conforme a maneira como é utilizada 

por cada autor referenciado. O termo sujeito, introduzido na psicanálise por Lacan, tal como aponta 

Kaufmann (1996), permite operar com a hipótese do inconsciente sem extinguir sua dimensão essencial de 

não-sabido. Assim, o sujeito do inconsciente consiste em um sujeito dividido e, diante disso, uma breve 

distinção entre indivíduo e sujeito para a psicanálise. 
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sendo facilmente explicitado a partir da relação soberano/súdito, configurando-se um tipo 

de poder exercido bem mais sobre a terra e seus produtos do que sobre os corpos.  

Para Foucault (1975/2010), a transmutação do poder de soberania em poder 

disciplinar ocorreu com o desenvolvimento do capitalismo, onde tornou-se necessário o 

controle contínuo para o aprimoramento dos corpos em sua forma máxima, o que culminou 

em técnicas de poder anônimas e descentralizadas, concernentes ao poder da disciplina. 

Desta maneira pouco importa, consequentemente, quem exerce o poder (p. 192). 

Como salientado por Melo (2009), o Panóptico serve como um modelo de 

entendimento para Foucault abordar o tema do poder disciplinar em uma sociedade em que 

a vigilância encontra-se presente a todo instante. Portanto, percebe-se o Panóptico como 

um mecanismo, como as bases do poder disciplinar, pois seus elementos fazem-se 

presentes em diversas instituições da sociedade. 

Assim, no intuito de assegurar a eficiência dos mecanismos disciplinares de poder, 

são criadas instituições disciplinares bastante especializadas, baseadas no controle, o que 

torna possível a análise, bem como a manipulação dos corpos (Foucault, 1975/2010). Com 

isso, como afirma Melo (2009, p. 302), os poderes em suas formas gerais passam a incidir 

sobre os corpos, disciplinando, de maneira capilar, gestos, comportamentos, hábitos e 

palavras. 

Diante disso, verifica-se a implicação das instituições disciplinares no que concerne 

ao sujeito, uma vez que estabelecem regras e normas no sentido de manter o controle sobre 

o sujeito e, por conseguinte, sobre a sociedade. Para tanto, são seguidos princípios de 

avaliação, classificação, comparação, dentre tantas outras técnicas de controle (Foucault, 

1975/2010). 

Segundo Barros-Brisset (2011, p. 6), as instituições manejam seus protocolos e 

seus manuais de instruções, mas é nas brechas, nas beiradas, nas falhas disso, que o 

sujeito aparece. Assim, apesar de o sujeito ser um efeito do poder, percebe-se que, mesmo 

no contexto institucional, o sujeito pode surgir, comprovando que as técnicas de controle 

das instituições podem não ser suficientes para „engessá-lo‟ totalmente. Ainda neste 

sentido, Certeau (1994) afirma que os sujeitos desenvolvem práticas em certo espaço e 

podem utilizá-lo de maneira diferente da previamente pensada por quem o elaborou, o que 

indica que há a apropriação do espaço pelo sujeito a partir de suas ações. 

Além disso, de acordo com Noto (2009), Foucault aponta a constituição do sujeito a 

partir de uma dimensão histórica: como objeto de saber e de poder e, portanto, de 
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dominação, de acordo com determinadas práticas institucionais de poder; e também 

segundo a relação que o indivíduo estabelece consigo próprio. Para Foucault (1981-

1982/2004), a relação do indivíduo consigo mesmo abrange dois procedimentos, são eles: a 

objetivação de si e a subjetivação.  

Segundo Foucault (1981-1982/2004), a objetivação de si ocorre quando o indivíduo 

aponta verdades de si por meio de práticas discursivas e apresenta-se como um objeto a ser 

conhecido. Enquanto a subjetivação concerne na constituição concreta de si como sujeito e 

envolve o que o referido autor denomina como „práticas de si‟, onde o indivíduo exprime 

verdades de si e se constitui como sujeito de acordo com o que ele conhece. Portanto, o 

autor supracitado salienta que a constituição do sujeito envolve tanto a relação com si 

mesmo, como as verdades e as práticas que realiza sobre si, que são permeadas pelos 

imperativos do poder e, portanto, guiados pela normatização. 

O estabelecimento das regras e dos universais, tal como afirma Lambert (2003), 

permite a existência do laço civilizatório, da cultura, da sociedade e das instituições. 

Todavia, existe o impasse entre o que se espera do sujeito e o modo como o mesmo se 

apresenta, entre o universal e a singularidade, o que aponta para o fato de restar sempre 

uma diferença (p. 4). Diante disto, cabe ao sujeito lidar e responder por este resto. No 

entanto, o sujeito pode não conseguir dar a resposta por si, o que indica o furo, o ponto de 

tropeço do universal institucional e, nestas brechas, percebe-se a possibilidade da 

psicanálise nas instituições. 

Contudo não se trata, nesta pesquisa, de tecer apontamentos favoráveis à supressão 

das instituições de saúde. Pelo contrário, pretende-se compreender como a prática 

psicanalítica pode se efetuar nestas instituições disciplinares, pois, como foi apontado por 

Barros-Brisset (2011), todo sujeito se encontra atrelado a alguma instituição. Sendo que, 

aqui, dentre as instituições, optou-se pelas instituições de saúde, na medida em que são 

relevantes tanto pelo caráter como pela função social. Como adverte Zenoni (2000), a 

instituição de saúde se faz necessária, pois consiste em uma resposta a certos fenômenos 

que perpassam o sujeito, os quais poderiam acarretar em sua total exclusão frente à 

sociedade. 

Diante do exposto, ressalta-se a necessidade da inserção da psicanálise no âmbito 

institucional, pois, como afirma Grostein (2006), uma condição para que a psicanálise 

seja aplicada é que os analistas estejam à altura da subjetividade de sua época (p. 67). E 
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isso corrobora a premissa de Miller (2011) de que a psicanálise é uma questão social, uma 

vez que pode contribuir com os impasses vivenciados pela sociedade. 

E é nesta medida que se faz importante verificar como, em instituições 

disciplinares, onde se insiste na adequação do sujeito, uma prática pautada na emergência 

do sujeito, como a psicanalítica, torna-se possível. Portanto, como afirma Zenoni (2000), 

trata-se de saber sobre a utilidade da psicanálise no contexto da instituição e não de saber 

se é possível ou não a aplicação neste contexto. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

teórica na tentativa de oferecer uma maior compreensão da psicanálise nas instituições de 

saúde disciplinares e contribuir com sua atuação nestes contextos. 

De tal modo, o objetivo geral da pesquisa é investigar e compreender como a 

prática psicanalítica pode se efetuar em instituições de saúde com características 

disciplinares e, como desdobramentos do objetivo geral, pretende-se entender como o 

psicanalista pode fazer emergir a questão do sujeito nas instituições de saúde disciplinares, 

assim como esclarecer qual o lugar e como a psicanálise pode se sustentar em instituições 

de saúde disciplinares, as quais apoiam-se no poder-saber. 

De acordo com o objetivo principal, acima mencionado, busca-se investigar as 

articulações entre psicanálise, instituições de saúde e poder disciplinar, e, para tanto, 

estabeleceram-se diálogos entre a teoria psicanalítica, mais especificamente o pensamento 

de Sigmund Freud e de Jaques Lacan, e autores que versam sobre instituições e poder 

disciplinar, como Michel Foucault e Erving Goffman. 

A pesquisa teórica visa conhecer e aprofundar o saber, não a partir da coleta de 

dados e da pesquisa de campo, mas se vale da revisão de literatura para tecer suas 

investigações e levar à compreensão, ao aprofundamento, à discussão e à articulação de 

conceitos, produzindo, assim, um novo saber (Vilaça, 2010).  

Neste ponto, como apresentam Lima e Mioto (2007), salienta-se que este tipo de 

pesquisa não consiste e nem se equivale puramente à revisão de literatura, uma vez que 

esta encontra-se presente na realização de qualquer pesquisa. Assim, a pesquisa teórica, 

apesar de se valer da revisão bibliográfica, visa além do que se encontra presente nesta, 

pois empreende compreensões acerca do problema de estudo ao fundamentá-lo de forma 

teórica.  

Além disso, a pesquisa teórica permite o esclarecimento de pressupostos, a 

reinterpretação, a reelaboração, a análise das implicações e o exame dos argumentos. 

Witter (1990) chama a atenção para a importância de não se limitar a pesquisa teórica a 
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uma mera síntese de conteúdos dos autores estudados, mas sim trazer elementos novos e 

contribuições de certa forma originais. 

Dentro deste contexto, a pesquisa proposta se utiliza de fontes bibliográficas como 

dispositivo para a investigação. Assim, há o aprofundamento da fundamentação teórica 

presente neste trabalho, bem como a leitura e a sistematização de diversas obras que 

retratam a temática apresentada. De forma subsequente, os elementos encontrados nas 

obras aqui abordadas foram problematizados, o que permitiu compreender como a 

psicanálise se situa nas instituições de saúde com caráter disciplinar; tornando possível 

contribuir com maiores conhecimentos e com estudos que contemplem esta temática, além 

de possibilitar uma reflexão acerca da prática psicanalítica nos referidos contextos. 
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1 – O PODER DISCIPLINAR 

 

 

1.1 – O poder disciplinar e suas implicações no tempo, no espaço e nos movimentos    

 

Diante da extensão que concerne à noção de poder disciplinar, com o presente 

estudo pretende-se explicitar certas considerações, visto que a partir de tal noção foram 

tecidas as articulações que se efetuaram nesta pesquisa. O poder disciplinar encontra-se 

fundamentado a partir do modelo do Panóptico, sendo este descrito por Foucault 

(1975/2010) como um: 

 

dispositivo importante, pois automatiza e desindividualiza o poder. Este tem seu 

princípio não tanto numa pessoa quanto numa certa distribuição concertada dos 

corpos, das superfícies, das luzes, dos olhares: numa aparelhagem cujos 

mecanismos internos produzem a relação na qual se encontram presos os 

indivíduos (p. 191). 

 

De tal modo, de acordo com Foucault (1975/2010), a ininterrupta visibilidade 

conferida a partir do Panóptico possibilita que o poder seja exercido de modo automático e, 

dessa forma, consiste em uma espécie de laboratório de poder (p. 194), uma vez que a 

todo o momento há a permanente implicação do controle. Assim, a efetivação e o 

aprimoramento do exercício do poder são favorecidos, visto que há multiplicidade dos que 

são submetidos constantemente aos seus efeitos. 

Como salienta Foucault (1973-1974/2006), apoiando-se no Panóptico, o poder 

disciplinar se contrapõe ao poder soberano, uma vez que não se encontra disposto na figura 

de um monarca, mas se apresenta de modo descentralizado e difuso. Sendo o poder 

disciplinar descrito por ele como um poder anônimo e múltiplo, pálido, sem cor, que é no 

fundo o poder que chamarei da disciplina (p. 28). 

Para Foucault (1975/2010), o Panóptico funciona como ponto de baliza para o 

poder disciplinar e este, por sua vez, para o funcionamento de uma sociedade perpassada 

por procedimentos disciplinares. A descentralização do poder faz com que ele não seja 

exercido por alguém específico, mas por toda a sociedade. Assim, a vigilância é assegurada 

e intensificada. Como aponta Miller (2008), o Panóptico se configura como um princípio 

geral de sustentação de um dispositivo polivalente de controle.  

De tal modo, como afirma Foucault (1975/2010), o projeto de Bentham almejava a 

construção de uma instituição disciplinar perfeita (p. 197). Isto porque, partindo-se do 
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Panóptico, a arquitetura não é mais feita somente para ser vista externamente ou para 

controlar o espaço exterior, mas torna possível um minucioso controle interno e, desse 

modo, o aparelho disciplinar perfeito permitiria visualização constante a partir do olhar sob 

o qual há a impossibilidade de escapar e nisto se encontra a vigilância, a qual é descrita 

como uma engrenagem específica do poder disciplinar (p. 169). Cabe ressaltar que a 

vigilância não se configura como algo utilizado apenas a partir do século XVIII, mas foi 

seguindo a mecânica de poder desta época que passou a incidir mais intensamente sobre as 

multiplicidades e, portanto, se encontra atrelada ao poder disciplinar. 

A vigilância e a invisibilidade, segundo Miller (2008), configuram-se como 

aspectos essenciais da construção panóptica porque, conforme este modelo, a visão é 

permitida sem que o vigilante seja visto. Com isso, constata-se a potência de 

remultiplicação que desenvolve a máquina benthamiana: para um máximo de vigiados, um 

mínimo de vigilantes, uma aparência esmagadora cobrindo uma realidade parcimoniosa 

(p. 91). Assim, nota-se que o aspecto econômico conferido a partir das aspirações 

propostas pelo Panóptico consiste no fato de serem muitos os vigiados, constantemente e 

ao mesmo tempo, por um número pequeno de vigilantes. Desta forma, assegura-se como 

um mecanismo parcimonioso de poder. 

Ao propor o Panóptico, percebe-se que Bentham aspirava estabelecer uma forma 

totalitária de controle sobre o homem com a finalidade de exercer a dominação. Além 

disso, o Panóptico se configura de acordo com os parâmetros de um mundo utilitarista em 

que nada é natural e contingente, pelo contrário, tudo é minuciosamente baseado a partir de 

medidas, da exatidão. Por fim, tudo fundamentado em formas precisas de domínio e de 

controle (Miller, 2008). 

Conforme Miller (2008), o Panóptico é então uma vasta máquina da qual cada 

elemento é por sua vez máquina, objeto de um cálculo (p. 93). Percebe-se que o Panóptico 

consiste nos moldes de um dispositivo em que impera a autoridade e as maneiras de 

comando e, devido a isto, opera como uma maquinaria que engendra e coloca em 

funcionamento as relações de poder. 

O poder disciplinar, nas palavras de (Foucault 1975/2010, p. 170): 

 

Organiza-se assim como um poder múltiplo, automático e anônimo; pois, se é 

verdade que a vigilância repousa sobre indivíduos, seu funcionamento é de uma 

rede de relações de alto a baixo, mas também até um certo ponto de baixo para 

cima e lateralmente; essa rede “sustenta” o conjunto, e o perpassa de efeitos de 

poder que se apoiam uns sobre os outros: fiscais perpetuamente fiscalizados. O 

poder na vigilância hierarquizada das disciplinas não se detém como uma coisa, 
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não se transfere como uma propriedade; funciona como uma máquina. 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. 

 

Desse modo, percebe-se que o poder, tal como mencionado acima, encontra-se 

apoiado na disciplina. Para Foucault (1975/2010), as disciplinas são o conjunto das 

minúsculas invenções técnicas que permitiram fazer crescer a extensão útil das 

multiplicidades (p. 208), ao estabelecer o controle sobre elas.  

Como salienta esse autor, a disciplina consiste em um exercício do poder sobre as 

multiplicidades seguindo três critérios: diminuir o custo deste exercício; permitir que os 

efeitos do poder sejam os mais intensos e abrangentes possíveis; tornar os sistemas e os 

indivíduos mais úteis e rentáveis. Sendo estes critérios assegurados na medida em que o 

poder disciplinar não se encontra centrado em uma só pessoa, mas atua de maneira 

descentralizada, anônima, difusa, o que torna maiores os seus efeitos. Deste modo, o poder 

disciplinar pretende reduzir os indivíduos enquanto força política e potencializá-los, ao 

máximo, enquanto força útil (Foucault, 1979/1993). 

