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NOTA
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análises nele apresentadas. O enquadramento das mesmas seria, contudo, diverso, se ao
texto retomássemos_ As fontes que agora se encontram disponíveis por sua vez
exigiriam uma atualização que daria ao documento as feições de uma nova obra. O
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INTRODUÇÃO

Certamente, as categorias de filÓsofo

e h i storiador

- ao mesmo tempo muito amplas e muito restritas para d e sigsao
nar a obra de Michel Foucault. Demasiado restritas, porum lado, porque seus estudos históricos ultrapassam os limites pelos quais o historiador ortodoxo se responsabiliza; demasiado
amplas, por outro, porque esse e x cesso de pensador

nao basta

para elaborar uma filosofia, como argumenta G.Lebrun. A elassificação dos trabalhos do autor escapa à contraposição
sas categorias, as quais ele próprio pretendeu
pondo uma empresa intelectual que "pode ria
~neo n ~~o

i n ~~~ d i ~ ei p iin a ~

diluir,

permitir

pro-

nao

um

entre 'historiadores' e'filósofos',

mas sim um trabalho entre pessoas que procuram se
na ~ "

de-

d ~~ d ieipii -

(IP:53) .

Foucault retomou plenamente a tese
gundo a qual:

"A filosofia, na medida em que

nietzscheana se-

é cientifica

e

não dogmática, é para nos apenas uma maior extensão doconceito de

h i ~~ Ô~i a"

(Filosofia Geral 1,2). Com isso,

a reflexão filosÓfica num historicismo radical,

transformou
colocou seus

problemas no campo da história, sem temer o risco de fossili-
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zá-los.

"No trabalho de Foucault, a filosofia

deixa

pensamento radical, ou mesmo ruminação a respeito
para se tornar polêmica histórica"

de

do

ser

mundo,

(Shinner, 1982:319) .Porém,

nesse movimento de supressão do egipcismo da filosofia,
resgata e transforma a história, que

·se torna

exercicio

desmascaramento, desmistificação e desconstrução

ele
de

da raciona-

lidade ocidental, na medida em que é subvertida comodisciplina, como forma de pensamento, como conhecimento.

''A filosofia

assimila a história. Para continuar a ser filósofo,
cessário que (Foucault)

se tornasse historiador"

foi

ne-

(Ariés, apud

Le Goff, 1977:43). Em conseqüência dessas metamorfoses, assistimos à formação de um saber bicéfalo, que coloca
dessas disciplinas -qual a esfinge diante de

~dipo

a

cada uma

- o enigma

de seu estatuto.
Entretanto, nossas categorias não são permeáveis aos
abalos no pensamento, nao sao capazes de conceber

a

fusão da

artesania de Clio com a visão de Minerva. A figurade Jano nao
se inclui nas alegorias da reflexão. Por isso,

a

tematização

da obra de Foucault não escapa à alternativa: filósofo-historiador I historiador-filósofo, formulada em termos da prioridade dada a cada componente da combinação.
Este estudo opta pela Última alternativa.Para vários
autores, Foucault inventou uma contraciência que pretendedissolver as

ciên~ias

humanas e o saber histórico;

mas isso não

impede que sua obra seja um dos exemplos mais

fascinantes da

prática contemporânea desse saber. Em várias

oportunidades,

Foucault se definiu como historiador (AS:l68; OD:59;

MP:239;

7

D:75). Seus livros assemelham-se, ao menos exteriormente, aos
livros escritos pelos historiadores. Não bastasse isso, o autor promoveu uma abertura e uma revisão da bibliografia
historiadores ortodoxos, influenciando a elaboração

dos

de estu-

dos sobre o corpo, a morte, a sexualidade, a loucura, o cotidiano, o crime e o saber. A consideração dos problemas e conceitos que ele definiu tem se tornado uma tarefa
para todos aqueles que se dedicam à reflexão

obrigatória

e a prática dos

estudos históricos na atualidade. Foucault abriu

um programa

de pesquisa histórica que permite hoje se falar numa

histo-

riografia foucauldiana, pela concepção de história que utiliza, os métodos com os quais opera, o modo como escreve a história.
Conforme observa Pamela Major-Poetzl,Foucault elaborou um projeto de análise histórico-filosófica

da civiliza-

ção ocidental moderna, que o próprio autor caracterizou redaçao da história do presente (VP:30; MP:239). Com base em anãlises retrospectivas, escreveu alguns capitules

fundamentais

do complexo de poder-saber que governa nosso pensamento
ção, formulou uma critica dos termos nos quais

se

dá

e anossa

inserção na atualidade. Retomando o projeto nietzscheano deuma critica da cultura contemporânea, denunciou o avanço crescente desse complexo, que estende seus efeitos e legitima seu
arbitrio com nosso beneplácido e aquiescência,

na medida

que nossos atos e pensamentos tomam apoio e fé

nas

em

práticas

que o compoem.
Todavia, ao contrário de Nietzche, que

parte de

um
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ponto de vista extemporâneo e inclui a cultura

histórica

em

seus alvos, mantendo sua genealogia no quadro da"pintura histórica criadora"

(Livro do Filósofo

§ 41), Foucault

resgatou

o potencial critico da história, sem abrir mão delhe dar critica. Desde seu primeiro livro, sustentou que "somentena his tória se pode descobrir o a

p~io~i

concreto" dosfen6menos da-

dos à nossa experiência. E de fato elaborou sua

análise cri-

tica da modernidade no plano não de uma teoria

global da so-

ciedade, nem num horizonte geral de análise como

a economia,

ou mesmo de uma arquitetura humana como a civilização,mas sim
no plano da história (Cf. SP:782 in nine ).
Para Foucault, a análise critica da

modernidade

comandada pela questão "o que acontece atualmente e o que somos nós, nós que talvez não sejamos nada mais e nada além daquilo que acontece atualmente"

(MP:240) -

a partir de uma reflexão histórica sobre

só

pode ser feita

determinados pontos

e linhas de fuga dados à nossa experiência. Porém,
que essa reflexão não pode ser compreendida em

sentido

trito. Precisa ser colocada numa escala histórica
longa. A história do presente trabalha -

salienta

no limite

bem

resmais
com

todo o calendário do passado.
"M e-6 mo qu e. o Au 6k.l li!iung .te.nha -6ido um a6a-6e. muito
im p o~.tan.te.

e.m no-6-6a hi-6.tÔ~ia e. no d e.-6e.nvo.tvime.n .to da ;te.Q no.togia po.ti.tiQa , e.u pe.n-6o que. nÔ-6 de.ve.mo-6 no-6 ~e.ne~i~ a p~oQe.-61.\0-6 muLto mai-6 ~emo 
.to-6 1.\e. que.~e.mo-6 QO mp~ een d e.~ Qo mo .temo-6 -6i do am a ~~a d o-6 ii no-61.\a p ~Ô p ~ia hi-6.tÔ~ia ." (SP:780)
Considerando essa perspectiva, não surpreende que os
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escritos foucauldianos tenham elaborado uma teoria
ria original, baseada num tipo de historicismo
tal, calcado não na historicidade absoluta

da histó-

transcenden-

da

subjetividade

(Husserl), mas sim nas relações de poder que atravessamas relações sociais em seu conjunto e fornecem as condições depossibilidade do processo histórico, cuja matriz

e a

fi l osofia

de Nietzsche. De certo, não se pode mais dizer que o marxismo
é a única teoria da história

atualmente

existente

1982:9). Não bastasse isso, a prática teórica do
ao

(Villar,

autor levou

nivel da crítica e da auto-reflexão a base

hermenêutica

na qual repousa todo saber histórico, como fez

S ozi a l G e ~

a

QhiQ ht e da historiografia alemã mais recente,mas ultrapassando-a no sentido de formular teoricamente, como o marxismo, um
programa de pesquisa. Assim, malgrado a perspectiva

objeti-

vista dos primeiros escritos, que dominam

estudos

aliás

históricos e sua epistemologia na atualidade,

os

ela não disso-

ciou a pesquisa da reflexão, retomando o projeto kantiano,mas
próprio também do marxismo, de desenvolver uma história filosófica.
Foucault logrou analisar um elenco de temas particulares sem perder de vista um horizonte geral deinterpretação.
Ao contrário da maior parte das pesquisas