Cabe salientar que a disciplina consiste em técnicas que favorecem o exercício de 

poder, que já existiam desde a Antiguidade, como nos mosteiros, na relação das metrópoles 

com as colônias. Entretanto, é a partir do século XVIII que passam a ser mais 

desenvolvidas e tornam-se formas gerais de dominação. Isto porque o poder disciplinar foi 

se apurando no intuito de gerir, de maneira cada vez mais aperfeiçoada, a multiplicidade 

dos homens, buscando favorecer a humanização e a governabilidade. E isto, em especial, 

com relação à dimensão do espaço, o que pode ser explicitado pelo modelo de estruturação 

da escola, de forma a permitir um ensino coletivo, com a disposição dos homens durante 

uma batalha ou, ainda, a reestruturação do hospital (Foucault, 1979/1993). 

Destarte, percebe-se que a disciplina possui estreita relação com o espaço, 

consistindo na individualização espacial segundo a classificação, a combinação. Outro 

aspecto considerável é que a disciplina exerce seu domínio no desenvolvimento de 

determinada ação e não sobre seu resultado, de maneira a atuar como mecanismos de 

aperfeiçoamento ao manipular os corpos, tornando-os mais aprimorados. Além disso, a 

disciplina vai consistir na vigilância permanente e no registro contínuo do que envolve os 

indivíduos, o que permitirá classificá-los e, por conseguinte, ordená-los (Foucault, 

1979/1993). 
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Foucault (1975/2010) aponta para o fato de que, a partir dos séculos XVII e XVIII, 

as disciplinas desenvolveram-se como verdadeiras economias de poder, uma vez que o 

poder passa a ser exercido de maneira circular e contínua, baseando-se em táticas mais 

eficientes e menos dispendiosas, atuando de forma mais abrangente. Nesse sentido, o corpo 

também passa a ser alvo do poder, de modo que lhe é impelido o máximo controle. Assim, 

o poder opera na mecânica do corpo com a finalidade de torná-lo o mais útil possível e, por 

isso, implica em um processo contínuo de acompanhar e aperfeiçoar o desenvolvimento 

das atividades do corpo, o que assegurará a maximização dos resultados de suas ações.  

Deste modo, conforme Foucault (1975/2010), percebe-se que o poder vai se valer 

da disciplina com o objetivo de esquadrinhar o tempo, o espaço, os movimentos, a fim não 

só de aumentar a habilidade e sujeição mas, sobretudo, de estabelecer uma relação na qual 

quanto mais dócil, mais útil o corpo se torna. De maneira que é dócil um corpo que pode 

ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado (p. 132). 

E, apoiando-se nisto, estabelece-se a noção de docilidade, na qual pressupõe-se a 

manipulação do corpo a partir da efetuação de sua análise, o que torna o corpo tanto objeto 

como alvo do poder. Com isso, a relação entre docilidade-utilidade dos corpos configura-se 

como uma mecânica do poder pautada em uma anatomia política dos corpos, acentuando-

se a aptidão deste corpo e, consequentemente, aumentando-se a dominação. 

Faz-se necessário considerar a escala do controle, uma vez que ela se exerce sobre 

o corpo, não o tomando como uma unidade indissociável, mas sim considerando cada 

detalhe do corpo de forma pormenorizada, ou seja, o corpo como o objeto do controle, o 

que implica, como mencionado, na maximização dos exercícios do corpo. Tal 

maximização é alcançada a partir do aproveitamento, em sua forma máxima, do tempo, do 

espaço e dos movimentos. Desse modo, verifica-se a implicação da disciplina tanto para se 

atingir o controle sobre as operações e forças do corpo como para se estabelecer a relação 

entre docilidade-utilidade dos corpos (Foucault, 1975/2010). 

A disciplina é um conjunto de técnicas, de procedimentos e de saberes, que se 

relaciona estreitamente com o espaço. Neste sentido é que a disciplina requer a delimitação 

do espaço para torná-lo demarcado e distinto dos demais, sendo que, em alguns casos, 

exige-se a demarcação física deste espaço; em outros pode haver a clausura na qual cada 

indivíduo encontra-se em seu lugar específico, o que propicia a sua localização imediata 

(Foucault, 1975/2010). 
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Tal localização torna-se difícil quando os indivíduos se encontram em grupos, o 

que aponta para o fato de que o espaço das disciplinas atua de maneira celular; segue o 

princípio da localização funcional onde há a distribuição e a divisão do espaço de forma 

rigorosa a fim de assegurar a utilidade a partir da individualização dos corpos. Apresenta 

elementos intercambiáveis, uma vez que cada indivíduo ocupa, na série, um lugar distinto 

dos demais, de maneira que sua posição não é marcada pelo local que ocupa, mas pela sua 

classificação, que marca sua disposição na série frente aos demais (Foucault, 1975/2010). 

Para Foucault (1975/2010), as disciplinas instituem espaços bem limitados quanto à 

arquitetura, à funcionalidade e à hierarquia, configurando-se de maneira mista por 

comportarem tanto uma dimensão real, uma vez que possuem uma disposição física, como 

uma dimensão ideal, visto que são impregnadas de valores. Portanto, percebe-se que a 

disciplina cria espaços complexos, uma vez que 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 (p. 142). 

As disciplinas operam sobre os corpos, assegurando a docilidade e, por 

conseguinte, a obediência, bem como atuam de maneira econômica, visto que incidem 

consideravelmente sobre uma multiplicidade de pessoas a partir de arranjos sutis e de 

extrema eficiência. Com isso, a disciplina incide sobre os corpos considerados, sob o ponto 

de vista do poder disciplinar, desorganizados e inúteis, de forma a constituir uma 

multiplicidade organizada (Foucault, 1975/2010). 

Ainda em relação à disciplina, observa-se que ela também envolve o tempo, pois, 

como afirma Foucault (1975/2010), a exatidão e a aplicação são, com regularidade, as 

virtudes fundamentais do tempo disciplinar (p. 145). Para tanto, deve-se estabelecer o 

domínio rigoroso da atividade, o qual se dá mediante o controle do horário, no qual ocorre 

o esquadrinhamento do tempo a fim de que seja aproveitado o máximo possível.  

Um ato deve ser realizado de modo que sua decomposição siga um encadeamento 

que permita o aprimoramento da sua execução, o que consiste na elaboração temporal do 

ato. O corpo e o gesto devem se encontrar correlacionados, o que favorece sua rapidez e, 

com isso, sua eficácia e assegura um melhor desempenho. Deve-se estabelecer uma 

articulação entre o corpo e o objeto manipulado, assim, além dos elementos do próprio 

corpo estarem em consonância entre si, deve ser estabelecida uma estreita relação com o 

objeto que este corpo manuseia, sendo isto conferido a partir do poder, uma vez que há 
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tanto a decomposição do corpo como do objeto que este manuseia a partir deste processo, 

apontado por este autor, como codificação instrumental do corpo (Foucault, 1975/2010). 

 O tempo deve ser utilizado de maneira exaustiva partindo-se da ideia de que não 

pode ser desperdiçado. E, por isso, o corpo deve ficar em exercício durante todo o 

transcorrer do tempo para que se aproveite, ao máximo as forças úteis através da utilização 

máxima do tempo (Foucault, 1975/2010). 

De tal modo, o poder disciplinar se utiliza de aparelhos que capitalizam o tempo, 

que instituem os sistemas de classificação das séries, com o intuito de tornar o corpo uma 

maquinaria na qual as peças se encontram articuladas entre si. Com isso, o corpo 

configura-se como uma máquina multissegmentada, como um elemento na composição do 

aparelho eficiente a partir da redução funcional do corpo. Diante disso, a disciplina deve 

constituir um tempo composto. Neste, os tempos dos indivíduos devem estar em 

combinação uns com os outros para que seja assegurado que as forças individuais se 

tornem reunidas com o objetivo de se atingir a maximização do resultado esperado. Dessa 

forma, a ação é controlada a partir do comando, o qual deve ser seguido sem 

questionamentos e, muito menos, objeção (Foucault, 1975/2010). 

Assim, de acordo com Miller (2008), o tempo disciplinar, tal como apontado pelos 

moldes do Panóptico, é um tempo vivo, pois deve apresentar um caráter de produção. 

Deste modo, o tempo deve ser utilizado de maneira que possa haver algo elaborado ao 

longo dele, diante disto nota-se o caráter utilitarista vinculado à noção de tempo. Portanto, 

toda atividade é analisável como um movimento, todo movimento constitui despesa, toda 

despesa deve ser produtiva (p. 94). 

Cabe salientar que, ao se colocar as atividades em série, seguindo uma sequência 

sucessiva de tempo, torna-se favorável o controle particularizado e a realização de 

operações pontuais a cada encadeamento de tempo. Pode-se seguir na utilização dos 

indivíduos conforme o nível em que se encontram dispostos na série e há a possibilidade 

de maximização da utilização do tempo para cada atividade, o que é assegurado a partir da 

capacidade de cada indivíduo. Com isso, verifica-se que o poder está estreitamente 

vinculado ao tempo e ao indivíduo (Foucault, 1975/2010). 

Neste sentido, conforme Foucault (1975/2010), percebe-se que as técnicas 

disciplinares se valem de um tempo linear em que cada sequência temporal se encontra 

integrada a outra, o que caracteriza o tempo como algo evolutivo: primeiro porque envolve 

o progresso propiciado pelas técnicas administrativas e econômicas de controle; segundo, 
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evolutivo em termos de gênese, porque atua ao nível do indivíduo ao introduzir as séries 

individuais. Diante disto, as técnicas de poder desenvolvidas no século XVIII culminaram 

no progresso das sociedades e na gênese dos indivíduos. 

Foucault (1975/2010) aponta que as disciplinas têm como fim principal um aumento 

do domínio de cada um sobre seu próprio corpo (p. 133), buscando o aprimoramento em 

sua forma máxima e de maneira constante. Assim, o exercício permite uma perpétua 

caracterização do indivíduo (p. 155) e, desta maneira, verificam-se as consequências da 

disciplina sobre ele. Sob esta perspectiva, o indivíduo é um objeto e, por conseguinte, um 

efeito do poder, bem como um instrumento do exercício do controle e, com isso, percebe-

se a implicação do poder disciplinar sobre o indivíduo. 

De tal modo, afirma Foucault (1975/2010, p. 161): 

 

...a disciplina produz, a partir dos corpos que controla, quatro tipos de 

individualidade, ou antes uma individualidade dotada de quatro características: é 

celular (pelo jogo da repartição espacial), é orgânica (pela codificação das 

atividades), é genética (pela acumulação do tempo), é combinatória (pela 

composição das forças). E, para tanto, utiliza quatro grandes técnicas: constrói 

quadros; prescreve manobras; impõe exercícios; enfim, para realizar a 

combinação das forças, organiza “táticas”. A tática, arte de construir, com os 

corpos localizados, atividades codificadas e as aptidões formadas, aparelhos em 

que o produto das diferentes forças se encontra majorado por sua combinação 

calcada é sem dúvida a forma mais elevada da prática disciplinar. 

 

Assim, evidencia-se que o poder disciplinar utiliza diversas táticas a fim de adestrar 

o indivíduo, não para suprimir sua força individual, mas para unir a força individual às 

forças das multiplicidades para utilizá-las em um todo. Portanto, trata-se de um poder 

relacional e que se encontra presente e apresenta efeitos no corpo social inteiro. Foucault 

(1975/2010) salienta que há a propagação dos mecanismos do poder disciplinar, os quais 

podem ser encontrados de modos diversos, constituindo-se como circuitos de controle 

difundidos na sociedade, e que servem como princípio para o estabelecimento de uma 

sociedade disciplinar. Como apontado por Melo (2009), na sociedade pautada na 

disciplina, a vigilância se encontra de forma generalizada e circular, pois cada um, além de 

se vigiar, passa a exercer a vigilância também sob o outro.  

Ademais, para Foucault (1975/2010), as disciplinas estabelecem uma 

“infrapenalidade”; quadriculam um espaço deixado vazio pelas leis; qualificam e 

reprimem um conjunto de comportamentos que escapava aos grandes sistemas de castigo 

por sua relativa indiferença (p. 171), distinguindo-se do sistema jurídico tradicional ao se 

estender para as situações vivenciadas no cotidiano das pessoas. A punição disciplinar 
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possui uma dimensão jurídico-natural, que apresenta uma natureza mista, pois consiste 

tanto em uma ordem artificial, a qual é definida por uma norma, quanto em uma ordem 

estabelecida por processos naturais e observáveis, como ocorre com o tempo requerido 

para a aquisição de determinado aprendizado. O poder disciplinar fundamenta-se, portanto, 

na norma. 

A punição disciplinar tem a finalidade de combater os desvios e, neste caso, deve 

apresentar um caráter corretivo. Sendo adotadas práticas punitivas pautadas na execução de 

determinada atividade, de tal modo que a punição se encontra vinculada ao exercício. 

Outro aspecto importante é que, além da correção, a punição pautada por princípios 

disciplinares possui um sistema de gratificação-sanção, que parte da consideração do que é 

estabelecido como correto e errado, constituindo classificações, Foucault (1975/2010). 

Ainda conforme Foucault (1975/2010), torna-se possível a comparação e a 

consequente qualificação, tanto dos comportamentos como dos desempenhos, bem como a 

quantificação e uma economia revelada em números. Diante disso, verifica-se que os 

mecanismos disciplinares, ao estabelecerem classificações, apresentam consequências 

como: marcar os desvios, hierarquizar as qualidades, as competências e as aptidões; mas 

também castigar e recompensar (p. 174). Cabendo ressaltar que, até mesmo a classificação 

já é, por si mesma, um mecanismo de recompensa ou de punição. 

Para Foucault (1975/2010), o poder disciplinar não pretende exercer a repressão, 

mas se configura a partir de mecanismos que colocam em funcionamento certas operações, 

são elas: relacionar os atos, os desempenhos, os comportamentos singulares a um 

conjunto, que é ao mesmo tempo campo de comparação, espaço de diferenciação e 

princípio de uma regra a seguir (p. 176). Com isto, estabelece os parâmetros a respeito do 

que é considerado normal e anormal. Ao fundamentar o que é diferente, o poder disciplinar 

cria normas, tomando-se como referência a comparação entre as demais diferenças. 

De acordo com Foucault (1975/2010), percebe-se que o poder disciplinar, ao operar 

partindo da regulamentação, do estabelecimento da norma, incide e pretende culminar na 

homogeneização das multiplicidades, ao mesmo tempo em que individualiza, ao medir os 

desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar úteis as diferenças, 

ajustando-as umas às outras (p. 177). E, deste modo, evidenciam-se os efeitos do poder 

sobre o indivíduo a fim de estabelecer um conjunto. 