dos

historiado r es

filiados ao paradigma por ele aberto, suas obras

contém

uma

dimensão prático-hermenêutica -- certamente muitóparticular assumida de maneira clara e refletida, capaz

de fornecer

mesmo tempo uma chave de interpretação da história

ao

e uma se-

rie de elementos para nossa auto-compreensão dentro dela. Vale dizer, refletiu sobre o caráter prático do saber histórico

s

- --

-

- --

-

-

-

-

- --

-

----- - --

- -- - - - ----- - - - - - - - - --

- - --- - - -

- - - - - -- -
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-- os vincules entre conhecimento e ação,pensarnento histórico
e situação atual, investidos nele -- e

os

compromissos

essa reflexão mantém com a praxis contemporânea

que

do historia-

dor.
Em virtude disso 1 a decisão de abordar aobra de Foucault no plano dos estudos históricos implica um trabalho nos
limites institucionais em que esses estudos podem
dos. A relação de Foucault com os historiadores

ser pensafoi

sempre

problemática, complexa e contraditória, do mesmo

modo corno e

a relação dos historiadores com sua obra. Apesar

de escrever

a história de forma positiva, aparentemente

distanciada

dos

esquemas de categorias que caracterizam a filosofia da história, o autor ocupa um lugar arnbiguo e incerto na cidade cientifica dos historiadores.
A chamada Ê~ ole d e ~ A~~a le ~ saudou seu
maneira bastante especial. Para Jacques Le Goff,
um dos maiores historiadores novos"
Veyne vai ainda mais longe, e

1

trabalho

de

"Foucault é

(Le Goff, 1980:216). Paul

num ensaio

laudatório, afirma

que "Foucault revoluciona a história, é ohistoriador mais positivista de todos"

(Veyne, 1979). Em contrapartida, para ou-

tros historiadores, o autor e o exemplo acabado

de anti-his-

toriador. No dizer de Jacques Léonard, Foucault "recorre três
séculos à rédea solta, corno um cavaleiro bárbaro.

Queima

a

estepe sem a menor precauçao ... corno um cossaco da história"
(Léonard, 1977:8). Segundo J. Henretta, ele
perigo
ta

a

ainda

maior

no

plano

representa

um

epistemológico, onde "execu-

liquidação do valor intrinseco

da

disciplina

his-
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tórica"

(Henretta, 1979 : 1299).
Diante desse quadro, não soa estranho a afirmação do

autor no II volume de sua

H~ ~~ô~~a

da

S exual~da d e ,

publicado

às vésperas de sua morte :
"O~

e~~udo~

que

an~ e~~o~ m en~e
~~a'

pelo~

c.~a~

qu e

~e ~eg u e m,

e mp ~ee nd~,

a~~~m

~ão

c. amp o~

que

~~a~am

a~~umem;

ma~

não

~o~~ado~'."

c.omo

e~~ ud o~

e

~ão

o u ~~o~

de

p ela~

~~abalho~

que

'h ~~~ô 
~eüe~ên

de

'h~~

(HS II: 73)

Estudos de história, mas não trabalhos

de historia-

dor. A razao disso está certamente no fato de que Foucaultestabelece um novo modo de pensar a prática da história, define
uma nova metodologia e formula um novo conceito

de história.

A linhagem de seus estudos é a mesma de Jacob Burckhardt.

A-

través do estudo histórico de alguns temas particulares, oautor elabora uma série de reflexões sobre a história, na medida em que esses temas -- a razão, a loucura,

a

sexualidade-

possuem caráter universal, constituem um elenco detipos-limite da história , e como tais permitem tirar conclusões sobreas
potências que lhe especificam. Como as reflexões do mestre de
Basiléia, os escritos foucauldianos afirmam

a multiplicidade

dos fenômenos históricos, mas não perdem a condição de particular história universal. Foucault elabora uma teoria da história que se eleva ao plano da auto - reflexão, na medidaem que
-- tendo em vista um interesse prático -- seus

trabalhos nao

veiculam um saber histórico senao como momento da história na
qual se insere seu objeto e seu ponto de partida hermenêutica.

12

A proposta deste estudo é areconstrução racionaldessa teoria da história, dos pressupostos filosóficos nos quais
ela se baseia, dos fundamentos epistemológicos que comandam o
programa de pesquisa foucauldiano. O plano de

exposição

tem

dois eixos. Por um lado, metodológico, manifesto nareconstruçao do conceito de história e da perspectiva teórica doautor;
por outro, critico, manifesto na análise do caráter

prático-

hermenêutica e, portanto, reflexivo de sua obra. O primeiro é
objeto dos capitulas dois e três; o segundo é

ternatizado

no

capitulo quatro. O capitulo l faz urna contextualização dopensamento histórico de Foucault e uma sintese dosresultados obtidos por sua historiografia, mas não deve ser visto demaneira separada dos demais; pois ele funciona como sua introdução
e elo de mediação. A conclusão retoma esse primeiro capituloe
avança urna avaliação mais geral sobre o programa

de pesquisa

histórica elaborado por Foucault, à guisa de sintese do estudo.
Convém esclarecer que este trabalho nao visa

a con-

trovérsia; não toma partido aberto por nenhuma metodologia da
história contra a metodologia examinada. Limita-se basicamente a analisar um método histórico e reconstruir o conceito de
história em torno do qual se organiza. Não é um exame polêmico dos estudos históricos que focaliza; não pretende denunciar seus pontos falhos e inconsistências teóricas -- mas

con-

clui com uma interpretação historiográfica do projeto no qual
se inserem. Dentro de um trabalho de cunho episternológico,visa sim uma critica do pensamento histórico contemporâneo.
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Cabe salientar ainda que nao toma a si a

tarefa

operar a revisão factual das pesquisas foucauldianas.
temente, esse encargo foi assumido com

~uita

de

Recen-

competência ema-

nifesta satisfação por José Guilherme Merquior, num livro cujo assunto é menos a propósito do método

·e

da

fílosofia de

Foucault do que sobre seus resultados escreveram outros autores, como demonstra o caráter leviano de certas

passagens da

obra, que não obstante é um interessante exercício de revisão
bibliográfica (Merquior, 1985). Nossa preocupação neste texto
é de ordem essencialmente epistemolÓgica. Vale dizer,

com os

aspectos teóricos e metodológicos da contribuição de Foucault
aos estudos históricos, enfocados do ponto de vista dumaepistemologia ao mesmo tempo

critica e hermenêutica da

história.
Foucault tomou a sério a tese nietzcheana de
falta de sentido histórico é o

defe~to

a

hereditário da filoso-

fia e que, portanto, "o filosofar histórico é
agora em diante"

que

necessário

(Humano, Demasiadamente Humano I,

§ 2).

de
Os

estudos que elaborou são uma prova do potencial critico que a
reflexão filosófica pode trazer à prática do historiador.

A HISTÓRIA DO PRESENTE

O projeto foucauldiano de escrever alguns
básicos da história do presente situa-se no ponto

capitulas
de retorno

sobre si da episteme moderna. Nosso pensamento é um pensamento escandido pelo problema da história. As Luzes

inauguraram

uma época que, anunciando a saida do homem de sua

menoridade

e a assunção por parte dele de seu próprio destino, transformou a história em modo de ser do que nós somos e de tudoo que
é dado à nossa experiência.
Por isso, ela reconduz o pensamento permanentementeà
questão de saber o que e a história para o pensamento:
questão infatigavelmente há de urgir a filosofia
Nietzsche e para além dele"

(PC:288). Foucault

de

"Esta

Hegel a

encontrou

a

resposta para ela na pergunta pela atualidade; reassenhoreando- se da episteme moderna na raiz de sua gênese, descobriu na
problematização do tempo presente e de nossa inserção

nele a

matriz em cujo interior a história tornou-se o pontoincontornável do pensamento contemporâneo -- e dentro da qual

situou

seu próprio programa de pesquisa. Paralelamente, descobriunas
relações de poder as condições de possibilidade

desse pensa-
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mento e o substrato básico da história.

l. l - LINHAGENS DO PENSAMENTO HIST6RICO FOUCAULDIANO
Foucault tomou para si a tarefa de responder a questão sobre o que é nossa atualidade, através

de

uma

histórico-filosófica da modernidade. Com base numa

análise

visão re-

trospectiva, mas densa, do presente, interrogou essa

a tuali-

dade que fornece os horizontes de nosso pensamento e ação, da
qual fazemos parte e com relação a qual temos de nos situar e
desempenhar um papel. Em suma, precisou o processo

histórico

ger al do qual ela provém para desenhar-lhe o mapa geológico e
sismológico, capaz de decifrar-lhe as linhas-limite e os pontos de fuga, os pontos de resistência e as linhas deforça das
principais questões que a atualidade coloca ao pensamento.