Neste sentido, Foucault (1979/1993) adverte que o poder disciplinar se configura 

como um meio de gerir os homens, de promover o ordenamento com o intento de se 
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garantir o domínio das multiplicidades para torná-las mais controláveis e úteis. Para tanto, 

como um modo de assegurar a eficiência dos mecanismos de poder, recorre-se à criação de 

diversas instituições disciplinares, cada qual atendendo a uma especificidade, sendo 

comum que, em todas, o que se encontra em questão é uma forma de poder que segue os 

moldes de uma ortopedia e, por isso, visa adestrar o sujeito.  

Assim, a instituição se configura como um espaço em que se operam e se difundem 

as relações de poder de maneira celular. Como aponta Foucault (1975/2010), as 

instituições disciplinares produziram uma maquinaria de controle que funcionou como um 

microscópio do comportamento; as divisões tênues e analíticas por elas realizadas 

formaram, em torno dos homens, um aparelho de observação, de registro e de treinamento 

(p. 167). 

Tal fato pode ser evidenciado a partir de apontamentos realizados por Foucault 

(1979/1993), nos quais menciona que o hospital passa a ter caráter terapêutico somente a 

partir do final do século XVIII, época em que datam visitas realizadas nos hospitais com a 

finalidade de tecer descrições voltadas não ao aspecto arquitetônico, mas sim descrições 

funcionais do ambiente hospitalar com vistas à concepção do hospital como instrumento de 

curar. Isto porque, anteriormente ao século XVIII, o hospital era concebido como uma 

instituição que prestava assistência aos pobres, tendo, deste modo, um caráter assistencial, 

ao passo que também era espaço de exclusão, uma vez que visava a segregação de quem 

era considerado um possível risco para os demais.  

Assim, a reestruturação do hospital foi possibilitada a partir do momento em que 

foi atribuído um novo olhar ao ser humano, o qual, ao final do século XVIII, passa a ser 

valorizado segundo suas aptidões e sua formação, que implica em custos; deste modo, 

deveria ser preservado. E, diante disso, fez-se necessário um repensar sobre o hospital e 

um novo fazer desta instituição, o que foi permitido segundo uma nova configuração do 

poder no espaço do hospital a partir da disciplina. Com isso, percebe-se que o hospital 

estabelece-se como espaço terapêutico ao se assumir como um espaço com caráter 

administrativo e político útil, conforme a visão médica (Foucault, 1979/1993). 

Foucault (1979/1993) aponta que a medicalização do hospital se tornou possível a 

partir da incidência do poder disciplinar sobre o espaço hospitalar, o que acarretou uma 

transformação no saber e no fazer médicos, uma vez que o poder disciplinar passou a ficar 

a cargo do médico. Para a reconfiguração do hospital, fez-se necessária sua reorganização 

espacial. Tal reorganização deu-se tanto no que concernia à localização quanto naquilo que 
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era referente à distribuição interna. Sendo o poder, até então envolto por questões 

religiosas, transferido para o médico.  

Para Foucault (1979/1993), o estabelecimento de um registro sistemático do que 

compete ao hospital, no intuito de aprimorar o que o envolve, promoveu, assim, uma 

medicina do indivíduo e, por consequência, da população como um todo. E a isto se 

relaciona a noção de clínica remetida à instituição de saúde, a qual consiste na organização 

do hospital como espaço de constituição e de difusão de um saber. 

 

 

1.2 – O poder disciplinar e sua relação com o saber: articulações entre poder-saber 

 

Ao apoiar-se no Panóptico, percebe-se que Foucault descreve apontamentos sobre o 

poder disciplinar, a partir do qual, por sua vez, são tecidas articulações entre poder e saber. 

Assim, como afirma Veiga-Neto (2005), para Foucault o poder se configura como um 

componente na produção de saber, pois os saberes funcionam como correias transmissoras 

do próprio poder a que servem (p. 141).  

Com isso, percebe-se que a tessitura do saber vai ao encontro das necessidades do 

poder, constituindo-se como um mecanismo para legitimá-lo. Portanto, ao fundamentar o 

que denominou genealogia, Foucault (1979/1993) pretendeu apontar que a constituição do 

saber e a instituição de discursos encontram-se circunscritas a um processo histórico e, 

como tal, estabelecem-se a partir e sob os efeitos deste.  

De tal modo, a produção de saber encontra-se atrelada ao poder disciplinar, uma 

vez que as disciplinas estabelecem mecanismos de saber, encadeiam um registro sucessivo 

de conhecimento, assegurado a partir dos observatórios das multiplicidades que foram se 

desenvolvendo, tal como descrito por Foucault (1975/2010, p. 165): 

 

...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 visível preparou em surdina um saber novo 

sobre o homem, através de técnicas para sujeitá-lo e processos para utilizá-lo.  

 

Nota-se que, ao se exercer um poder, produz-se também um saber. Isto porque, para 

que o poder seja exercido a partir de mecanismos discretos, porém de extrema eficiência, 

faz-se necessário a constituição, a coordenação e a transmissão de um saber. E este aspecto 

marca a influência do poder disciplinar sobre as sociedades modernas, a partir do século 
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XIX, com a tecnologia política empregada. Através das técnicas específicas de dominação, 

controle e vigilância, o indivíduo é considerado uma produção tanto do poder como do 

saber e, com isso, o poder é produtor de individualidade (Foucault, 1979/1993). 

A vigilância constante, segundo Foucault (1975/2010), conferida a partir do poder 

disciplinar, torna os efeitos do poder permanentes, pois ocorre a introjeção dos efeitos do 

poder sobre o indivíduo, diante da possibilidade de existência de um olhar que vê e que, no 

entanto, não é visível. De tal modo, os efeitos do poder são discretos, porém atuam de 

maneira incisiva. Assim sendo, o exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue 

pelo jogo do olhar: um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de 

poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre 

quem se aplicam (p. 165). 

Segundo Foucault (1979/1993), a disciplina institui aparelhos produtores de saber e 

de domínio e se encontra pautada em um discurso próprio; diferente daquele vinculado ao 

direito; influenciado por e enquanto vontade remetida a um poder de soberania e, como tal, 

vinculado à figura do rei. De tal modo, a disciplina não se baseia na regra jurídica, na lei 

instituída por um soberano, mas na norma, na regulamentação proveniente do poder 

disciplinar. Na sociedade pautada pela norma, o controle disciplinar e os princípios 

jurídicos de soberania colidem e se entrecruzam. Diante da incompatibilidade entre ambos, 

percebe-se a existência de um discurso mediador, a partir do qual se desenvolve a 

medicalização dos comportamentos, das formas de discursos e dos desejos. 

A disciplina consiste em um procedimento, em uma técnica de poder, pautada no 

discurso da norma e, deste modo, produz seus efeitos na singularidade dos indivíduos, uma 

vez que visam reduzir a individualidade a um padrão comum. Com isso, há uma 

apropriação da norma conforme os objetivos do poder, a qual regerá o indivíduo (Foucault, 

1975-1976/1999). De tal maneira que o estabelecimento de padronizações se estende a 

todos os aspectos que perpassam o indivíduo e, portanto, a norma envolve também o 

campo da saúde, o que é apontado por Canguilhem (1966/2009, p. 60): 

 

Ora, os valores biométricos admitem uma margem de variação. Para 

imaginarmos uma espécie, escolhemos normas que são, de fato, constantes 

determinadas por médias. O ser vivo normal é aquele que é constituído de 

conformidade com essas normas. Mas será que devemos considerar qualquer 

desvio como anormal? O modelo é, na realidade, produto de uma estatística. 

Geralmente, é o resultado de cálculos de médias. Porém, os indivíduos reais que 

encontramos se afastam mais ou menos desse modelo, e é precisamente nisso 

que consiste sua individualidade. Seria muito importante saber sobre que pontos 

os desvios incidem e quais os desvios que são compatíveis com uma 



26 

 

 

 

sobrevivência prolongada. Seria preciso sabê-lo em relação aos indivíduos de 

cada espécie. 

 

Com isso, Canguilhem (1966/2009) aponta a questão que se encontra em saber 

dentro de que oscilações em torno de um valor médio puramente teórico os indivíduos vão 

ser considerados normais (p. 60), pois, ao se tomar o corpo humano como um produto 

social, a constância de determinados traços, indicados por uma média, se encontra atrelada 

a certas normas da vida; de tal modo que, quando se refere ao ser humano, a frequência 

estatística se dá não somente em relação à normatividade vital, mas também em relação à 

normatividade social. 

Portanto, de acordo com Canguilhem (1966/2009), um traço humano não seria 

normal por ser freqüente; mas seria freqüente por ser normal, isto é, normativo em um 

determinado gênero de vida (p. 62). Isto porque, o homem pertence a uma espécie capaz 

de variação e, além disso, o meio do ser vivo é também obra do ser vivo que se furta ou se 

oferece eletivamente a certas influências (p. 70). Assim, evidenciam-se as dificuldades em 

se estabelecer uma norma que sirva para enquadrar todos os indivíduos, uma vez que eles 

se encontram a partir de multiplicidades. 

Diante disso, para estabelecer a organização das multiplicidades é que se seguem a 

classificação, a rotulação dos indivíduos e suas distribuições conforme a categorização 

sistemática. Nisto verifica-se que, além de se constituir como uma técnica de poder, 

encontra-se imbricada, neste processo, a produção de saber. Para tanto, o poder disciplinar 

se vale de táticas que se encontram situadas de maneira a ligar o singular e o múltiplo. Isto 

porque parte da caracterização do ser humano em nível individual, celular e, por isso, trata-

se de uma microfísica do poder, para uma unidade maior, que é a multiplicidade de 

indivíduos (Foucault, 1975/2010). 

De tal modo, Foucault (1975/2010) aponta a implicação do poder disciplinar na 

constituição do indivíduo. Em decorrência de ações disciplinares, o corpo tanto se delineia 

ao ser alvo e, portanto, efeito do poder, como permite a elaboração de um saber. Com isso, 

verifica-se que a disciplina não é mais simplesmente uma arte de repartir os corpos, de 

extrair e acumular o tempo deles, mas de compor forças para obter um aparelho eficiente 

(p. 158). 

Como salientado anteriormente com relação à sociedade disciplinar, Foucault 

(1975/2010) afirma que ela cria redes de poder-saber. Isto porque a produção de saber 

encontra-se imbricada nas relações de poder, uma vez que não há relação de poder sem 
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constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua, 

ao mesmo tempo, relações de poder (p. 30). Desta maneira, tal como aponta Veiga-Neto 

(2005), a constituição do indivíduo encontra-se atrelada às relações de poder e, portanto, o 

sujeito é um efeito e sofre as consequências destas redes de poder que, constantemente, 

pretendem o seu adestramento. 

De tal modo, conforme Foucault (1975/2010), percebe-se que o processo de 

subjetivação ocorre a partir da interiorização das normas impelidas pelo poder da disciplina 

e somente é possibilitada a partir das redes de poder-saber da sociedade. Portanto, o poder 

disciplinar não aniquila o indivíduo, ele o produz e, devido a isso, evidencia-se que o 

indivíduo não é o outro do poder, mas resulta como consequência de seus efeitos. A 

própria constituição do indivíduo é resultado da incidência do poder sobre ele. Assim 

sendo, o indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de uma representação “ideológica” da 

sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder 

que se chama a “disciplina” (p. 185). 

Com isso, percebe-se que o poder disciplinar apresenta influências sob a instituição 

do indivíduo, o qual é constituído a partir de elementos correspondentes tanto de um poder 

como de um saber que se encontram correlacionados. Destarte, verifica-se que o poder 

apresenta-se com uma dimensão de produção, uma vez que o indivíduo e o saber 

construído sobre ele são efeitos do poder (Foucault, 1975/2010). 

Para Foucault (1979/1993), as resistências contra o poder estão sempre presentes 

onde ele existe, pois ocorrem dentro da própria rede de poder e que, do mesmo modo que o 

poder, as resistências encontram-se de forma descentralizada e distribuídas por toda a 

estrutura social. Entretanto, mesmo havendo resistência, o autor chama a atenção para o 

fato de que há permanência do poder na sociedade, devido ao fato de o poder não se 

configurar apenas de forma a reprimir, mas também de fabricar discurso, constituir saber e 

ocasionar prazer. 

Foucault (1975/2010) afirma que o poder não se encontra como uma dimensão de 

negatividade, no sentido de uma força de destruição, como algo que apenas confere limites 

e pune a partir de forças violentas e opressoras. Ao se associar poder e repressão, recai-se 

somente em uma dimensão jurídica do poder, como apenas proibição. Trata-se, portanto, 

de dominação dos homens, sem que esta esteja, obrigatoriamente, associada à repressão, na 

medida em que possui uma positividade. 
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De acordo com Foucault (1975/2010) temos que deixar de descrever sempre os 

efeitos de poder em termos negativos: ele “exclui”, “reprime”, “recalca”, “censura”, 

“abstrai”, “mascara”, “esconde”. Na verdade o poder produz; ele produz realidade; 

produz campos de objetos e rituais da verdade (p. 185). A partir disso, verifica-se que o 

poder se encontra presente no corpo social inteiro, mais como uma dimensão produtiva que 

puramente de maneira a promover mecanismos repressivos. E nisto é que concerne a 

relação do poder com o corpo humano, pois pretende o seu aprimoramento, o seu 

adestramento. 

O objetivo do poder é gerir os homens para utilizá-los ao máximo através do 

controle e aperfeiçoamento contínuo de suas ações, com vistas a aproveitar suas 

potencialidades e desenvolver suas capacidades de forma máxima. Para tanto, o poder 

utiliza técnicas de controle baseadas na disciplina e, desta forma, a disciplina não consiste 

em aparelhos ou em instituições, mas os atravessa, pois é um instrumento de poder que 

funciona como uma rede que não opera do exterior, mas se exerce no corpo do homem. 

Deste modo, a disciplina configura-se como um dispositivo que se exerce sobre o homem, 

garantindo o domínio pormenorizado de todas as operações do corpo a fim de atender ao 

que é necessário para a manutenção da sociedade capitalista (Foucault, 1979/1993). 

Para Foucault (1979/1993), o poder não é algo natural, mas uma prática social e, 

como tal, é estabelecido a partir de um processo histórico e constituído por meio de 

relações. De modo a atuar a nível de indivíduo, em seu próprio corpo e em seu cotidiano e, 

por isso, o que ocorre é uma microfísica do poder. Assim, os micropoderes localizam-se 

em rede e de forma integrada, a operar a nível de corpo social. Entretanto, o poder não está 

em um ponto específico da estrutura social, mas apresenta-se difundido através de 

mecanismos ou dispositivos de práticas e relações. Desta maneira, verifica-se que o poder 

é exercido como uma maquinaria que opera na estrutura social. 

O poder não é algo que é apropriado por alguém, não se sobrepõe aos indivíduos, 

mas os atravessa, os perpassa. Portanto, encontra-se disposto de forma circular, uma vez 

que o poder não se aplica aos indivíduos, mas é transmitido por eles. Com isso, o indivíduo 

não é um agente de poder, no entanto, é um efeito do poder e apresenta a ação de 

transmissor deste próprio poder que lhe constitui (Foucault, 1979/1993). 

Assim, o poder se configura não como algo que existe por si só, mas como algo que 

se exerce a partir de relações e se pauta por estratégias disciplinares que incidem sobre o 

homem. Tal como apresentado por Foucault (1977/2009), tudo isso assegurado por 
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procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo 

humano (p. 151). Diante disso, ficam evidenciados os efeitos do poder sobre o indivíduo e 

torna-se claro o apontamento de Foucault (1975/2010), que menciona que o poder 

disciplinar é positivo e não negativo, uma vez que não se trata de destruir o indivíduo, mas 

consiste na sua própria produção. E, portanto, o indivíduo não é exterior ao poder, mas sim 

um dos seus efeitos. 

O poder disciplinar é produtor de individualidade e, logo, o indivíduo concerne em 

uma produção tanto do poder como do saber. Cabe salientar que não é todo tipo de poder 

que individualiza, sendo esta característica presente e relacionada especificamente ao 

poder disciplinar. Sob os efeitos deste tipo de poder torna-se mais intensa a 

individualização, instaurada a partir de procedimentos tais como: classificação, 

hierarquização, distribuição; na medida em que é um poder que se exerce de maneira não 

declarada, valendo-se da vigilância e da norma. Esta especificidade do poder disciplinar é 

marcada por características sociais peculiares, onde o poder se exerce de modo anônimo e 

difuso, diferentemente de outras formas de poder tais como o poder de soberania, 

centralizado e bem localizado na figura do monarca (Foucault, 1979/1993). 

Assim, para Foucault (1975/2010), o poder disciplinar, ao se basear em estratégias 

que pretendem moldar a individualidade, torna o homem uma produção do poder e, a partir 

disso, constitui-se também como um objeto do saber, o que viabiliza a produção de um tipo 

de saber instituído pelas ciências do homem. Deste modo, para o autor, o saber não é 

tecido de maneira neutra, mas é estabelecido a partir de relações de poder, de maneira que 

saber e poder encontram-se intrinsecamente relacionados.  

Diante disso, Foucault (1979/1993) salienta que não há um poder exterior à ciência, 

pelo contrário, o poder atravessa as formulações estabelecidas pelo saber científico. Com 

isso, o saber é compreendido como materialidade, como um elemento de um dispositivo 

político, baseado em práticas políticas disciplinares, que se encontra atrelado à estrutura 

econômica, mas que não se reduz e não se encontra subordinado ao sistema econômico. O 

poder não é algo que se oferece ou se permuta, mas consiste em uma relação de força e, 

como tal, é algo que se exerce a partir de mecanismos peculiares. Portanto, a constituição 

do saber é decorrente de um processo político, o qual estabelece as condições para a 

formação, tanto do sujeito como do saber.  

Assim, todo saber é político e possui sua origem em relações de poder. Diante 

disso, salienta-se que não há saber neutro, mas instituído por uma rede específica de poder. 
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Desta maneira, deve-se considerar os efeitos de poder que envolvem a constituição do 

saber, não como algo que se apresenta de modo externo a ele, mas que se encontra interior 

e perpassando o estabelecimento e formalização de todo e qualquer saber (Foucault, 

1979/1993). 

Ressalta-se que o desenvolvimento do capitalismo foi favorecido devido à relação 

estabelecida entre o poder e o próprio capitalismo, uma vez que a partir do poder 

fundamentou-se um saber específico sobre o homem para aproveitá-lo ao máximo 

enquanto força útil. O que propiciou que aspectos relativos à vida humana adentrassem à 

esfera das técnicas políticas de dominação com o intuito de controlar o corpo humano 

Foucault (1977/2009). 

A partir dos séculos XVII e XVIII, iniciou-se um aprimoramento dos mecanismos 

de poder e, por conseguinte, do saber, o que culminou na estruturação e no 

desenvolvimento de aparelhos de Estado como: exército, polícia, e também diversas 

instituições, como o hospital, nas quais aperfeiçoaram-se as táticas de dominação, que 

permitiam uma economia do poder. Isto porque foi possibilitado que o poder fosse 

exercido por todo o corpo social, de maneira continuada e, sobretudo, individualizada. 

Com isso, o poder incide de maneira menos dispendiosa a um maior número de pessoas 

possível (Foucault, 1975/2010). 

As táticas de poder foram se aprimorando ao longo dos séculos. Foucault 

(1979/1993) salienta que, em especial, a partir do século XIX, todo agente de poder vai ser 

também um agente na fundamentação do saber. Portanto, há a formalização de um saber 

que vai ao encontro do poder exercido. Com isso, evidencia-se que onde há poder existe, 

concomitantemente, a instituição de um saber, do mesmo modo que o saber também 

fundamenta o poder. 

A produção da verdade encontra-se intrinsecamente remetida ao poder, uma vez 

que é regulamentada conforme os parâmetros de determinada sociedade e esta, por sua vez, 

por mecanismos de poder que a instituem e a perpassam. Com isso, percebe-se que a 

verdade não se encontra alheia e externa ao poder e, muito menos, que existe sem poder. 

Portanto, a verdade é estabelecida pelo poder e sustentada por ele (Foucault, 1979/1993). 

Além disso, a verdade possui como encargo fazer funcionar os enunciados do 

poder. Sendo a implicação da noção de verdade com relação à produção do conhecimento 

apresentada a partir de três aspectos que se destacam ao longo de toda a história, são eles: a 

verdade estabelecida pelo soberano e com caráter universal; a verdade assegurada pela 
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tecnologia, a qual teria por base instrumentos capazes, em todo momento, de demonstrá-la; 

a verdade produzida a partir da experimentação e, desta forma, configurando-se como 

prova (Foucault, 1979/1993). 

Ademais, há uma economia política da verdade, que possui cinco características 

históricas relevantes, são elas: a verdade é produzida conforme o discurso científico e as 

instituições que a estabelece; encontra-se submetida ao poder político e econômico; é 

objeto de consumo e transmissão através de diversos aparelhos presentes no corpo social; é 

determinada sob o domínio de aparelhos políticos e econômicos tais como o exército e a 

universidade; é objeto de debate político e de conflitos ideológicos (Foucault, 1979/1993). 

Com isso, conforme Foucault (1979/1993), nota-se que a verdade possui uma 

função econômica e política, de maneira a constituir um conjunto de regras nas quais se 

contrapõem o verdadeiro do falso, sendo que o verdadeiro apresenta-se como consequência 

de efeitos específicos de poder e, portanto, a verdade não consiste em algo a ser descoberto 

e aceito, mas há algo imposto pelos aparelhos de poder. Deste modo, a verdade encontra-se 

remetida aos sistemas de poder que a produzem, bem como a transmitem e a fazem circular 

segundo procedimentos que asseguram sua legitimidade.  

Logo, há a impossibilidade de desvincular a verdade do poder, uma vez que a 

própria verdade é poder. E esta estreita relação entre poder e verdade é explicitada por 

Foucault (1979/1993, p. 279): 

 

Em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, existem 

relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo 

social e que essas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem 

funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um 

funcionamento do discurso. Não há possibilidade de exercício do poder sem 

certa economia dos discursos de verdade que funcione segundo essa dupla 

exigência e a partir dela. Somos submetidos pelo poder à produção da verdade e 

só podemos exercê-lo através da produção da verdade. 

 

Assim se faz necessário, pela exigência do poder, a instituição da verdade. Nesse 

sentido, a verdade conduz a efeitos peculiares de poder e se apresenta a partir de um 

discurso que serve como ponto de ancoragem para orientar a vida em sociedade, uma vez 

que através do discurso da verdade são estabelecidas formas de classificação, 

hierarquização, condenação e tantos outros mecanismos que tem por objetivo a dominação 

(Foucault, 1979/1993). 

Foucault (1979/1993) chama a atenção para o fato de que o hospital assumiu, por 

longo período e até pouco tempo, a função ambígua de suscitar uma verdade escondida e 
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de produzi-la dessa mesma verdade a partir da prova. Assim, o hospital do século XVIII 

consistia no espaço tanto de aparecimento como de produção da doença. E, ainda, devido a 

isso, é que os hospitais psiquiátricos do século XIX constituíram-se como verdadeiros 

espaços de descobrimento e, sobretudo, de produção da doença mental, estabelecida a 

partir do poder do médico que instituía a doença conforme o saber que detinha.  

Assim, exemplifica-se a estreita relação entre poder-saber que perpassa a 

construção e formalização do conhecimento. Com isso, percebe-se que, primeiramente, o 

hospital não apresenta um caráter exclusivo de possibilitar a cura, mas configura-se como 

instrumento tanto de constituição, quanto de formalização e difusão, tanto do saber, como 

do próprio sujeito (Foucault, 1979/1993). 

Dessa maneira, percebe-se os efeitos do poder disciplinar. Ele opera para a 

instituição do saber e, para tanto, segue a estruturação e sistematização de quadros, o que é 

apresentado por Foucault (1975/2010, p. 143):  

 

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; 

observar, controlar, regularizar a circulação das mercadorias e da moeda e 

estabelecer assim um quadro econômico que possa valer como princípio de 

enriquecimento; inspecionar os homens, constatar sua presença e sua ausência, e 

constituir um registro geral e permanente das forças armadas; repartir os doentes, 

dividir com cuidado o espaço hospitalar e fazer uma classificação sistemática das 

doenças: outras tantas operações conjuntas em que os dois constituintes – 

distribuição e análise, controle e inteligibilidade – são solidários.  

 

A instauração de quadros, no século XVIII, tal como aponta Foucault (1975/2010), 

é decorrente do estabelecimento de uma ordem, a partir da qual se organiza e se classifica 

as multiplicidades através da utilização de técnicas de poder e sob as quais se institui o 

saber. Assim sendo, a classificação disciplinar pretende tratar a multiplicidade por si 

mesma, distribuí-la e dela tirar o maior número possível de efeitos (p. 143). Diante disso, 

o poder disciplinar e suas táticas de dominação acabam por ligar o singular e o múltiplo, a 

partir da caracterização de determinado indivíduo e do seu enquadramento dentro de uma 

unidade maior, que consiste na multiplicidade. Portanto, trata-se de um poder celular, uma 

microfísica do poder que apresenta seus efeitos ao longo de todo o corpo social. 

De tal modo, ao se tomar por base os procedimentos de esquadrinhamento 

disciplinar verifica-se o estabelecimento de uma questão específica que envolve o 

indivíduo e a multiplicidade. Ao ser alvo dos mecanismos de poder, o indivíduo constitui, 

também, novas formas de saber. Isto porque a visão de corpo mecânico é substituída por 
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um corpo que, ao ser manipulado, apresenta operações específicas e bastante delineadas e 

que, por conseguinte, pode ser melhor aproveitado enquanto força útil. É um corpo que 

possui energia que pode ser extraída em sua forma máxima e que pode ser empregada em 

sua forma mais aperfeiçoada. Diante disso, explicita-se a necessidade de produção e 

fundamentação de um saber que viesse atender às exigências impelidas pelo poder 

(Foucault, 1975/2010). 
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2 – AS INSTITUIÇÕES DISCIPLINARES  

 

 

2.1 – As instituições e suas relações com o poder 

 

A partir do que foi mencionado serão apresentadas, a seguir, as análises 

empreendidas por Goffman e Foucault, uma vez que tais autores são imprescindíveis para a 

compreensão das instituições, assim como contribuem para o entendimento de aspectos, 

que envolvem o indivíduo, presentes nestes contextos. Sendo outros autores também 

utilizados para corroborar com os autores supracitados. Como ressalta Melo (2009), os 

apontamentos de Goffman foram importantes para as conceitualizações realizadas 

posteriormente por Foucault e, mesmo havendo diferenças, são observáveis pontos comuns 

com relação ao direcionamento dos estudos realizados por eles. 

Para Goffman (1961/2010), os estabelecimentos sociais – instituições, no sentido 

diário do termo, – são locais, tais como salas, conjuntos de salas, edifícios ou fábricas em 

que ocorre atividade de determinado tipo (p. 15). De tal modo, percebe-se que o que marca 

a distinção entre cada instituição é a finalidade a que se destina. E, por conseguinte, as 

atividades e seus modos de realização vão ocorrer de acordo com as atribuições de cada 

contexto institucional. Para tanto, as instituições são estruturadas para atender aos 

objetivos a que se propõem e, diante disso, são constituídas e se fundamentam segundo 

suas especificidades. 

De acordo com Melo (2009), as instituições, cada qual conforme sua especialidade, 

são estabelecidas no intuito de assegurar a manutenção da ordem. Em decorrência disto, 

são criadas segundo o modo disciplinar do poder, partindo da sistematização da vigilância 

e de mecanismos peculiares de controle. Além disso, para Foucault (1975/2010), as 

instituições colocam os dispositivos disciplinares em funcionamento. Para tanto, se 

apropriam de diversas técnicas que possuem o intento de regular, ajustar e dominar, sendo 

estas técnicas chamadas de disciplinas e, desta forma, constituem-se como instituições 

disciplinares. 

Foucault, em sua genealogia do saber, aponta que os saberes são construídos e se 

alteram mediante as relações de poder e, com isso, segue-se a genealogia do poder em que 

o saber se dispõe a cargo do poder. Diante disto, os saberes específicos são instituídos 

conforme os poderes a que servem. Desta forma, poder e saber se encontram 
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intrinsecamente relacionados, sendo que a genealogia do poder aponta que o saber é um 

componente de um dispositivo político que se relaciona à estrutura econômica, mas não se 

reduz a ela. Entendendo-se como dispositivo o que compreende instituições, discursos, 

arquitetura, leis, enunciados científicos, que se relacionam entre si, constituindo um 

circuito (Murad, 2010). 

Neste sentido, Foucault (1975/2010) salienta que, além de mecanismos de controle, 

as instituições disciplinares configuram-se como modos de produção de saber, baseado na 

norma, na classificação e na comparação. Como aponta Melo (2009), este saber se 

estabelece a partir da observação do comportamento, bem como da rotulação e do 

estabelecimento de parâmetros para confrontar os comportamentos que se observa. 

De tal modo, para Foucault (1979/1993), o poder tem implicações sobre o 

indivíduo, aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos sejam 

identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos primeiros efeitos de poder (p. 

183). Faz-se necessário compreender, tal como aponta Coelho dos Santos (2001), que 

Foucault conceitua que o sujeito não se configura como outro do poder, visto que o poder 

consiste em um conjunto de forças que se apresenta de maneira correlacionada e dentre as 

quais se encontra o sujeito.  

Diante disso, verifica-se que o poder é algo que ocorre nas relações e, portanto, não 

se encontra centralizado e localizado em alguém ou em lugares específicos, mas se 

distribui em cadeia, operando-se a partir de redes. Desta forma, segundo Foucault 

(1979/1993), o poder se prolonga, penetra em instituições, corporifica-se em técnicas e se 

mune de instrumentos de intervenção (p. 182). Com isso, percebe-se que o poder está 

ramificado, distribuído nas instituições. E como adverte Ventura (2008), deve-se conceber 

que não há o fora ou o outro do poder e, deste mesmo modo, estendendo-se ao contexto 

das instituições, não existe o externo ou o dentro do poder, uma vez que o poder encontra-

se dissipado e existe por meio das relações. 