"O qu.e. e..ó.:tou. .:t e. n..:tan.do fJaze.Jr.. é: Jr..ompe.Jr.. c..om o.ó .ói.ó.:te.ma.ó -<..mplZc..-<...:to.ó qu. e. d e..:te.Jr..mi n.am Vl.O.ó.óo c..ompoJr...:tame.n..:to mai.ó fJ am iliaJr.. .6 e.m qu. e. o.ó c..on.he.ç.amo.ó.
E.ó.:tou. .:te.n..:tan.do d e..óc..o bJr..iJr.. .ó u.a oJr..ige.m, mo.ó.:tJr..aJr.. .óu.a
fJoJr..maç.ão, a.ó c..oaç.Õe..ó qu. e. e.lu i mpu..ó e.Jr..am a n.o.ó;
e..ó .:to u. .:te.n..:tan.d o , poJr...:tan..:to, c..oloc..aJr..- me. âdi.õ.:tãn.c..-<..a
de.l e. .ó e. mo.ó.:ttLaJr.. c..omo po d e.mo.ó e..óc..apatL ."
(E n..:tJr..e. vi .ó .:ta a K. S. S-<..mon. :795)
Essa proposta de trabalho tem dois momentos
tutivos. 19) A arqueologia do saber -- que nao

se

exatamente sobre os tipos de conhecimento e saber

constiinterroga

-

que compoe

a nossa atualidade, mas ao contrário sobre as práticas

soei-

ais, discursivas ou não, que os tornaram possíveis, permitindo que eles tenham uma história. 29) A genealogia do presente
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-- que se constitui numa interrogação sobre

a atualidade

passado e a proveniência histórica do presente,

e x amina

do
as

condiçÕes de possibilidade que sustentam os regimes de práticos que fornecem suas matrizes de transformação . Ambos procuram mostrar como nosso presente e feito de coações einércias,
como os regimes de práticas nos quais se dá nossa e x periência
da atualidade não são o resultado de alguma

necessidade his-

tórica, mas apenas a camada mais recente de um solo histórico
estratificado, uma situação estratégica no

processo de

persão de relações de poder que define a história.

dis-

Portanto,

em ambos a critica do presente se apresenta através duma análise histórica da atualidade.
Neste sentido, esse programa de pesquisa
malgrado as pretensões aparentemente contrárias

constitui,
do

Foucault, um ponto de inflex ão e reflexão na linha

último
de refle-

xão na qual o autor inseriu seu trabalho, na medida emque sua
análise da atualidade tomou um desvio pela história e assumiu
a forma de uma critica implacável da modernidade .
cault, a tarefa que se coloca ao pensamento nos
não é descobrir o que somos nos,

ma s

recusar,

Para

Fou-

dias de hoje
conforme

uma

ressonância sartreana, o que fizeram de nós e oque nós de fato somos no momento . Chegou a hora do pensamento operarum retorno sobre sua própria história e a história
dade para elaborar uma nova maneira de viver

de sua atualio tempo presen-

te .
Segundo Foucault, Kant fundou as duas grandes tradiçoes nas quais se dividiu a reflexão critica moderna . Em pri-
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meiro lugar, a tradição que coloca a pergunta pelas condições
a partir das quais um conhecimento verdadeiro é possível, que
assumiu a forma duma analitica da verdade . Em segundo, a tradição que coloca a questão do que nos somos e do que é a nossa atualidade, que assumiu a forma duma ontologia
do presente (D:ll2) . A primeira não desapareceu,
vida foi a segunda que se tornou cada vez mais

histórica
mas sem dÚ-

importante ao

longo do século XX, na medida em que vários p r ocessos verificados nesse período demonstraram que nosso

pensamento e

cionalidade não podem ser dissociados das sujeições

e

rainér-

cias que atravessam a sociedade e nossa sociedade nãopode ser

compreendida sem os dogmatismos e coaçoes
que

nossa raciona-

lidade e pensamento impuseram ao longo de sua história .
Não obstante, a refl e xão que assumiu aforma duma ontologia do presente está vinculada a esses processos,pois está lastreada na tese de que a racionalidade não

se manifesta

senao nos traços em que ela mesma se dá e reconhece
lidade . A razao critica derrubou a idéia de
~af~~

m a~ h e~~~

na atuau n~ve~ -

em que se assentava a episteme clássica, abrindo um es-

paço que foi preenchido pela razão instrumental,

a quem

foi

confiado o trabalho de conformação da realidade ao projeto da
modernidade .
Em vista disso, para voltar a oensar

nosso tempo, e

preciso deslocar o pensamento de nossa atualidade

e submeter

à crítica histórica sua racionalidade . Encontramo-nos no interior de uma razão q ue só poderá resgatar seus compromissoscom
a emancipação sob a condição de se liberar dela

mesôa.

Para

Foucault, esse é um e x pediente capaz de r evelar a face negli-

!J
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genciada do pensamento moderno, assentada na tese

de que

so

quando as condições do exercício da razão estão plenamentedefinidas surge a possibilidade da autonomia, na

medida em que

a crença cega na suas potencialidades é geradora
dogmatismo e heteronomia (FR:38). SÓ atentos
dade de auto-crítica

implac~vel

de ilusões,

a essa necessi-

estaremos aptos a desenvolver

um entendimento que não se contente simplesmente

em defender

as prerrogativas da razão contra aqueles que pretendem liquidá-la, mas basicamente tome a si próprio como "permanente reativação de uma atitude -- isto é, de um e~ h o~ filosófico que
poderia ser descrito como de crítica permanente à nossa época
histórica"

(FR: 42) .

O pensamento nao pode escapar a essa espiral

da ra-

cionalidade que ao mesmo tempo nos refere a sua necessidade e
seus perigos _ Todavia, não está impedido de refletir sobre ela e adotar uma atitude e x perimental diante do mundo, baseada
em análises históricas precisas, que sejam capazes

de permi-

tir uma avaliação constante do que pensamos e queremos, do que
somos, do que fazemos e institucionalizamos emnossas relações
com os outros. Foucault adotou essa perspectiva.
critos, a atualidade opera um retorno sobre

Em seus es-

sua racionalida-

de e história, "como maneira para oocidente tomar
de suas possibilidades atuais e das liberdades

consci~ncia

as quais

ele

pode ter acesso, mas também como uma maneira de se interrogar
sobre seus limites e sobre os poderes que

ele utilizou"

( SV:

7) •

No entanto, nesse percurso de volta,

o autor

reen-
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contra e reelabora numa nova slntese as linhagens nas quais a
reflexão sobre o presente se aventurou .
Os temas correlatos do presente e da históriase tornaram problemas maiores para o pensamento no final
XVIII. A partir dessa época, colocou-se ao

do século

pensamento,

primeira vez, a questão não apenas de sua natureza
mento, de seus poderes e direitos, mas também

a

e

pela
funda-

questão

seu presente e de sua história, de suas condições

de

de exercl-

cio e sua atualidade. Em poucos anos, configurou-se

a

idéia

de que a filosofia podia ser lida como figura crltica, acabada e coerente da época a que ela pertencia, como
esclarecida do tempo presente; mas também de

consciência

que cada

epoca

não era nada mais nada menos do que a emergência emato do que
era em sua essência a razão.
Na versão norte-americana do texto
n ~ ~m o ?,

O qu e ê o

Foucault nota que até o século XVIII, havia

mente apenas três modos de pensar o presente

em

I l um ~ 

basica-

relação

ao

tempo. 19) O presente podia ser representado como pertencente
a certa época do mundo, distinta de todas as outras por causa
de determinadas caracterlsticas; 29) ele podia ser tematizado
na figura de certos signos que nele anunciavam
um grande acontecimento por vir; 39) o presente
nalisado como ponto de passagem para o advento

a eclosão

de

podia ser ade

um

novo

mundo . Kant reúne essas três maneiras de refletir sobreo presente reportando-as à ação do homem (FR:39). Ele situa-se assim na encruzilhada da reflexão critica com uma tomada de posição sobre a ação dos homens no tempo, na qual ele se perce-