A partir dessas proposições, Foucault (1979/1993) rompe com a concepção jurídica 

clássica que considera que o poder é regulado de maneira a atender a soberania política, a 

qual é assegurada por operações jurídicas, uma vez que considera que o poder não se 

encontra vinculado somente ao que é previsto pela lei, mas se apresenta a partir de 

múltiplas relações. De tal modo, como aponta Coelho dos Santos (2001), para Foucault o 

poder se exerce e não se deixa capturar pela forma da lei (p. 203), o que indica que o 

poder não é algo transcendente, mas que opera nas relações segundo forças contínuas. 
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Com isso, as instituições disciplinares, ao se pautarem em técnicas de controle, 

pretendem exercer o domínio sobre os indivíduos a partir da norma e, com isso, verifica-se 

que a implicação do poder estende-se sobre a vida. Neste caso, trata-se de uma forma de 

poder que se distingue e se encontra além do aspecto jurídico, uma vez que o campo legal 

regula o indivíduo apenas segundo os códigos instituídos. Já a norma aspira à padronização 

e à homogeneização dos indivíduos, regulamentando os pormenores e, deste modo, atua de 

modo incisivo sobre os aspectos que compõem a vida do indivíduo. Portanto, as 

instituições disciplinares vão ao encontro do ideário que fundamenta a sociedade 

normalizadora que aspira e desenvolve tecnologias de poder centradas na vida e que se 

encontram dissipadas por meio das relações (Foucault, 1977/2009). 

De tal maneira que, diante do fato de o poder se apresentar como algo relacional e, 

na tentativa de se manter a adequação à norma e a manutenção do controle, são criadas 

instituições cada vez mais especializadas para dar conta dos indivíduos e de suas formas 

desviantes quanto ao padrão estabelecido. Sendo esta padronização instituída pelo poder da 

disciplina (Foucault, 1979/1993). 

As formas de controle, tanto nas instituições disciplinares como em outros 

contextos, apresentam-se sob a forma de micropoderes que se relacionam e se encontram 

formando redes. E que, apesar de não se concentrarem no Estado se articulam a ele, bem 

como a outros dispositivos, o que culmina em uma rede capilar e interrelacionada de poder. 

Deste modo, o poder se exerce nas relações como uma prática e rompe com a ideia de 

dominação do Estado perante o sujeito, o que indica que o sujeito não se encontra 

subjugado ao poder do Estado, mas exerce poder e, ao mesmo tempo, é efeito dele. 

Portanto, o sujeito vai se constituir por meio das relações de poder e, nisto, verifica-se a 

implicação das consequências da instituição sobre ele (Murad, 2010). 

Foucault (1975/2010) afirma que as instituições disciplinares utilizam pequenas 

astúcias dotadas de um grande poder de difusão, arranjos sutis, de aparência inocente, 

mas profundamente suspeitos, dispositivos que obedecem a economias inconfessáveis, ou 

que procuram coerções sem grandeza (p. 134). Dessa forma, verifica-se que são táticas 

que se apresentam a partir de extrema tenuidade e se encontram dispostas de maneira 

espalhada e de forma abrangente, estendendo-se, penetrando e produzindo efeitos ao longo 

de toda a sociedade. 

De tal modo, para Foucault (1975/2010), a disciplina opera sobre os corpos 

aumentando-lhes a força útil, enquanto que os destitui como força política e, com isso, o 
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corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o 

recompõe (p. 133). Sendo o controle do corpo, das multiplicidades, assegurado pela 

máquina do poder que incide sobre eles. As instituições contribuem, através de seus 

mecanismos de controle, com a constituição de corpos dominados e, portanto, de corpos 

dóceis. Com isso, observa-se que o poder opera e produz consequências sobre o corpo. E 

essa relação entre docilidade e utilidade dos corpos serve como parâmetro e sustentação de 

uma aparelhagem de poder pautada na obediência, na disciplina. 

O poder não almeja impedir que o homem exerça suas ações, mas pretende 

conduzir a vida humana de maneira a aproveitar suas potencialidades, bem como 

desenvolver suas capacidades a partir do aprimoramento progressivo e permanente. Com 

isso, evidencia-se que a instituição se vale das técnicas disciplinares de poder para garantir 

objetivos econômicos e políticos, uma vez que visa à máxima utilização do homem 

economicamente e, em contrapartida, requer a diminuição do homem enquanto força 

política, na tentativa de controlar sua capacidade de revolta e de oposição aos mecanismos 

de disciplina (Foucault, 1979/1993). 

Assim, ressalta-se que a disciplina não é uma instituição ou um aparelho, mas que 

os aparelhos e as instituições consistem em alguns dos dispositivos que se utilizam das 

técnicas normativas de poder e os colocam em funcionamento, na medida em que o poder 

os atravessa. Deste modo, as instituições se configuram como um espaço que permite a 

circulação do poder, uma vez que o poder existe nas relações que os homens estabelecem 

entre si. Portanto, o poder é relacional e não exterior ao próprio homem (Foucault, 

1979/1993).  

As instituições pautadas na disciplina se valem de um tipo específico de poder que 

apresenta seus efeitos em um grande número de pessoas e se amparam em métodos que 

possibilitam circular o poder, o que torna os seus efeitos contínuos e, sobretudo, 

individualizados. Essas técnicas de poder empregadas apresentam-se bem mais eficazes e 

muito menos onerosas, ao apresentar efeitos permanentes, menos capazes de acarretar 

forças opositoras e por se encontrarem presentes nas relações dos homens (Foucault, 

1979/1993). 

Assim, evidencia-se que o indivíduo se apresenta como um dos efeitos do poder. 

Como afirmado por Goffman (1961/2010), a própria rotina da instituição faz com que ao 

indivíduo seja atribuído o papel de objeto, o qual é moldado, mesmo que sutilmente, pelos 

procedimentos a que se submete. De modo que são desconsiderados os papéis 
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desempenhados por tal sujeito no ambiente externo à instituição, bem como a própria 

percepção de si mesmo é deturpada, o que acarreta em diversos processos relacionados ao 

sujeito, dentre os quais, o que é apontado pelo autor como as profanações do eu.  

O eu é profanado, uma vez que a instituição põe em xeque vários aspectos 

considerados estáveis e que são assegurados pelo ambiente doméstico do sujeito. Isto 

porque, ao adentrar à instituição e, a partir das vivências decorrentes do contexto 

institucional, o sujeito se torna desprovido de certos aspectos que lhe conferiam apoio e, 

por conseguinte, diversas consequências incidem sobre ele (Goffman, 1961/2010).  
Como aponta Goffman (1961/2010), as instituições, cada qual a seu modo, 

apresentam diversas maneiras de relação social, caracterizando-se por suas condições de 

transpor as barreiras do contexto institucional, os obstáculos que se apresentam em relação 

ao meio externo e o impedimento à saída. Para o autor, todas as instituições possuem 

tendências ao fechamento, de modo que umas se encontram mais fechadas que outras. E, 

nos casos de instituições em que a disposição ao fechamento se apresenta em sua forma 

máxima, o autor as define como instituições totais.  

Seguindo tal apontamento, neste texto são abordados aspectos acerca das 

instituições totais apoiando-se na ideia de que tais considerações se estendem às 

instituições como um todo, podendo ocorrer variações de acordo com o fechamento 

peculiar que marca e caracteriza cada instituição. Assim, há certos aspectos que, 

isoladamente, podem ser encontrados em instituições que não são consideradas totais, mas 

as instituições totais apresentam um conjunto de características peculiares, que são 

descritas por Goffman (1961/2010) do seguinte modo: 

 

Uma disposição básica da sociedade moderna é que o indivíduo tende a dormir, 

brincar e trabalhar em diferentes lugares, com diferentes co-participantes, sob 

diferentes autoridades e sem o plano racional geral. O aspecto central das 

instituições totais pode ser descrito com a ruptura das barreiras que comumente 

separam essas três esferas da vida. Em primeiro lugar, todos os aspectos da vida 

são realizados no mesmo local e sob uma única autoridade. Em segundo lugar, 

cada fase da atividade diária do participante é realizada na companhia imediata 

de um grupo relativamente grande de outras pessoas, todas elas tratadas da 

mesma forma e obrigadas a fazer as mesmas coisas em conjunto. Em terceiro 

lugar, todas as atividades diárias são rigorosamente estabelecidas em horários, 

pois uma atividade leva, em tempo predeterminado, à seguinte, e toda a 

seqüência de atividades é imposta de cima, por um sistema de regras formais 

explícitas e um grupo de funcionários. Finalmente, as várias atividades 

obrigatórias são reunidas num plano racional único, supostamente planejado para 

atender aos objetivos oficiais da instituição (p. 17). 
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Assim, conforme Goffman (1961/2010), evidencia-se o controle exercido pelas 

instituições totais para conduzir os aspectos que envolvem a vida do indivíduo que nelas se 

encontram inseridos com o objetivo de gerir as atividades humanas com a finalidade de 

dominá-las. Portanto, uma instituição total é concebida como um local de residência e 

trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada (p. 11). 

 

 

2.2 – Os efeitos do poder sobre o sujeito 

 

De acordo com Goffman (1961/2010), toda instituição conquista parte do tempo e 

do interesse de seus participantes e lhes dá algo de um mundo (p. 16), o que demonstra a 

influência do poder sobre os indivíduos presentes nas instituições. Com isso, as instituições 

totais apresentam o domínio de diversas necessidades do indivíduo, o que ocorre através da 

coordenação burocrática de grupos inteiros de pessoas, uma vez que, nesse tipo específico 

de instituição, os indivíduos são distribuídos e se encontram dispostos constantemente em 

conjunto. 

O fato de estarem ordenados em grupo torna favorável a fiscalização periódica e, a 

partir da vigilância, qualquer falha no cumprimento às regras torna-se facilmente e 

claramente visível. Assim, no contexto das instituições totais existe, nitidamente, o grupo 

controlado, que é o grupo de pessoas que se encontra sob o comando do grupo dirigente, 

que é composto por quem possui e exerce a autoridade. De maneira que, a cada grupo, são 

atribuídas características peculiares (Goffman, 1961/2010). 

Com isso, os papéis de cada grupo são bastante delimitados, existindo uma 

distância praticamente intransponível entre eles, o que limita a mobilidade entre os grupos. 

Evidencia-se, assim, a clara divisão que ocorre entre o grupo controlado e o grupo 

dirigente, o que resulta da direção burocrática de amplo contingente de pessoas. De tal 

maneira, como afirma Goffman (1961/2010), os menores segmentos da atividade de uma 

pessoa podem estar sujeitos a regulamentos e julgamentos da equipe diretora; a vida do 

internado é constantemente penetrada pela interação de sanção vinda de cima (p. 42), o 

que demonstra a existência e a disposição hierárquica visível que existe entre os 
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determinados grupos, a partir da qual são estabelecidas as relações específicas de 

dominação e de controle. 

Conforme Foucault (1981-1982/2004), um entendimento sobre o poder deve ser 

concebido a partir das relações que são constituídas, estrategicamente, tanto entre os 

indivíduos como entre os grupos. Para tanto, deve-se considerar aspectos essenciais que 

envolvem estas relações, como a conduta seguida pelo indivíduo, em que podem ser 

utilizados determinados métodos e atividades que, conforme o contexto, podem se 

encontrar amparados no conjunto que compõe a instituição. E, além disso, devido ao fato 

de o poder se apresentar de modo difuso, ocorre o gerenciamento das ações de um pelo 

outro. 

Na instituição total, toda e qualquer atividade do indivíduo é preestabelecida, 

regulada e fiscalizada por quem detém o comando, o que promove a perda da autonomia 

do ato. Sendo os vários elementos da conduta do indivíduo, como comportamentos, 

vestimentas, constantemente controlados e sob a apreciação de quem exerce a autoridade. 

De maneira que o indivíduo não pode escapar da pressão decorrente dos julgamentos e 

nem dos mecanismos de coerção. Assim, o internado encontra-se, permanentemente, no 

alvo da equipe dirigente da instituição, sendo marcado pelas sanções que lhes são 

impostas, conforme a ordem hierárquica vigente. Neste sentido, aponta Goffman 

(1961/2010, p. 44): 

 

...uma das formas mais eficientes para perturbar a “economia” de ação de uma 

pessoa é a obrigação de pedir permissão ou instrumentos para atividades 

secundárias que a pessoa pode executar sozinha no mundo externo, – por 

exemplo, fumar, barbear-se, ir ao banheiro, colocar cartas no correio. Essa 

obrigação não apenas coloca o indivíduo no papel submisso, “não-natural” para 

um adulto, mas também permite que suas ações sofram interferências da equipe 

diretora. 

 

Percebe-se que, nas instituições totais, há a maximização do controle, o qual ocorre 

de maneira pormenorizada, incidindo em todos os aspectos que envolvem o indivíduo. Isto 

porque o indivíduo não pode se esquivar das táticas de coação que lhes são impelidas, tanto 

pelo fato de não poderem sair de determinada instituição como pelas sanções a que são 

submetidos. De tal modo que grande parte das regras se remete às diversas atividades que 

devem ser executadas juntamente com os demais internados, sendo as normas impostas 

seguindo um sistema escalonado de autoridade, no qual qualquer pessoa da equipe 

dirigente da instituição possui certos direitos que lhe conferem o poder de infligir, a 
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qualquer momento, condutas disciplinares a todos internados, o que favorece a ocorrência 

e torna maior a incidência de medidas repressivas (Goffman, 1961/2010). 

Tais práticas de controle vão ao encontro do que Foucault (1979/1993) aponta 

como a microfísica do poder, em que há o domínio pormenorizado sobre o que envolve o 

sujeito, como hábitos, expressões, sua rotina como um todo. Estas técnicas, marcadas pelas 

disciplinas, pelo arranjo do corpo tanto com relação à dimensão do tempo como do espaço, 

a vigilância permanente, atuam diretamente sobre o corpo do indivíduo, bem como sobre o 

corpo social ao se estender aos aspectos cotidianos. 

Quanto ao dia a dia, como mencionado anteriormente, para Goffman (1961/2010), 

nas instituições totais as atividades que perpassam a rotina do indivíduo, tais como dormir, 

brincar e trabalhar (p. 17), são destituídas das barreiras que as definem e que usualmente 

separam esses momentos. Portanto, este tipo de instituição é marcado pelo controle de 

muitas das necessidades de grupos inteiros de pessoas, acarretando na violação das 

individualidades. Assim, percebe-se que o indivíduo que se encontra inserido na instituição 

total tem todas as suas atividades planejadas pelos dirigentes da instituição, uma vez que 

possui a sua rotina inteiramente determinada e controlada conforme o contexto 

institucional. A constante imposição de regras e o permanente controle podem acarretar um 

processo denominado „mortificação do eu‟. 

Tal mortificação do eu, embora nem sempre ocorra de modo proposital, decorre de 

diversos processos que ocasionam a degradação da carreira moral do sujeito, sendo esta 

descrita por Goffman (1961/2010) como um processo que envolve tanto o pensamento 

sobre si mesmo como sobre as pessoas que são significativas para ele. Assim, percebe-se 

que a mortificação do eu é algo que incide sobre o sujeito e a perda de vários aspectos que 

formam sua referência pessoal culmina no processo de deformação pessoal. E, em alguns 

casos, a mortificação do eu pode ser decorrente, até mesmo, de operações físicas sobre o 

corpo, ocasionando a desfiguração pessoal, quando há mutilações de membros do corpo. 

Entretanto, independente da maneira, o eu é acometido. Diante de todos esses processos, 

pode ocorrer a perda do sentimento de segurança pessoal, desencadeador de angústia para 

o indivíduo. 

De tal modo, percebe-se que o indivíduo está em meio ao desejo da instituição, que 

marca a utilização do corpo do próprio indivíduo segundo o poder disciplinar. As regras 

estabelecidas acabam por favorecer, até mesmo, o impedimento de questionamentos que 
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apontem para possíveis modificações no contexto institucional e, em decorrência disto, o 

indivíduo não pode escapar das consequências do poder (Foucault, 1979/1993). 

Além disto, outro aspecto ligado à carreira moral consiste no fato de que, ao 

adentrar nas instituições totais, é comum que o internado desenvolva sentimentos de 

angústia também contra o mundo externo e, além disso, podem desencadear-se percepções 

de ser alvo de injustiça diante de todas as situações que vivencia. Com isso, o indivíduo 

experimenta várias sensações perturbadoras e que podem ocasionar sentimentos de revolta 

remetidos a si mesmo, aos outros e aos ambientes interno e externo à instituição (Goffman, 

1961/2010). 

A mortificação do eu também se relaciona com processos psicológicos, entretanto, 

esta relação pode ser muito variável, pois como exemplificado por Goffman (1961/2010), o 

fato de nossa cabeça ser raspada é facilmente percebido como uma mutilação do eu, mas, 

se essa mortificação pode enfurecer um doente mental, pode agradar a um monge (p. 49). 

Deste modo, nota-se que a mortificação do eu, bem como a sua percepção encontra-se 

atrelada à relação que o indivíduo estabelece consigo e com o contexto institucional no 

qual está inserido e, por consequência, o papel desempenhado pelo mesmo. Ainda quanto 

aos aspectos psicológicos, verifica-se que: 

 

A mortificação ou mutilação do eu tendem a incluir aguda tensão psicológica 

para o indivíduo, mas para um indivíduo desiludido do mundo ou com 

sentimento de culpa, a mortificação pode provocar alívio psicológico. Além 

disso, a tensão psicológica frequentemente criada por ataques ao eu pode 

também ser provocada por questões não-percebidas como ligadas aos territórios 

do eu – por exemplo, perda do sono, alimento insuficiente, indecisão crônica 

(Goffman, 1961/2010, p. 49). 

 

Para Foucault (1975/2010), a concepção de uma sociedade marcada pelo sistema 

disciplinar deve considerar as tecnologias que são empreendidas na relação do poder sobre 

o corpo. As práticas disciplinares são concernentes ao processo sócio-histórico-cultural 

vivenciado por determinada coletividade, de maneira que, ao mesmo tempo em que 

mantêm este processo, são criadas por ele. Portanto, as táticas disciplinares são produtoras 

de discursos e saberes que só possuem sentido ao se materializarem por meio dos corpos, 

das instituições e das práticas sociais. 

Para Goffman (1961/2010), em grande parte das instituições totais, os 

procedimentos que consistem em ataques ao eu de maneira insidiosa, o que tem por 

consequência a mortificação do próprio eu, possuem justificativas, o que confere respaldo 
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oportuno à instituição. Isto pode ser exemplificado nos casos de conventos, nos quais as 

pessoas adentram na instituição de maneira voluntária e são submetidas às táticas 

remetidas ao poder da disciplina, o que é justificado pelos parâmetros que envolvem a 

ordem religiosa. Assim, o que se percebe é que a mortificação do eu se configura como 

estratégia de controle permanente que pretende atingir o maior número de pessoas a partir 

de pequenos custos e, ainda: 

 

A barreira que as instituições totais colocam entre o internado e o mundo externo 

assinala a primeira mutilação do eu. Na vida civil, a seqüência de horários dos 

papéis do indivíduo, tanto no ciclo vital quanto nas repetidas rotinas diárias, 

assegura que um papel que desempenhe não impeça sua realização e suas 

ligações em outro. Nas instituições totais, ao contrário, a participação 

automaticamente perturba a seqüência de papéis, pois a separação entre o 

internado e o mundo mais amplo dura o tempo todo e pode continuar por vários 

anos. Por isso ocorre o despojamento do papel. Em muitas instituições totais, 

inicialmente se proíbem as visitas vindas de fora e as saídas do estabelecimento, 

o que assegura uma ruptura inicial profunda com os papéis anteriores e uma 

avaliação da perda de papel (Goffman, 1961/2010, p. 24). 

 

De tal modo, verifica-se que, na instituição total, o indivíduo é destituído do papel 

que desempenhava no ambiente externo podendo, até mesmo, perder este papel de maneira 

definitiva, como, por exemplo, não acompanhar o desenvolvimento da vida dos filhos. 

Além disso, pode ocorrer a perda permanente de certos direitos, o que incorre no processo 

designado como morte civil. O indivíduo descobre que passou a não desempenhar certos 

papéis que possuía no ambiente externo em consequência da barreira que a instituição 

apresenta com relação a este ambiente, sendo esta barreira tanto física quanto social 

(Goffman, 1961/2010). 

De acordo com Goffman (1961/2010), no momento do próprio processo de 

admissão na instituição, já ocorrem procedimentos que acarretam perdas e mortificação, o 

que pode ser explicitado pelo fato de que o indivíduo pode evitar transparecer a imagem 

habitual que apresenta fora da instituição, pode também ser obrigado a desempenhar um 

papel contrário ao qual se identifica. Após a entrada no contexto institucional, qualquer 

movimento, respostas verbais e atividades do indivíduo encontram-se sob permanente e 

irrestrito controle. De tal maneira que qualquer regulamento, ordem ou tarefa que obrigue 

o indivíduo a adotar tais movimentos ou posturas, pode mortificar seu eu (p. 30). 

Além disso, a mortificação do eu ainda pode ocorrer quando um indivíduo 

presencia agressões praticadas a alguém com quem se relaciona e sofre os efeitos deste 

ataque como se fossem cometidos contra si mesmo e, em grande parte, não pode apresentar 
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nenhuma reação diante de determinada situação. E, como nas instituições com caráter total, 

em geral, há um empenho por parte do internado em evitar situações conflitantes em 

decorrência do sistema punitivo ao qual se encontra submetido, verifica-se que pode 

abdicar de certa sociabilidade com os demais membros da instituição (Goffman, 

1961/2010). 

No que foi apresentado a respeito da mortificação do eu, contudo, percebe-se que as 

instituições totais possuem o caráter de violar a autonomia do indivíduo, uma vez que o 

impede de executar certos comportamentos que a sociedade civil asseguraria tanto para si 

quanto para os outros que se encontram ao seu redor, estando limitada sua liberdade para 

agir. Diante disto, o indivíduo é impedido de executar diversas ações, o que pode propiciar 

o sentimento de infantilização (Goffman, 1961/2010). 

Ainda de acordo com o parágrafo acima, Foucault (1995) aponta que as ações do 

indivíduo encontram-se reguladas pelo poder da disciplina. E afirma que esta forma de 

poder aplica-se à vida cotidiana imediata que categoriza o indivíduo, marca-o com sua 

própria individualidade, liga-o à sua própria identidade (p. 235).  Assim, é uma forma de 

poder que atua de maneira insidiosa sobre o sujeito, tornando-se presente na constituição 

do próprio sujeito e surtindo efeitos sobre ele. 

Outro aspecto a ser considerado consiste no fato de que o indivíduo é impedido de 

demonstrar certas expressões, seja de agrado ou de insatisfação e, desta maneira, ficam 

proibidas diversas manifestações do eu. Além disso, ficam desfavorecidas certas 

comodidades materiais como, por exemplo, gostar de dormir em uma cama macia ou optar 

pelo silêncio à noite, o que ocorre segundo as preferências do indivíduo, as quais 

acontecem a partir de suas escolhas pessoais e, de tal modo, essas escolhas ficam 

inviabilizadas. Isto aponta para os prejuízos relacionados à decisão pessoal do indivíduo, o 

qual, por conseguinte, deve abdicar de suas vontades em detrimento do que é estipulado 

pelas regras da instituição. Ainda observa-se que há até mesmo um controle sobre a fala do 

indivíduo, sendo esperado que ele apenas responda ao que lhe foi solicitado (Goffman, 

1961/2010). 

Assim, o indivíduo vai ser moldado para atender aos objetivos da instituição, o que 

aponta para o fato de se configurar como um dos componentes da trama do poder. Uma 

vez que se constitui conforme as práticas de controle, sofre os efeitos permanentes destas, 

bem como as coloca em funcionamento. Com isso, evidencia-se a afirmação de Foucault 
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(1979/1993) de que as próprias relações de poder produzem estratégias que as legitimam e 

as mantém operando. 

Neste sentido, embora cause consequências dolorosas e, em certos casos, 

irreparáveis para o indivíduo que se encontra presente na instituição total, para Goffman 

(1961/2010) a mortificação do eu possui justificativas, o que consiste em uma tentativa de 

conferir respaldo às suas ações baseadas em um sistema de coerção bastante eficiente. 

Portanto, tal como apresentado anteriormente, as várias justificativas para a mortificação 

do eu são muito freqüentemente simples racionalizações, criadas por esforços para 

controlar a vida diária de grande número de pessoas em espaço restrito e com pouco 

gasto de recursos (p. 48). Assim, nota-se que o indivíduo apresenta uma ineficiência 

pessoal, que é explicitada pela relação que estabelece com seus desejos, que são 

renunciados de acordo com os imperativos da instituição, partindo-se dos interesses 

considerados ideais e impostos pelo sistema institucional. 

Ainda quanto aos processos que envolvem o eu, também é importante considerar o 

fato de que nas instituições totais ocorre, como apontado por Goffman (1961/2010), certa 

exposição contaminadora, que é outro modo de mortificação do eu decorrente da 

impossibilidade do indivíduo em afastar de seu contato ou do contato de seus bens o que 

considera como algo estranho, contaminador. De maneira que não pode afastar os objetos 

que se encontram relacionados aos seus sentimentos e nem se distanciar do que consiste 

em ameaça para o seu eu, como o faria caso estivesse no meio externo. E, com isso, a 

delimitação que o indivíduo institui entre seu eu e o ambiente fica comprometida e, por 

conseguinte, há uma invasão irremediável do seu ser, o que culmina na violação do próprio 

eu. 

De acordo com o que foi descrito a respeito do processo de mortificação do eu, 

verifica-se que o indivíduo sofre os efeitos da instituição, a qual lhe vai modelando 

segundo sua rotina e, com isso, ao indivíduo é atribuído o caráter de objeto inerente à 

máquina administrativa e passa a operar conforme o poder impelido por determinada 

instituição, a qual estabelece procedimentos padronizados que visam conduzir a vivência 

do mesmo. Nesse sentido é que, para Goffman (1961/2010), as instituições totais são fatais 

para o eu civil do internado, embora a ligação do internado com esse eu civil possa variar 

consideravelmente (p. 47). Assim, mesmo que se apresente sob formas diversificadas, o eu 

civil é perturbado. 
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O internado enfrenta um despojamento quanto ao seu eu civil em decorrência do 

processo de mortificação do próprio eu, de maneira que o indivíduo passa a receber 

informações formais e informais acerca do contexto institucional, o que é denominado por 

Goffman (1961/2010) como „sistema de privilégios‟, o que possibilita certa reorganização 

pessoal. De tal modo, o sistema de privilégios configura-se como estratégias utilizadas pelo 

eu para lidar com as vivências provenientes do cotidiano institucional. 

Dentro desse sistema de privilégios encontram-se três elementos básicos: o 

primeiro consiste no conjunto explícito e formal de regras a seguir, o que determina as 

normas a serem adotadas no cotidiano da instituição, sendo o processo de admissão, no 

qual são retirados certos apoios anteriores do internado, considerado como um modo de 

prepará-lo para introjetar os regulamentos colocados pela instituição; o segundo 

fundamenta-se pelo estabelecimento de um mecanismo de recompensas, neste são 

permitidos certos prêmios ou privilégios nitidamente definidos, os quais são concedidos 

mediante a obediência aos preceitos da instituição; o terceiro remete aos castigos 

estipulados diante de comportamentos que infringem as regras da instituição, de tal 

maneira que pode ocorrer a perda passageira ou definitiva de certos privilégios e, em geral, 

nenhum sistema de castigo equipara-se ao imposto pelas instituições totais (Goffman, 

1961/2010). 

Ainda quanto ao sistema de privilégios, a partir do qual são instituídos castigos e 

vantagens especiais, percebe-se que ele consiste em maneiras de organização inerentes às 

instituições totais. Isto porque, de forma geral, no ambiente externo ao da instituição, os 

castigos não são comumente aplicados aos adultos, mas sim às crianças e aos animais. 

Outro aspecto relaciona-se ao fato de que a liberdade futura se inclui no sistema de 

privilégios e, nesse caso, tal liberdade encontra-se condicionada aos atos que o indivíduo 

pratica, de maneira que tanto a diminuição como o aumento do tempo de permanência na 

instituição estão vinculados ao comportamento do indivíduo (Goffman, 1961/2010). 

Os castigos e os privilégios estão relacionados a um sistema de trabalho interno, no 

qual os indivíduos são levados de um ambiente para outro da instituição, conforme o 

castigo ou o prêmio que receberão, de acordo com seu comportamento. Para tanto, cada 

ambiente institucional apresenta, visivelmente definidos, certos tipos de castigos ou 

vantagens, de maneira que cada espaço fica claramente demarcado conforme sua utilização 

(Goffman, 1961/2010). 
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Para Goffman (1961/2010), ao sistema de privilégios encontram-se associados 

vários aspectos relevantes do contexto das instituições totais, tal como a formulação de 

gíria institucional que é constituída para descrever eventos que ocorrem no cotidiano 

institucional e consistem em uma forma peculiar de comunicação, utilizada, 

principalmente, pelos internados. A equipe dirigente, mais especificamente em seus níveis 

mais inferiores, também detém o domínio dessas gírias e as usa com os internados, 

entretanto, não a utiliza ao falar com superiores e demais pessoas. Além das gírias, nota-se 

que os internados adquirem conhecimento dos vários postos e funcionários, um conjunto 

de “lendas” sobre o estabelecimento, bem como certa informação comparativa sobre a 

vida em outras instituições totais semelhantes (p. 53). De maneira que todo o 

conhecimento sobre a instituição é fundamentado a partir das vivências dos indivíduos 

nesse contexto. 

As instituições totais também apresentam o  que Goffman (1961/2010) denomina 

como „sistema de ajustamentos secundários‟, o qual consiste em práticas que não afrontam 

diretamente a equipe dirigente, mas que possibilitam aos internados obter certas 

satisfações, mesmo dentro do ambiente institucional. A partir dos ajustamentos 

secundários, o internado apresenta certo domínio de seu ambiente, o que o faz se sentir 

com alguma autonomia. De maneira que um ajustamento secundário se torna quase uma 

forma de abrigo para o eu (p. 54). 