20

be inserido e com relação a qual ele assume a responsabilidade de problematizar desde o -interior. Vale dizer,

Kant assi-

nala esse momento e m que a refl exão filosófica torna-se a modalidade do pensamento encarregada de revelar,
menor escala, o sentido de sua época e fi x ar
o sentido que ela tem em relação a nossa.

em maior

ou

para cada epoca

Desse

modo,

o ara

resumir:

"A .tei;tu.Jr.a da 6i.toJ.Jo6ia n.o qu. a dno d e u.ma h i~.;;t ô 
Jr.i a geJLa.t e J.Ju.a in.;teJLpJLe;tação ~amo p !Lin.~Z p io d e
d e~i6Jr. am e n. ;to

d e ;to da J.Ju. ~e f.J J.J~o h i ~.; ;tÕJLi~ a~.; ão ;toJL n.ad o;., ;.,imu..t.tan.eamen..te po;.,_;.,Zvei-6. "(SV: 5 )
Noutros termos, a história, como modo de ser de tudo
o que nos é dado à experiência, assume a condição

de

incontornável do pensamento. E por isso se divide,
a episteme moderna se constitui, conforme

figura

tão

um enigma

e posslvel dominar teoricamente, entre uma ciência
das atividades humanas no tempo e um modo de ser que

logo

que nao
... .
emp1r1ca
vota ao

t e mpo o destino do campo de nossas experiências posslveis,começando com a de nós mesmos. Assim, não surpreende quea questão da atualidade tenha se tornado uma questão da qual o pensarnento não pôde mais se separar, na medida em que se colocou
paralelamente a questão de conhecer o processo

histórico ge-

ral do qual essa atualidade que está indissociavelmente ligada ao pensamento provém e como esse processo
frado através do pensamento. Através de um

pode ser

deci-

Único gesto, a a-

tualidade coloca ao pensamento a questão de sua historicidade
e este coloca à atualidade a questão de sua história.
Para Foucault, as linhas de reflexão que, de Hegel a
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G. Lukácz e à Escola de Frankfurt, passando por Marx, Nietzsche e Weber, mas também o historicismo, caracterizam a reflexao que assumiu a forma duma ontologia do presente,constituem
a maior prova dessa revolução, dentro da qual

ele

trabalhar (D:ll2) . Portanto, é licito supor que
liar o projeto e a contribuição do autor para

pretendeu

podemos avapensamento

o

histórico e historiador contemporâneo com relação a elas.Foucault vinculou essas linhas de reflexão numa

análise da

dernidade e numa nova resposta à pergunta pela

mo-

nossa atuali-

dade, através duma critica de e x trema radicalidade aosconceitos de homem, sujeito, sentido e história que elas carregavam
consigo e compartilhavam com o logocentrismo da razão ocidental .
O pensamento moderno julgou se impor

historicamente

a sua atualidade como razao,
poder e vontade;

e,

por isso, a

pergunta pelo nosso presente e o campo de experiências
síveis nele remetia sempre às figuras nas quais
mente se reconhecia esse pensamento . Foucault

do ponto de vista do poder, da racionalidade

progressivainverteu

perspectiva, colocou à atualidade a questão de
e

pos-

essa

sua

história

do

sujeito,

problematizando os traços nos quais a razão se aplicouna praComo

ob-

eo~~en~eda

hi ~ -

tica através da análise de suas raizes históricas .
serva White:
"F o u ea u l~

não

toniognaôi a

~~a b al ha
o~i d e n t a l ,

d e n ~~o

ou

da

m e~ m o

d a~

~onvençoe ~

d e um d e ~e u~ namo ~: a h i~tõnia d a~ i d éia~. Vi õenente me nte d o hi~toni ad on ~onven~io n al , q u e ~e
d e d i~a

neõamilianiz an
~e u ~
leitone~ eo m o~ anteôato~ d e é p oea~
e eultuna ~
a

~lane a n

e

a~~i m
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p a~~a da ~ ,

F o u ~ au lt

fienô m eno ~

d o h ome m, da

q u e v em
po~

~ e

p no~ u na

'd e~6 am ilianizan '

~o~ie d a d e

e da

o~

~ u lt u n a

t nan ~ pa ne n te ~

ton na nd o tot a l me nt e

a-

um ~ é~ ulo d e e~ t ud o , inten p net a ~ão e ~up en 

d eten m i rta ~ão

~o n ~eit ua l. "

(Wh i t e ,

1973:50)

De fato, os trabalhos de Foucault, corno os da Escola
de Frankfurt, representam, cada um em seu plano de análise, os
primeiros mais inclinados à história, os segundos ao discurso
filosÓfico, o ponto de reflexão do movimento que coloca ao ocidente moderno a pergunta pelos titulas que sua
social, sua cultura e racionalidade detém para

organização
reclamar

uma

validade universal; questiona se eles não são apenas a mascara de um projeto de hegemonia politica

e

dominação

social.

Nesse sentido, o programa de pesquisa foucauldiano representa
uma alternativa e uma proposta de superação

dos dois

outros

que procuraram responder à pergunta pelo nosso presenterecorrendo à históri a : o marxismo e o historicismo.
Para o historicisrno, a relação entre

a atualidade e

a história passa por uma análise da história do ponto de vista do presente . A atualidade representa o momento fundador do
estudo do processo histórico, na medida em que emergedele como seu resultado necessário . O historiador e
lhor habilitado para manter a vinculação do

o elemento
presente

passado, aquilo que chamamos tradição, e situar

me-

com

o

por e x clusão

a parte nova, aquilo que chamamos progresso, nessa forma bruta de mudança que constitui a atualidade. A história permanece sempre aberta ao futuro, mas é o presente

quem decide

acontecimentos através dos quais ela pode ser tecida.

I~

os
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Por isso, nao obstante sua fixação

no particular

no caráter irrepetivel dos fenômenos humanos,

e

o historicismo

tem uma proposta programática: elaborar a memória

dos grupos

sociais, das culturas, das nações para manter viva a tradição
no seio de uma atualidade fugaz. Assim, ele mostra a destinação do nosso presente, encena o processo através doqual a civilização material, a razão e a liberdade são

concretizados

na história e desembocam no presente;

da

através

narrativa

tradicional, faz da atualidade o resultado de uma tradiçãoque
a carrega e precede, legitima a versão do mundo

vigente

no

presente.
Para o marxismo, a relação entre a inserção de nosso
pensamento e ação na atualidade passa por uma análise do presente do ponto de vista da história. O presente é a chave para a explicação do passado, mas submete-se

a um princípio de

totalização que o torna etapa do desenvolvimento

genérico da

sociedade. A história consiste num processo dialético

de in-

teração entre forças produtivas e relações de produção regido
por leis objetivas, que encaminham 1 através da lutas de classes que se geram nele, a superação das contradições
cas, políticas e sociais que cindiram a sociedade

econômino

começo

da história.
O presente é um fenômeno historicamente limitado;mas
como tal tem um horizonte: a revolução, o comunismo, o fim da
história. Ele aponta para a resolução das contradições dialéticas inerentes a esse estágio do desenvolvimento social, cujo sentido é fornecido pela história. A história serve a cada

, ~
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momento para a avaliação de nós próprios, tomar

consciência

dos processos em andamento e julgar em que medida

nossa pra-

xis obedece às suas transformações. Ela tem, portanto,um significado prospectivo: precisa nossa responsabilidade objetiva
no processo de superação das contradições em curso na atualidade.
O século XX tem se encarregado de demonstar a incapacidade dessas linhas de reflexão em dar conta

do presente.