Assim, o sistema de ajustamentos secundários consiste em táticas que o indivíduo 

utiliza para se perceber autônomo diante das imposições decorrentes do conjunto de 

normas institucionais. O grupo de internados cria códigos e estabelece mecanismos de 

controle social, de maneira informal, para impossibilitar que algum internado transmita 

informações acerca dos ajustamentos secundários de outro. Nesse sentido, conforme o 

papel desempenhado por cada internado, é que são atribuídas certas denominações que 

variam desde, por exemplo, dedo duro a boa praça (Goffman, 1961/2010). 

Tal como apresentado acima, mesmo no contexto institucional, o indivíduo executa 

certas ações na tentativa de se apresentar de forma autônoma. Entretanto, para Foucault 

(1995), o que seria próprio a uma relação de poder é que ela seria um modo de ação 

sobre ações (p. 245). Com isso, percebe-se que o sistema de poder fundamenta as normas 

no intuito, dentre outros aspectos, de regular e de tornar previsíveis as práticas humanas. 

Para Goffman (1961/2010), nas instituições totais não se trata, claramente, de 

substituir o que constitui a cultura peculiar do indivíduo, porém, a ocorrência de 
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transformações culturais pode acontecer diante do distanciamento do indivíduo em relação 

ao meio externo. De maneira que, quanto maior o tempo de institucionalização, maiores 

são as possibilidades de enfrentamento de dificuldades, caso haja o retorno do indivíduo ao 

mundo externo, uma vez que pode ocorrer um “destreinamento” – que o torna 

temporariamente incapaz de enfrentar alguns aspectos de sua vida diária (p. 23). Com 

isso, evidencia-se que tais dificuldades poderão persistir por tempo indeterminado ao longo 

da vida do indivíduo. 

Diante das implicações sobre o internado, Goffman (1961/2010) afirma que a 

instituição, em seu caráter total, configura-se como um híbrido social, pois consiste tanto 

em residência como em organização formal. Sendo essas instituições consideradas, 

conforme o contexto da sociedade atual, estufas para moldar pessoas, de maneira que cada 

uma é um experimento natural sobre o que se pode fazer ao eu (p. 22), o que aponta para a 

implicação da instituição sobre o indivíduo. 

De tal modo, percebe-se que o indivíduo é um efeito do poder e, dessa forma, como 

aponta Barros-Brisset (2011), a possibilidade de a psicanálise operar como um pulmão 

artificial frente à rigidez dos imperativos dos discursos institucionais – ao se servir das 

brechas para provocar o deslocamento necessário (p. 9). Assim, a psicanálise, no contexto 

institucional, torna possível um espaço para a interpretação, para a resposta singular do 

sujeito. E, como afirma Lino (2008), a psicanálise configura-se como um meio de 

favorecer a cada sujeito presente na instituição, construir um saber-fazer com o seu 

sintoma, com seu mal-estar, isto é, responsabilizar-se pelo seu sintoma. 
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3 – PSICANÁLISE E INSTITUIÇÕES DE SAÚDE: UMA PRÁXIS POSSÍVEL 

 

 

3.1 – O sujeito da instituição: o sujeito da psicanálise equivale ao sujeito da ciência  

 

A compreensão de uma prática psicanalítica na instituição é possibilitada ao 

considerar o sujeito que se encontra inserido em tal contexto. Para tanto, faz-se necessário 

um entendimento sobre de qual sujeito se trata e, diante disso, é imprescindível apoiar-se 

na afirmação de Lacan (1966/1998) de que o sujeito sobre quem operamos em psicanálise 

só pode ser o sujeito da ciência (p. 873). Assim, percebe-se que o autor aponta para a 

equivalência entre o sujeito da psicanálise e o sujeito da ciência, e é a partir desta 

proposição que se fundamenta a noção de sujeito apresentada neste texto. 

Segundo Coelho dos Santos e Lopes (2013), Descartes, ao instaurar o exercício da 

dúvida, rompe com o encantamento em relação a Deus e ao mundo e, com isso, instaura o 

sujeito da ciência, que se encontra livre de significações anteriormente existentes. A 

ciência, por sua vez, nasce com a cisão entre mundo antigo e mundo moderno, a partir do 

momento em que o fator Deus não se encontra como referência a tudo o que existe. A 

dúvida metódica cartesiana introduz a própria ciência e o sujeito que lhe é correspondente, 

considerando-se que consiste em um sujeito cindido entre o saber, que se apresenta de 

maneira lacunar e, portanto, incompleto, e a verdade da ausência de garantia de qualquer 

saber. Neste sentido: 

 

A dúvida metódica é o operador do trabalho de redução que inaugura a ciência 

moderna e a posição subjetiva que lhe corresponde, o sujeito sem qualidades. 

Através dessa operação, é excluído do campo do saber todo o conhecimento que 

não resista ao tribunal da razão. Os saberes são negados até o ponto em que seja 

possível alcançar uma certeza. Descartes leva esse exercício até o seu limite para 

reencontrar a clareza da verdade reduzida à evidência intelectual. Ao fazê-lo, 

situa-se como significante, único, significante novo, isto é, não articulado na 

cadeia da tradição antiga com a qual rompeu, pois é o fundador de uma nova 

tradição (Coelho dos Santos & Lopes, 2013, p. 49). 

 

Com isso, percebe-se que Descartes pretende realizar uma redução da visão de 

mundo, tanto tradicionais quanto religiosas, a uma visão de mundo científica, na tentativa 

de se alcançar a certeza da verdade, livre de qualquer tradição e experiência sensível. Já 

Lacan, considerando-se o cógito cartesiano „Penso, logo sou‟, demonstra que o 
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aparecimento do sujeito da ciência moderna aponta para a divisão entre o saber e a verdade 

(Coelho dos Santos & Lopes, 2013). 

Tal como apontam Coelho dos Santos e Lopes (2013), isto se deve na medida em 

que, com a hipótese do inconsciente, Freud revelou que o sujeito não é idêntico à 

consciência de si. Lacan formalizou este corte esclarecendo que “sou, onde não penso” e 

“penso, onde não sou” (p. 8). De tal modo, Lacan aponta o estabelecimento de uma 

relação peculiar do sujeito da ciência com o saber, relação esta que não se apresenta isenta 

da presença do inconsciente, o que evidencia que não há correspondência entre o 

pensamento e o sujeito que pensa, uma vez que não há um saber que possua um caráter 

totalizante, que não seja marcado por um furo. 

De acordo com Coelho dos Santos e Lopes (2013), evidencia-se que não há 

equivalência entre o eu e o sujeito, o ser do sujeito não consiste em uma realidade 

instantânea. De tal modo, o eu não corresponde ao sujeito da ciência. O eu é um objeto em 

particular na existência do sujeito, com o qual ele se identifica. O eu é um outro, uma 

imagem no espelho, que ele toma como equivalente a si próprio (p. 53). Assim, para 

Lacan, o eu configura-se como uma unidade que se encontra alienada na identificação com 

o outro e, logo, imaginária. 

Kaufmann (1996) afirma que Lacan toma o cuidado de opor sua doutrina a toda 

filosofia que se valeria do cógito, precaução que é fácil compreender tendo em vista a 

denúncia da virtualidade do eu e de sua pretensão a querer ocupar o lugar do que alguns 

chamam de “núcleo duro” da personalidade (pp. 158-159). Isto porque o eu, tal como 

apresentado no cógito cartesiano, encontra-se como consciência de si e, para a psicanálise, 

pelo contrário, o eu sempre se localiza como inacessível ao sujeito. De maneira que o eu 

aspira a uma imagem ideal, marcada pelo imaginário e pela exterioridade e, portanto, esta 

especificidade leva o caráter humano à procura, incessante, de sua identidade. 

Desta maneira, o sujeito não se encontra sob o amálgama da consciência de si, pelo 

contrário, há a existência de uma fissura que indica que o sistema pulsional aponta para o 

fracasso do exercício do pensamento que conduza a um existente em si mesmo. Portanto, 

observa-se que não há relação entre significante e significado e, em decorrência disto, um 

mesmo significante pode se remeter a algo e, em outro momento, pode se vincular a algo 

distinto ao anterior. O aparecimento do significante se encontra atrelado ao surgimento da 

linguagem, sendo impossível precisar quando e como começou, e como era anteriormente 

à sua manifestação. Considerando-se a homologia entre a estrutura da pulsão e a estrutura 
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do significante, apresentada por Lacan, a ordem simbólica situa o movimento pulsional 

para mais adiante do eu (Coelho dos Santos & Lopes, 2013). 

Conforme Coelho dos Santos e Lopes (2013), a linguagem consiste em uma 

utilização inédita do sistema simbólico, de modo que esse caráter inédito ocorre na medida 

em que o significante apresenta-se com o comando arbitrário, introduzido e apagado da 

máquina simbólica e, assim, o significante configura-se como uma potência criadora. O 

que marca a criação é o fato de ela consistir em um ato sem fundamento, no qual o próprio 

sujeito não se diferencia. Portanto, o sujeito da ciência reduz-se a um pensar que não se 

pensa a si mesmo, que não se identifica a um “em si”, tampouco à reflexividade ou à 

consciência, porque se reduz ao ato infundado da criação. Neste momento, o sujeito é 

idêntico à própria origem, é pura contingência (p. 57).  

Assim, como aponta Birman (1994), há um paradoxo relacionado ao sujeito, visto 

que o sujeito precisa, mas não pode nomear-se devido ao fato de que a própria nomeação 

implica em seu desaparecimento. Isto vai ao encontro da afirmação de Neto (2009) que 

tentar esgotar um campo que se constitui a partir de singularidades, por meio do conceito 

(que tem pretensões universais), significa, de certa forma comprometer aquilo que 

constitui sua essência (p. 38). Deste modo, quanto ao enunciado, o sujeito é plenitude e 

concretude, enquanto que, na enunciação, o sujeito se oculta e o que aparece são seus 

efeitos.  

Para Coelho dos Santos e Lopes (2013), o cógito cartesiano apresenta a relação do 

sujeito da ciência com o saber. E essa relação evidencia uma perda de realidade no campo 

psíquico, pois a parte concernente à realidade perdida retorna no simbólico sob a forma de 

sintoma. Além disso, afirmam que a linguagem configura-se como uma demanda que 

fracassa continuamente, pois o gozo é impossível e, diante disso, percebe-se que nada do 

que se busca é da ordem do que se encontra (p. 238).  

De acordo com Coelho dos Santos e Lopes (2013), a partir da impossibilidade de 

gozo é que todo discurso se movimenta, compreendendo-se por discurso a maneira como o 

sujeito se inscreve no laço social. Neste ponto, ressalta-se que Lacan instituiu quatro 

discursos, são eles: discurso do mestre, discurso da histérica, discurso do universitário e 

discurso do analista. De modo que o ponto de partida para cada discurso é o discurso do 

mestre, a partir do qual se estrutura, concomitantemente, a ciência moderna e o sujeito da 

ciência e, portanto, discurso privilegiado neste texto. 
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Segundo Birman (1994), o discurso do mestre aponta que o poder encontra-se 

presente na constituição do sujeito. Evidencia que o sujeito, além de ser um efeito do poder 

e, logo, instituído por ele, necessita se relacionar com o poder para se instaurar como 

sujeito da singularidade e da diferença. Portanto, a singularidade é construída e, ao mesmo 

tempo, encontra-se mediada pelo código simbólico, tal como a linguagem, e pela cultura 

inerente ao sistema de poder. Assim, é nesta relação com o poder que o sujeito se constitui 

e se apresenta como sujeito marcado pela diferença. 

O sujeito da ciência corresponde ao sujeito da enunciação, o qual institui a ciência a 

partir da formulação de indagações à tradição. O inconsciente freudiano confere suporte à 

ocorrência do ato constituinte do sujeito, assim como também envolve a supressão desse 

ato ao incidir sobre o sujeito com suas manifestações, demonstrando que, ao faltar como 

significante, o sujeito se apresenta como objeto e, consequentemente, não sendo possível 

pensar a si mesmo (Coelho dos Santos & Lopes, 2013).  

Diante da falta estruturante é que o sujeito se constitui como objeto, e, portanto, o 

inconsciente atesta a divisão subjetiva. Assim, verifica-se que o sujeito se encontra 

marcado pela divisão entre os seus desejos e as exigências que a sociedade disciplinar lhe 

impõe, depara-se dividido pelo significante e apresenta-se sujeitado à ciência (Coelho dos 

Santos & Lopes, 2013). 

A ciência vai ao encontro da ordem e do formalismo e, mesmo que a ciência 

apresente distanciamento com relação ao inconsciente, trata-se de algo ao qual ela não 

pode escapar, pois, conforme Lacan (1969-1970/1992), o inconsciente se impõe à ciência 

como um fato (p. 85) e, isto, na medida em que a própria ciência vai se apresentar a partir 

de furos, diante da impossibilidade de abarcar a tudo ou exercer o controle total sobre tudo. 

Assim, percebe-se que o inconsciente consiste em um resto decorrente da entrada do 

discurso da ciência no mundo. 

Neste ponto, cabe salientar que Freud (1895/1996b), inicialmente, instituiu que o 

pensamento seria possível a partir da realização do teste de realidade, o qual se daria 

mediante a divergência entre o objeto que se busca e o objeto que se apresenta à percepção. 

Deste modo, considerava que se fazia necessário um trabalho de pensamento partindo-se 

da divergência entre o objeto da realidade psíquica e o objeto que se apreende da 

percepção. Entretanto, o descobrimento de que os sonhos são processos mentais carregados 

de desejo fez com que se considerasse o pensamento como algo ligado ao domínio do 

inconsciente. 
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Além disso, como afirmam Coelho dos Santos e Lopes (2013), a dimensão da 

pulsão de morte, marcada pelo mais além do princípio do prazer, ao qual remete o sintoma 

demonstra que a evidência de que a pulsão se comporta como uma pulsão de morte 

questiona a crença de que o destino do homem seja aderir ao saber científico (p. 29). 

Assim, percebe-se a articulação da realidade psíquica com o ideal proposto pela ciência. 

Lacan (1964/1985), apoiando-se na teoria das pulsões, formulada por Freud, afirma 

que a ligação da pulsão ao objeto ocorre a partir de uma dialética, diante do fato de se 

estabelecer ora como encontro, ora como perda, do mesmo modo operando como alienação 

e como separação. Com isso, o objeto possui uma dimensão ligada à pulsão, à libido, não 

se remetendo a um ideal. De tal modo, segundo Coelho dos Santos e Lopes (2013, p. 30): 

 

...o discurso analítico se organiza a partir de uma perda de sentido, de um 

encontro fracassado com o objeto, de uma falha no campo do saber. A prática 

psicanalítica não pode oferecer a ninguém o conhecimento de si e sim a redução 

do sujeito à repetição do incessante movimento de encontro e perda do objeto da 

satisfação pulsional. Esta é a razão pela qual o reconhecimento do inconsciente 

tem como consequência o desvelamento do estatuto do sujeito: seu estado de 

fenda.  

 

Assim, percebe-se que Lacan não situa o objeto da psicanálise como um ideal a ser 

perseguido e atingido, mas apresenta interesse nas implicações subjetivas decorrentes da 

consideração da ciência concebida como ideal. De tal modo, a psicanálise opera partindo 

do real racional colocado pela ciência, levando-se em conta o resultado do 

desconhecimento da verdade subjetiva presente na realidade psíquica, sendo a verdade do 

sujeito remetida ao inconsciente, o que é verificado a partir dos sintomas (Coelho dos 

Santos & Lopes, 2013). 

Para Coelho dos Santos e Lopes (2013), mesmo que o saber da psicanálise não se 

trate de um saber científico, a psicanálise opera sobre o sujeito da ciência e, tal sujeito 

consiste, propriamente, em um dos efeitos do advento da ciência. Neste ponto, ressalta-se 

que o saber da ciência ocorre por meio de rupturas sucessivas e não através de síntese e de 

acumulação e, portanto, consiste em um saber que é fundamentalmente incompleto. Ao 

passo que o saber da psicanálise, mais além da incompletude da ciência, aponta para um 

impossível de dizer, impossível de saber (p. 31), que ocorre devido ao inconsciente. 

A partir disso, o que se tem como saber na psicanálise é adquirido no próprio 

discurso do sujeito e por isso é que a psicanálise pretende a articulação entre a 

subjetividade e o discurso, uma vez que é a partir do discurso que se encontram os 
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movimentos tanto de abertura como de fechamento do inconsciente. Para Lacan, a não 

equivalência, a separação existente entre a percepção e o pensamento por meio da criação 

simbólica da realidade, tomando-se o impossível do real, aponta para o fato de que a Coisa 

não pode ser toda representada a partir da percepção. Portanto, a Coisa torna-se um 

significante, o que aponta para o fato de que há significante no real (Coelho dos Santos & 

Lopes, 2013). 

A ciência se fundamenta, portanto, a partir da razão, de forma a produzir um saber 

sobre o real. Neste ponto, salienta-se que se trata de um „saber sobre‟, diante da 

impossibilidade de alcance direto ao real, de tal maneira que a construção do saber 

científico ocorre mediante a suposição de que há um saber no real. Quanto ao que é 

apresentado como ponto de tropeço para o sujeito, que consiste no sintoma, percebe-se que 

há a dimensão que se encontra presente no campo do sentido e o que carece deste, que 

escapa a este campo. Assim, as formações do inconsciente possuem duas facetas, uma 

ligada ao sintoma, que é passível de interpretação, e outra remetida ao gozo fantasmático, 

que concerne à dimensão enigmática do corpo (Coelho dos Santos & Lopes, 2013). 

 

 

3.2 – A psicanálise nas instituições de saúde 

 

No ato de fundação da Escola Francesa de Psicanálise, Lacan (1964/2003) institui a 

psicanálise a partir de três seções, a saber: seção de psicanálise pura; seção de psicanálise 

aplicada; seção de recenseamento do campo freudiano. Sem entrar em pormenores, mas 

para situá-las, a psicanálise pura concerne à práxis e à doutrina psicanalítica propriamente 

ditas. A psicanálise aplicada, como o próprio nome diz, trata-se da aplicação da psicanálise 

em diferentes contextos e instituições. E, por fim, a última seção tem por função assegurar 

as publicações, bem como a comunicação da práxis psicanalítica. É da psicanálise aplicada 

que se trata o presente estudo, uma vez que concerne à psicanálise articulada às 

instituições, mais especificamente às instituições de saúde. 

Lacan (1964/2003) afirma que deve realizar-se um trabalho – que, no campo 

aberto por Freud .... reconduza a práxis original que ele institui sob o nome de psicanálise 

ao dever que lhe compete em nosso mundo (p. 235). Nota-se que o estabelecimento das três 

seções mencionadas consiste em uma forma da psicanálise manter seu emprego diante das 

necessidades decorrentes „do mundo‟. E nisto se evidencia a inserção da psicanálise 
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também no contexto institucional, no coletivo institucional, em paralelo à prática do um a 

um. Miller (2011) salienta que os psicanalistas que se dedicam fervorosamente à 

psicanálise aplicada devem se atentar para os princípios norteadores da perspectiva 

psicanalítica. Assim, como aponta Lacan (1964/1985), devem operar levando-se em 

consideração os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, são eles: inconsciente, 

repetição, transferência e pulsão. 

 Neste ponto, cabe ressaltar que Freud (1918-1919/1996a) já apontava para a 

necessidade de adaptar a técnica psicanalítica às condições que lhe fossem impelidas para 

que se estendesse o tratamento a um número considerável de pessoas. Entretanto, chama a 

atenção para o fato de que qualquer que seja a forma que essa psicoterapia para o povo 

possa assumir, quaisquer que sejam os elementos dos quais se componha, os seus 

ingredientes mais efetivos e mais importantes continuarão a ser, certamente, aqueles 

tomados à psicanálise estrita e não tendenciosa (p. 181). E, como afirma Viganò (2010), a 

questão da psicanálise nas instituições foi colocada a Freud pela própria experiência 

psicanalítica. 

Tal como salienta Alberti (1996), verifica-se a importância do método da 

psicanálise para o entendimento das diversas formas nas quais os fenômenos psíquicos se 

apresentam na contemporaneidade e, em especial, nas instituições de saúde. Isto porque a 

psicanálise torna possível a escuta da demanda dos sujeitos presentes nestes contextos.  

De tal modo que, mesmo nas instituições de saúde, a psicanálise parte do que é 

singular ao sujeito. Como adverte Laurent (2007), não se deve desconsiderar o que há de 

particular ao sujeito e é a partir disto que se apóia a psicanálise, uma vez que não se pauta 

em uma ortopedia, mas pretende possibilitar ao sujeito uma solução ao seu sintoma, que 

lhe é particular.  

O sintoma, tal como salienta Teixeira (2009), é o recurso singular, embora precário, 

apresentado pelo sujeito diante da impossibilidade da existência de regra que aponte para a 

adequação de suas soluções subjetivas. À psicanálise cabe articular, de forma sempre 

inédita, o que é comum a todo sujeito, que é o que advém desta ausência de regra que 

estabeleça uma solução comum a todos diante do que é sintomático. 

Portanto, a psicanálise opera segundo o estabelecimento de tipos diagnósticos que 

se configuram e se dispõem articulados ao universal da linguagem e se vale do que é 

depreendido a partir da experiência do um a um e, por conseguinte, do que é apresentado 

de maneira particularizada por cada sujeito. Com isso, embora a psicanálise também 
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requeira formalização e se fundamente a partir de um campo teórico que norteia e serve de 

parâmetro para a ancoragem de sua práxis, o que vai ao encontro de um saber que se 

apresenta com caráter universal, a mesma parte do que é universal a todo sujeito, que é a 

sua diferença (Teixeira, 2009). 

Enquanto as instituições disciplinares buscam, como mencionado anteriormente, o 

ajuste e a adequação do sujeito à norma, a psicanálise visa dar voz ao sujeito, e, portanto, 

não se encontra subordinada aos princípios da eficácia e da eficiência máximas e nem 

corrobora com práticas de caráter socioeducativo (Grostein, 2006).  

O psicanalista, tal como apontado por Lacan (1958/1998b), é responsável pela 

condução do tratamento e não pela direção do paciente, sendo a afirmação deste autor 

imprescindível para distanciar a psicanálise de técnicas normativas de poder que se opõem 

à singularidade. Salienta-se que a psicanálise não desconsidera a existência e os efeitos do 

poder. Entretanto o poder, para a psicanálise, consiste no próprio fato de que o 

inconsciente é estruturado pela linguagem e, portanto, pelo discurso do Outro, o que marca 

a condição do homem e o difere dos demais animais. Portanto, para Murad (2010), a 

prática psicanalítica parte de certos dispositivos, relações de poder, mas não de dominação, 

uma vez que cabe ao analista operar segundo a transferência e, desta feita, ser colocado 

como objeto causa de desejo e instaurar o sujeito que a ele se dirige. Como afirma Lambert 

(2003, p. 4):  

 

O problema, obviamente, não é que as normas, os universais, as leis existam – 

sem elas não existiria o que chamamos cultura, sociedade, civilização, 

instituições. O mal-estar na cultura, com a cultura, aprendemos com Freud, 

provém de restar sempre uma diferença, uma defasagem entre o esperado e o 

encontrado, entre o universal e o que temos de mais singular, não coletivizável. 

O sujeito comparece com sua particularidade pelo modo com que lida, responde 

por este resto. O impasse existe enquanto o sujeito não consegue se localizar aí, 

enquanto não consegue responder por si mesmo. 
 

Como aponta Miller (2011), a psicanálise pauta seu discurso na singularidade do 

sujeito, permitindo a ele se haver com seu próprio desejo. Considera que o saber se 

encontra imbricado ao sujeito, portanto, como afirma Biondi (2010), na medida em que o 

corpo se constitui enquanto uma construção de saber é necessário que o sujeito apareça 

para que então uma questão subjetiva seja criada, a partir do qual um saber possa ser 

construído (p. 17). 

A psicanálise pretende ir além do que se encontra na dimensão do representável. 

Isto porque o inconsciente escapa a qualquer conhecimento teórico estabelecido, o que é 
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explicitado a partir da loucura, onde se percebe a singularidade do sentido e a precariedade 

de laço social. Dessa forma, o saber estabelecido, por exemplo, na esquizofrenia, não é da 

dimensão do universal e, portanto, não se trata de um saber que é comum a todos. Na 

psicanálise o que se depura como produto do saber sobre o sujeito se encontra mediante o 

fato de que a significação e a representação não conseguem capturar um sentido que aponte 

para um sujeito universal (Camargo & Aguiar, 2009).   

Portanto, para a psicanálise, a verdade do sujeito não se encontra na dimensão do 

universal, em virtude de que no inconsciente há a singularidade do sentido conforme cada 

sujeito. De tal modo, a psicanálise pretende propiciar ao sujeito um endereçamento ao que 

escapa à possibilidade de conhecimento, frente aos limites da representação, do saber e do 

poder. Com isso, a relação existente entre sujeito, saber e verdade ocorre por meio da 

subversão do sujeito do conhecimento, pois o saber sobre o sujeito, na psicanálise, não se 

trata de um saber universal, que serve para todos, pelo contrário, consiste em um saber 

singular a cada um (Camargo & Aguiar, 2009). 

E como afirma Foucault (1981-1982/2004), a consideração entre sujeito e verdade 

para a psicanálise relaciona-se à questão do preço que o sujeito tem a pagar para dizer o 

verdadeiro e a questão do efeito que tem sobre o sujeito o fato de que ele disse, de que 

pode dizer e disse, a verdade sobre si próprio (p. 40). Assim, de acordo com Lino (2008), 

a psicanálise considera que o saber encontra-se na dimensão do sujeito. De forma que a 

questão para o sujeito é saber-fazer com o que lhe é sintomático, ou seja, construir um 

saber, a partir de si mesmo, que lhe possibilite lidar com suas questões. 

Neste ponto, salienta Lambert (2003) que a psicanálise, no âmbito das instituições 

de saúde, bem como em qualquer instituição, deve possibilitar a interpretação a partir do 

que é próprio a cada sujeito, o que muitas vezes é tamponado, uma vez que consiste em um 

trabalho que acontece ainda na diversidade e adversidade; na convivência, nas relações 

entre os diversos profissionais, diversas especialidades, discursos, normas, ideais (p. 2). 

Nas instituições, segundo Viganò (2010), é conferido ao analista possibilitar a 

construção do Outro, mesmo na sociedade marcada pela ausência de Outro, onde imperam 

novos sintomas sociais. De maneira que o ato do analista deve incitar o estabelecimento do 

sujeito da palavra e, portanto, deve instaurar o discurso do Outro. Portanto, não temos mais 

que pensar que uma instituição seja analítica, mas pensar numa política que se dispõe a 

restaurar o Outro da palavra (p. 97) frente ao sintoma social, em que o Outro se apresenta 

como possuidor de um saber que se diz completo sobre o gozo.  
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De acordo com Viganò (2010), nas instituições, o trabalho do analista consiste em 

operar partindo-se de que as relações de poder-saber giram em torno de um vazio real. 

Portanto, a psicanálise deve conceber a instituição como o lugar da obra, na qual se 

institui o sujeito do discurso (ou melhor, no discurso) (p. 98). Nesse sentido, a psicanálise 

deve operar considerando a instituição como um espaço que possibilita tanto a criação 

como a circulação da palavra. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A compreensão de uma prática psicanalítica nas instituições com características 

disciplinares foi possibilitada a partir da consideração das relações de poder decorrentes do 

poder disciplinar, inerentes a este contexto, bem como das conceitualizações acerca das 

instituições disciplinares. Além disso, fez-se necessário compreender a noção de sujeito 

presente na instituição, uma vez que é sobre ele que a psicanálise opera. 

De tal modo percebe-se que o poder disciplinar, ao apoiar-se no Panóptico, 

apresenta a vigilância de maneira invisível e contínua, o que torna os seus efeitos 

estendidos a um número considerável de pessoas, assim como ao longo de todo o corpo 

social. Isto ocorre porque o poder disciplinar passa a ser exercido de forma circular, todos 

passam a exercer a vigilância tanto sobre o outro quanto sobre si mesmo.  

O poder disciplinar se sustenta sobre as disciplinas, as quais consistem em 

estratégias que asseguram o domínio sobre os homens e, diante disso, o esquadrinhamento 

do tempo, do espaço e dos movimentos. Além disso, as disciplinas também fundamentam 

mecanismos de saber e é nisto que concerne o poder-saber, visto que todo saber é instituído 

para legitimar um poder. 

O sujeito é um efeito do poder disciplinar, sendo as técnicas normativas de controle 

utilizadas para moldar o sujeito e torná-lo mais aperfeiçoado. E o estabelecimento de 

instituições disciplinares consiste em uma das maneiras de colocar os dispositivos de 

domínio em funcionamento. Neste ponto, ressalta-se que a constituição de regras é 

imprescindível para a existência do laço social, para a fundamentação das instituições, 

entretanto, há um embaraço entre o universal institucional e o sujeito, o que aponta para o 

fato da existência de um furo que marca o resto decorrente desta diferença. 

Diante disto, compete ao sujeito responder por este resto, porém, o sujeito pode não 

conseguir responder por si só e, nestas brechas, percebe-se a possibilidade da prática da 

psicanálise nas instituições disciplinares. Para tanto, faz-se necessário compreender o 

sujeito presente nestes contextos e, por isso, é imprescindível partir da conceitualização de 

que o sujeito, sobre o qual a psicanálise opera, é o sujeito da ciência. Portanto, cabe à 

psicanálise escutar esse sujeito para lhe possibilitar estabelecer um saber-fazer com o que 

lhe é sintomático. 
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Contudo, espera-se que essa pesquisa possa contribuir com a prática da psicanálise 

nas instituições disciplinares, considerando-se a importância de favorecer a constituição de 

um lugar de criação e de circulação da palavra nestes contextos. De maneira a considerar o 

sujeito aí presente e permitir a sua emergência. 
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