A crise do historicismo, da qual a do marxismo não é senão um
prolongamento, atesta seu fracasso em responder aos problemas
colocados pela atualidade. A eclosão das guerras
os fenômenos que lhes seguiram destruíram ao

mundiais

mesmo

tempo

e
a

respeitabilidade da idéia de progresso e as esperanças de que
a revolução levasse à emancipação da sociedade,

solapando os

fundamentos da consciência histórica configurada nos

primór-

dios da modernidade.
Encontramo-nos numa situação em que as

experiências

humanas não nos servem mais de guia e relutamos

em acreditar

que o futuro possa redimir as tragédias e sofrimentos por que
passamos. Um epoca cujos valores assentados narazao experienciou os acontecimentos que experimentou não

pode ficar

mais

satisfeita com a mera narrativa do que lhe

aconteceu ou

colocação sob o signo de porvir. Começamos

a entrever

desrazão não é um fenômeno superficial e eliminável
da história talvez por que não seja historicamente

sua

que a

do curso
condicio-

nado, mas um elemento constante do processo de desenvolvimento da sociedade. Em conseqüência disso, ingressamos

lo

numa era
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de niilismo corno estado acabado da consciência

histórica.

passado, em cima do qual se formulou as teorias

da ação

cial na modernidade, está perdendo sua capacidade

O
so-

em definir

nossa relação com a atualidade. No dizer de G. Barraglough:

"O Jr.e. .6u. f;t ad o d e..6 .6a n. o va .6 J..;t u.a ç. ã o e qu. e. a h.J...6;toJr.J.. a
me..6ma e..6;t~ pe. Jr.d e. n.d o , .6 e. aJ.. n.da n.ão pe. Jr.d e. u., o pa pe. f , q u. e. e. .ta u.m a v e. z e. x e.Jr. c. e. u. .6 o bJr. e. a.6 me. f h. oJr. e..6
J.. n.;t e.fJ.. g ê n.c.J..a.6, d e. c. h.av e. do mo do d e. vJ.. v e.Jr. o pJr. e. .6 e.vt;t e. ." (Apu.d Me. y e.Jr.h. o {J fi , 1959:28)
Em contrapartida, as tentativas

de estabelecer

uma

nova relação com o passado, liberar-nos da postura contemplativa do particular e da submissão à necessidade

histórica,

quer ampliando o campo dos estudos históricos, quer resgatando nosso potencial corno sujeitos da hist6ria,não lograram melhores resultados. A fenomenologia, procurando devolverao homern sua capacidade de sujeito responsável da ação social, realizou um esforço de fundamentação da atividade humana na liberdade e da descoberta do seu sentido na história. Porém,com
isso, acabou impedida de realizar um diagnóstico do presente.
A história social, vencida a etapa de intercâmbio comas ciên-

cias humanas, tem mostrado corno um programa

de pesquisa
homem,

ba-

seado no resgate da variedade da experiência

do

sem

visao teoricamente coerente com sua proposta

de história to-

tal, conduz a um neo-historicisrno preocupado com curiosidades
arbitrárias, uma antiqualha generalizada, incapaz denos situar
historicamente.
O pensamento histórico de Foucault finca suas raízes
nesse solo epistemológico. Seus trabalhos emergem num contexto marcado simultaneamente pela hegemonia da

idéia de histó-
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ria no domlnio da filosofia e das ciências

humanas,

nos na França, e sua operacionalidade cada vez
conta

pelo me-

menor em

dar

afirmar

que

do presente. Com relação a ele, pode-se

sua obra representa uma retomada do saber histórico como instrumento de análise e diagnóstico da atualidade

na

situação

que,

durante

de crise do historicismo.
Jacques Revel mostrou há poucos

anos

três décadas, a contar de 1930, a história satelizou as ciências humanas em nascimento, na medida em que eram
por uma série de problemas institucionais. Nesse
projeto de história total empreendido pela

vitimadas
contexto,

Ê Qof~ d~~

o

A~~a f~~ ,

com base num trabalho interdisciplinar, teve um papel arregimentador, que resultou na configuração do domínio dasciências
humanas em torno da história (Revel, 1979). Em contrapartida,
Vicente Descambes observa que essas décadas

assinalam também

o período de hegemonia da idéia de história no pensamento filosófico, assentada nele conjuntamente às idéias de sujeito e
verdade. O homem faz sua história; e a verdade doque ele faz,
como verdade do próprio homem, apenas a história podedecidir.
Por isso, o pensamento histórico é dominante. Cabe a ele resgatar esse movimento como sua memória e consciência.

De modo

que e ele quem fornece a justificação teórica da historiografia

~ou~

Qoun~

até a história das ciências

de

autores

como

Koiré (Descambes, 1979).
Ao longo dos anos 60, esse campo epistemolÓgico foi,
todavia, desarticulado pela chamada

n~ação ~~~n u~unaf ~~~a ,que

entrelaçou de maneira nova o pensamento filosófico

2L

e as

ci-
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ências humanas. Efetivamente, verificou-se

urna

desagregação

do pensamento histórico e da prática do historiador corno solo
epistemológico das disciplinas humanísticas,
do movimento combinado pelo qual o conceito

em conseqüência
de história

foi

submetido a urna crítica radical pela reflexão

de cunho filo-

sÓfico que se convencionou de estruturalismo,

com

base

nas

descobertas das ciências humanas emergentes; e asciências humanas emergentes, notadamente a lingüística e a etnologia, afirmaram suas reivindicações por um campo de

estudos próprio

contra a historiografia, tornando apoio no estruturalismo.
Os escritos foucauldianos assumiram relevância nesse
contexto, tornando-se em pouco tempo um dos principais palcos
de encenação do movimento estruturalista.
Pa ~av~a~

~

a~

Co~~a~

Aparentemente,

A~

constitui não apenas o melhor exemplo de

à historiografia; con-

aplicação dos postulados do movimento

tém um elogio pragmático e urna justificativa teórica do papel
da etnologia, da lingüística e da psicanalise

do saber

con-

temporâneo. Porém, soa estranho e sugere outra avaliação a apologia da história que ocupa as páginas iniciais dolivro seguinte do autor, A

A~qu ~o~og~a

do

Sab ~~.

De fato, Foucault situa-se nesse movimento todo corno
pensador pÓs-estruturalista -- apesar do flerte
com a proposta original investido em

A~

Pa fav~a~

inequívoco
~a~

Co~~a~.

Corno se pode constatar na leitura do estimulante livrode Descambes, seu trabalho se insere no projeto dedesconstrução das
categorias fundamentais do saber ocidental,de ternatização dos
limites da reflexão e da força investida no

pensamento,

que

sucedeu ao estruturalismo corno variante francesa do movimento
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de retorno e auto-critica da razao ocidental empreendido pelo
pensamento contemporâneo. Todavia, enquanto
protagonistas, como Deleuze, Lyotard e

vários dos

Derrida,

sustentar o citado projeto no plano abstrato

seus

resolveram

do discurso fi-

losófico, Foucault submeteu o problema a respeito doque podemos pensar atualmente ao crivo da análise histórica,

tomou o

ponto de vista de que nossa racionalidade não pode ser dissociada dos sistemas sociais nos quais se imbrica, concluiu que
a critica da modernidade passa necessariamente por uma reflexão geral sobre a nossa história. Assim, num

gesto aparente-

mente contrário, mas inserido no mesmo movimento,

ele retoma

a prática dos estudos históricos para reatar

com a

pergunta

imposta a nos pela episteme moderna: o que é

a nossa atuali-

dade?
Nesse sentido, outrossim, seu trabalho complementa o
projeto de história total proposto pelos historiadores da escola dos Anais e opera o acabamento do papel

central da

re-

flexão histórica no pensamento francês contemporâneo, namedida em que a figura do filósofo-historiador estava prevista no
campo epistemolÓgico que se organizou em torno

da

Para Lucien Febvre, a história só se completaria
do estudo do homem quando os historiadores

da

como matriz
filosofia

tornasse historiadores de fato, e os historiadores
bandonassem o empirismo objetivista no estudo

história.

se

de fato a-

do homem. Afi-

nal, ternos:

"V o).J.J e.J.J p:C Jt).;to J.J )_JtJte. dut.Zv e.).J.J. MaJ.J rtão J.Je. t.Jta;ta ,
p!te.~iJ.Jame.rtt.e., de. 'Jt e. du zZ - loJ.J' um ao out.Jto. T!ta;ta-J.Je. d e. 6aze.Jt de. modo que. , p e.Jtma rt e.~e.rt d o am boJ.J
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~ m ~ua~
d~

p o ~ içõ~~ ,

p e.!L ma~ e. c. vz.e. m

m e.~o .ó

e..ó ;t!L a ~ h o.ó

.

~ ão ig~o~~ m

v izi ~ ho

o

a
pall a c.o m e..te. .6 e. ~ ão h o.õ ti.ó
" (F e. b vil e. , 1 9 53: 1 2 3 )

Foucault resgatou a história para

p o ~ to

p e..to

mediante

critica e subversão -- realizar o trabalho

de

do saber ocidental e denúncia dos sistemas

de poder

sua

desconstrução
ligados

ao trabalho do pensamento na modernidade; retomou o pensamento histórico e a prática do historiador para insuflar neles o
questionamento pós-estruturalista sobre a falência
nalidade moderna, com vistas ao estabelecimento

da racio-

de um

novos

e.;tho .ó diante da realidade contemporânea. Porém, através desse
expediente, ele não só promove uma síntese
história e a filosofia, como inverte as

original e ntre

perspectivas

que

a
o

pensamento histórico mantinha com a sua atualidade.
Para o historicismo, a relação entre a questão da atualidade e a história passava por uma análise da história do
ponto de vista do presente; para o marxismo,

por uma análise

do presente do ponto de vista da história . Foucault propõeuma
análise histórica do presente, reinterpreta a relação estabelecida entre razao, sociedade e tempo presente

como

análise

histórica da atualidade, dos limites que a razão e a sociedade nos impuseram, do campo de e x periências possiveis a partir
das quais é viável rompê-la.
O impasse do pensamento diante do presente

é decor-

rência de sua cumplicidade com a razão imbricada nele enquanto consciência do tempo. O pensamento da modernidade,obscecado p e la tentativa de responder à pergunta pela

atualidade em

termos de manif e stação de sua verdade, traduzindo-se em razão
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instrumental, se imbrica na sociedade contemporânea

como

um

de seus principais problemas. Foucault pergunta pela sua história, qual participação ele pode ter tido nas sujeiçõese dominações ligadas historicamente ao seu percurso. Assim, reencontra a Escola de Frankfurt para denunciar, através
análise histórica do presente, a imbricação

de

uma

do espirito

so-

cial-darwinista, pressuposto do processo civilizatório, com o
movimento de nosso presente em seu conjunto. Como nota Habermas:

"A Eu!Lo pa modeJLrta c.Jr.iou a-6 p!Le.J.>J.>upoJ.>iç.Õe-6

irt;te!ec.;t uai-6 e a-6 baJ.> e.-6 ma;teJr.iai-6 de um murtdo ort d e
e J.>J.> e e!.> pZJr.i;to oc. upa o ! ugah d e Jr.azao - e eJ.>J.>e o
rtÚc.!e.o v eJLda d e.iJLo da c.JLI;tic.a da Jr.azão c.ortd u zida
d e poi-6 de Ni e;tz-6 c. h e. " {H ab eJr.m a-6 , 79 8 5: 4 2 5 )

A descoberta do homem como centro de nossasrepresentações abriu o mundo ao projeto de uma

açao

transformação do pensamento em realidade, de

prometeica

de

emancipação

do

homem de seus preconceitos e travas. Colocou-se

a ele a mis-

são de revolucionar a terra. Não obstante, esse projetose materializou, no mundo todo, em mecanismos de exercicio

do po-

der. As ciências humanas, incluindo aí o marxismo, que tinham
por tarefa garantir a verdade, baseadas na idéia de emancipa çao do homem, acabaram contribuindo para transformá-lo em alvo de um número sem fim de sujeiçÕes e controles.
Desde o século passado, o genocidio

se tornou o so-

nho dos poderes modernos e o pesadelo da espécie.Os massacres

Zt:,

se tornaram vitais. Populações inteiras são levadas

ao holo-

causto em nome da razão governamental dos fenômenos

da vida.
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Temos diante de nos a miragem da exterminação

termonuclear.

No limite, assistimos à configuração da suspeita nietzscheana
de que, a partir de certo limiar, a atividade da espécie volta-se contra sua obra e a própria espécie. A históriatem fim,
soçobra no caos e na tragédia, supera-se com

a auto-destrui-

çao.
Foucault tomou em consideração esses

problemas para

empreender uma série de reflexões sobre nossa história. "O horoem, durante milênios, permaneceu o que era para Aristóte les:
um animal vivo e, além disso, capaz de e x istência polltica; o
homem moderno é um animal em cuja polltica suavida de ser vivo está em questão." (HS I:l34)
A episteme moderna colocou pela primeira
gunta pelo nosso presente no coração de nossas
çoes, mas prescreveu ao pensamento a tarefa

vez a per-

problematiza-

de fornecer suas

respostas sob a forma de uma terapêutica (NMF:34).

200

anos

depois, Foucault retomou o momento inaugural da episteme para
afirmar contra ela, uma vez reconhecido seu fracasso em definir nossa relação com o porvir, a anterioridade e

a necessi-

dade colocada inicialmente por Kant, e posteriormente pensada
por Nietzsche, de uma diagnose histórica da atualidade.

l .2 -A FORMAÇÃO DA MODERNIDADE NA VERSÃO DE FOUCAULT
Os estudos de Foucault constituem uma

tentativa

de

das

relações

entre certas formas de racionalidade e determinadas

práticas

traçar a história da modernidade sob o ângulo

sociais, das relações de poder nas quais elas

tomaram

apoio
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e da problematização do sujeito verificada

no seu

interior.

Todavia, não se esgotam nela. Eles condensam naanálise de temas-limite, como a sexualidade, a loucura, a transgressão,uma
reflexão sobre a história.
Não obstante, convem salientar que essa extrapolação
e indissociável da pesquisa sobre uma conjuntura privilegiada
de nossa história, desse momento que assinala o nascimento da
época do homem, do processo histórico no qual se deu a passagem da chamada clássica para a modernidade, ainda que no curso de suas pesquisas Foucault tenha sido forçado a recorrer a
periodos muito mais antigos para explicá-la.
Para Foucault , o nascimento da modernidade
em torno da viragem do século XVIII. Nessa

epoca,

várias cesuras nos trilhos da história, com relação

situa-se
ocorreram
às quais

a Revolução Francesa não passa de uma referência nominalista,
em função da qual elas podem ser localizadas.

Vale

dizer,

a

Revolução Francesa:

" fi un. c.iovw

um c.on.j un. .:to c.o mp fe.xo, an.:tic.u.tado,
d e. ~ c.ni.:tZve..t d e. .:tnan.~6onmaçõe.~
que. de.ixanam ~n. 
.:tac..:ta~ um c.e.n.:to n.Úme.!Lo d e. p o~~i b i.tidade.~,
que.
fiix anam, pa!La um c.e.n.:to n.Úme.no de. ou.:tna~, ne.gna~
qu e. ain.da ~ão a~ n.o~~a~, que. igua.tme.n..:te. e.~.:ta b e.
.te.c.e.!Lam p o~i.:tivi dad e.~ que. ac.abam de. ~e. d e.~fiaze.fL
ou .óe de..ófiaze.m .óob o.ó n.o.ó.óo.ó o.t ho.ó. " (AS:214)
c.o mo

A modernidade constitui a camada mais

recente de um

solo histórico estratificado, gerado por uma série
formações que estabeleceram nossa organização

de trans-

social,

nossa

racionalidade, nosso pensamento, nossa própria condição huma-
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na. Posto isto, convém reconstruir a

visão

foucauldiana

história do presente, para discutir posteriormente
tões que ela coloca, respeitando a divisão

as

da

ques-

em duas etapas

arqueologia do saber e genealogia da atualidade -- que se reconhece na obra de Foucault.
A arqueologia do saber -- como primeira etapado projeto foucauldiano de análise da modernidade -- e
de diagnóstico histórico da racionalidade pela

uma empresa

qual nos pro-

blematizamos como seres humanos. Vale dizer, do

conjunto

de

relações que ligam e presidem o funcionamento das práticas do
discurso e do saber que deram lugar em nossa epoca
samento centrado em torno da figura do homem.

a um pen-

Pois com

base

nele se configurou a idéia de que o ser humano estabelece uma
relação com a verdade ao mesmo tempo consigo mesmo,na sua interioridade subjetiva, e com os outros, na

exterioridade

do

campo social-histórico.
Esse trabalho subdivide-se em três etapas

básicas.

Primeiro, a análise do processo de subordinação

da loucura à

razão, do gesto pelo qual essa Última demarca e

exclui o que

não se coaduna com seu próprio perfil (Cf. HL); em seguida, o
estudo da elaboração da face obstinada da finitude

do homem,

representada pela morte, na medicina moderna (Cf. NC); finalmente, a análise do modo como as ciências da vida,
lho e da linguagem permitiram a colocação do

do traba-

homem no centro

de nossas representações e de nosso saber (Cf. PC) .Em resumo,
a arqueologia é uma tentativa de diagnóstico dohumanismo contemporâneo.
Nessa perspectiva, Foucault revela na história do o-
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cidente uma sucessao descontinua de

e p~~~ e m e ~,

que ele anali-

za em três momentos: Renascimento, Idade Clássica
modernos, com base no estudo das partilhas entre

e

tempos

a loucura e

a razão, a vida sadia e a morte, as palavras e as coisas. Essas epistemes, que definem as condições

interdiscursivas

possibilidade do saber, não são válidas apenas

de

para as ciên-

cias e disciplinas teóricas em geral, mas também

"para todos

esses conhecimentos aproximativos imperfeitos em grande parte
espontâneos que operam na construção do nosso mundodo discurso ou no processo cotidiano da permuta social"

(PC:450). Por-

tanto, elas são responsáveis pelo conhecimento, discurso e opinião de toda uma cultura, fornecem as condições

históricas

de sua positividade.
No Renascimento, a episteme é dominada

pela relação

de similitude. A multiplicidade das coisas apresenta umasemelhança, que se manifesta nas marcas e signos que trazem em si
e se oferece à decifração do mesmo modo como

a linguagem. As

palavras se confundem com as coisas porque as coisas manifestam o seu enigma como linguagem e as palavras

se propoem

ao

homem como enigmas a decifrar (PC:34-69).
Na episteme clássica, prevalece a relação

de ordem.

As coisas são inseridas numa quadro de diferenças e identidades, onde submetem-se a um exame analitico pela linguagem . Isto só se torna possivel porque a totalidade

das coisas é re-

presentável pela linguagem, na medida em que
do meio dos seres para entrar numa era de
e n e utralidade diante do mundo (PC:75-109).

essa

retira-se

instrumentalização
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Finalmente, na episterne moderna, o

espaço da repre-

sentação dá lugar à história. As coisas se desprendem das representações e adquirem sua organização própria; são lançadas
no domínio das sucessões temporais para serem apreendidas pela subjetividade e registradas por urna nova figura:

o homem.

A mesma figura que , através de urna série de mutações no saber
ocidental, se torna para o pensamento, ao mesmo ternpo,ernpirica, corno objeto de conhecimento, e transcendental,

corno

su-

jeito de todo saber (PC:285-326, 395-446).
Na medida em que as investigações sobre
a formação da medicina moderna situam-se sobre
fundo, a exclusão do louco da vida social e

a

loucura e

esse pano

de

a manutenção

da

morte fora do campo de intervenção do saber são correlatos da
episterne fechada na noção de ordem, as pesquisas

arqueológi-

cas mantém entre si urna grande homogeneidade. Assim, no dizer
de Roberto Machado:

"P ode.mo.ó a{)i!Lm a!L qu e. .óe. .t.tLa.ta de. uma Ún ic..a e. e.x.te.n.ó a p e..óq ui.óa , c..e.n.t.tLada na que..ó.tão do home.m no
.óabe..tL da mod e..tLni dad e.. Anâ fi.óe. h-ü.tÕ.tLic..a que., e..ó .ta be.fe.c..e.ndo um me..ómo .tLe.c..o.tL.te. .te.mpo.tLa.t pa!La o.ó
.óabe..tLe..ó oc..ide.n.tai.ó do .ó'é.c..u.to XVI a.té. o .ó'é.c..u.to
XIX - Re.na.óc..ime.n.to , é. poc..a c..fâ.ó.óic..a e. mod e..tLni da de. - p!Loc.. u!La de..ó.t.tLui.tL o mito da e.xi.ó.t~nc..ia d e.
um .óabe..tL .óo b.tLe. o home.m e.m ou.t.tLa.ó é.poc..a.ó que. na o
a mode..tL na, e. de.mon.ó.t!La o pap e..t p!Livi.te.giado que.
oc.. upa o home.m no.ó .óab e.!Le..ó da mode..tLnidade., a.t.tLav 'é..ó do e..ó.tud o do.ó na.ó c..ime.n.to.ó do humani.ómo .te.!Lap~ u .tic..o p.ó iquiâ.t.tLic..o , da c...t2nic..a c..omo c..onhe.c..ime. n.to do c..o!L po doe. n.t e. individual, da.ó c..i~nc..i a .ó
e.mp2.tLic..a.ó e. da 6ifo.óo6ia que. in.ó.ti.t u e.m o home.m
c..omo .ó e..tL e.m p21Lic..o e. .t.tLan.ó c..e.n d e.n.ta.t, e., 6ina.tme.n-

36

que o ~ep~e~e~tam QOmo
i~te~io~idade p~iQotõgiQa ou
exte~io~idade ~o 
Qiaf. " (MaQha. do, 1982:17 6 )
te ,

da~

Qiê~Qia~

h u ma~a~

As conclusões d e ssa di a gnos e d a e pisteme mode rna sao
basicamente duas.
Por um lado, Foucault descobre que nossa

raciona li-

dade repousa numa série de partilhas, através das qu a is nossa
cultura s e fecha dentro de seus valores e exclui
considera sua antltese, definindo seus limites

o

que

e la

p e lo que

ela

nao admite ser. Por isso, nosso saber e stá calcado na violência calma d a relação que poe e m confronto nosso pensamentocom
todas as demais culturas e consigo próprio,

através

daquilo

qu e limita sua atividade e prescreve -lhe uma séri e d e tare fas.
Em outras palavras, o autor demonstra que nossa racionalidade
está assentada e m relação cujo custo e la não

pode re conhecer

como de sua responsabilidade.
"O homem oQi d e ~ tat ~õ pôde. ~ e QOvt~tit u. in
p no p nio ~

a

~e u.~

ol h o~

Qomo ob jeto d e QiêvtQia , ~o ~e QoioQou ~o i~te~io~ de ~ua ti~g u age m e ~o ~e de u,
~ela e po~ ela, uma exi~tê~Qia
di~Qu~~iva
po~
~e6e~ê~Qia a ~ u a p!LÕ p ~ia de~tnuição :
da expe ~iê~Qia da d e~~azão vta~Qe~am
to d a~ a~ p~iQolo 
gia~ e a po~~i b ilida d e m e~ m a
da p~iQologia ; da
QoloQação da mo~te ~o p e~~ame~to mêdiQo, ~a~Qeu
uma me diQi~a que ~e dã Qomo Qiê~Qia do ivtdiv1 du. o. " (NC:227)
Por outro lado, o pensamento contemporâneo, centrado
em torno da figura do homem, e um pensamento
esclerose, pois nel e o homem e simultaneamente

em proce sso

de

um objeto

de

conhecimento e fundamento de todo conhecimento posslvel. Isto
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e, vive num impasse isolúvel, que consiste

na

tentativa

de

fundar o transcendental no empírico e de legitimar osaber empÍrico através do registro dos conteúdos para osquais ele remete na subjetividade. O pensamento contemporâneo

mergulhou

num sono antropolÓgico, "tão profundo que ele próprio o sente
paradoxalmente como vigilância, de modo que confunde a circularidade de um dogmatismo que se desdobra para

encontrar

em

si mesmo o seu próprio apoio com a fragilidade ea inquietação
de um pensamento radicalmente filosófico"

(PC:444).

Com base nisso, Foucault conclui,
enigmático, numa famosa entrevista, que

de modo

bastante

o humanismo histori-

cista é o elemento prostituidor por excelência

de nosso pen-

samento, de nossa moral e de nossa política, na medida em que
ele esquece a abertura que o tornou possível

e constitui

um

obstáculo que se opoe obstinadamente à instalação deum pensamento novo, urna outra moral e uma nova prática

política

(En-

trevista a Igor Caruso, 1967). Nesse sentido, contudo, indica
o giro decisivo na direção de seus estudos,

implementado de-

pois dos acontecimentos de maio de 68, no qual associa a analise do saber urna genealogia das práticas sociais onde ele se
articula.
A genealogia pesquisa, com efeito,

as relações his-

tóricas concretas que presidiram a emergência

e encontram-se

na base da experiência que ternos da atualidade, de nossa condição dentro dela e da própria positividade

do presente.

A-

través da análise de certos dispositivos como a prisão, a sexualidade e a pastoral cristã, Foucault examina asraízes his-
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tóricas e diagnostica alguns fenômenos centrais da modernidade, particularmente o funcionamento de sua estrutura de dominação. Nossa atualidade é o resultado de um

processo comple-

xo, contraditório e polimorfo de governarnentalização do Estado. Isto é, um processo através do qual 6 aparelho
tem sido colonizado paralelamente por procedimentos
lização concernentes à gestão da população,

de tota-

próprios de

forma de poder precisa: o poder sobre a vida,

urna

e por tecnolo-

gias de individualização e prornoçao do sujeito,
outro: o poder disciplinar -- desde o final

de estudo

próprias

de

do século XVIII.

Em virtude dele, encontramo-nos sujeitos, ao

mesmo tempo,

certos mecanismos de individualização enquanto

pessoas e

a
ao

estado enquanto sujeitos sociais.
Em sintese, a genealogia consiste num diagnósticodas
relações históricas mais gerais em que se fundamentam

nossa

racionalidade, nossa condição de sujeitos e nossa organização
social. No curso dessa pesquisa, Foucault descobrena história
do ocidente urna sucessão não mais de episternes,

mas

sim

de

regimes de poder, caracterizados pelo modo cornooperarn no campo social.
Em ordem cronolÓgica, ele distingue, em primeiro lugar, o poder pastoral. Para o autor, o cristianismo
espalhou através da antiguidade clássica urna

nova

propos e
forma

de

poder, cuja base era a relação entre o pastor e o rebanho dos
fiéis

(FCF I:239). Esse poder visava basicamente

salvação do individuo em outro mundo; mas não

assegurar a

se resumia

no

comando dos fiéis, prescrevia o sacrificio individualoomorneio
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...
.
de salvação do rebanho. Seu campo de exerc1c1o

se estendia a

toda a comunidade, mas se localizava especialmente a nível do

-o
ele na

indivíduo, durante toda a sua vida. Por isso,

podia

ser acionado sem um conhecimento da alma do sujeito, sem a exploração de sua subjetividade, sem levar-lo arevelar sua verdade. Em conseqüência, desenvolveu uma habilidade

para diri-

gir nossa consciência como forma de direção do outro (SP:783).
Na verdade, o poder pastoral é um poder

coextensivo

com a vida e ligado à produção da verdade por parte do sujeito. Assim, não surpreende que tenha encontrado
sua principal tecnologia, notadamente depois

na

confissão

do Concílio

de

Latrão (1215). Como afirma Foucault:

"O J..ndJ..v:Z.du o , du Jt an ze. muL t o ze.mp o , 6oJ.. au-t.e. n-t.J..cad o pe.t a Jte.6e.Jtê ncJ.. a d o ~ o u -t!to ~ e. pe.t a m anJ..6e. ~ 
tação d e. ~e. u v:Z.nc uto co m o ut~te. m ( 6am:Z.tJ..a , fe. a f dade. , p!tote.ção ); p o~-t.e.~tJ..o~tme.nte. , p a~~o u a ~e.!t
a u -te.nz~cado pe.to d ~~c u !t~o d e. ve.Jt dade. qu e.e. Jta capaz d e. ( ou o b ~tJ..ga d o a ) Ze.!t ~o b ~te. ~;_ m e.~mo .
A
co n 6J..~ ~ ão da v e.~t dad e. ~e. J.. n ~ · c!te. v e. u
no ce.~t n e. d o~
p !toce. dJ..m e. n to~ d e. J.. ndJ.. vJ.. dua tJ..zação
pe.to pode.!t. "
(HS I:5 8 )

A confissão se difundiu rapidamente atravésduma vasta de·· regimes de práticas, como a medicina,

a pedagogia,

ritos coletivos, bem como por interméd i o dum
ções, como as familiares, amorosas, técnicas,

leque de
etc.

os

rela -

Todavia,

seu principal ponto de apoio foi a justiça, em cujo campo ela
se articulou com as técnicas de inquérito

e

interrogatório,

para não falar da tortura, que a partir da Idade Média lhe a-

companha como gêmea sinistra.
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O poder pastoral conviveu durante vários séculos com
a forma de poder que Foucault chama alternadamente com o termo feudal e a noção de

~ob~hania.

O poder feudal

sobretudo a partir da extração e despesa de

funcionava

riqueza,

niente basicamente da terra e seus produtos,

em

quais senhor e servo estabeleciam urna relação

prove-

torno

das

de vassalagern,

que submetia este Último ao primeiro. Do século XIIem diante,
ele encontrou na justiça seu principal instrumento de exerc icio, tornando em empréstimo ao poder pastoral

sua

tecnologia

correspondente: o inquérito.
Paralelamente, ele assumiu a tendência

a

recobrir

todo o território e submeter a sorna dos homens, recorrendo ao
expediente da lei, consubstanciando a teoria da soberania. No
decorrer dos séculos XIV-XV, com as revoltas

que o feudalis-

mo teve de fazer frente, verificou-se um processo

de centra -

lização do poder num conjunto de instituições: o estado absolutista de cunho administrativo, para o qual a soberania serviu de principio de legitimação e ordenamento,

assentado nas

relações entre sÚdito e soberano. De modo que é correto reconhecer na justiça um papel constitutivo, enquanto

tecnologia

de poder, no processo de formação do estado adrninistrativomoderno (MP:l87).
Todavia, isso nao significa que ela tenha favorecido
o advento de um novo regime de poder e o eclipse dopoder feudal. Pois, como salienta Foucault:
"A ~

ghande.~

volv~ham
~om ~~u~

in~tLtuiç.Õ ~~

d~ pod~h

qu~

~ ~ d~~ ~n

na Idad e. Média - a mon ahquia , o e.~t ado
apah~lho~ - tomaham im pu l~o
~obhe
um
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õundo de multiplicidade de pode~e~
te~ em atê ce~to ponto cont~a ele~:
~o~ ,

int~icado~,

nação
~e da~

e
~e

di~eta

ou

a~ma~,

va~~afagem.

~ou b e~am

ã
Se

conõlituo~o~ ,
indi~eta ~ob~e

~e~vidão,
ele~

6aze~-~e

p~eexi~ten

pode~e~den

ligado~

ã domia te~~a, ã po~

ao~ laço~de ~uze~ania

con~egui~am

aceita~,

~e

i mp lanta~,

beneõiciando-~e

de aliança~ tática~ , êpo~que ~e ap~e~enta~am como in~tância~ de ~egulação, de a~
b it~agem, de delimitação, co mo manei~ade int~o
du zi~ o~ d e m ent~e e~~e~ pode~e~,
d e nixa~ um
p ~inclpio pa ~a mitiga-to~, e
di~t~ibul-to~
de
aco~do com n~ontei~a~ e hie~a~quia~ e~tabeteci
da~." ( HS I: &4)
de uma

~ê~ie

Não obstante, no final do século XVIII,

esse regime

de poder começou a ser suplantada p o r dois novos, baseados na
disciplina dos corpos e na gestão das populações.

Essa rnuta-

ção histórica está diretamente ligada aos processos de exploçao demográfica, acumulação de riqueza e formação
capitalista verificados nessa época. Para

do sistema

Foucault, os

dois

processos se deram numa relação de dependência reciproca, embora, corno veremos posteriormente, os esquemas de poder detenharn ai um papel determinante.
corresponde à

Nessa metamorfose, o primeiro momento

extensão progressiva dos mecanismos de disciplina atodo ocorpo social, ao longo do século XVIII. Tais

dispositivos exis-

tiarn há muito tempo de forma enquistada na sociedade:nos conventos, nos exércitos, nas corporações. Nesse século porém eles se tornaram fórmulas gerais de dominação,

levando à for-

mação do que Foucault chamou de sociedade disciplinar.As disciplinas libertaram-se de sua condição marginal

Yi

nos

confins
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da sociedade através nao apenas da constituição
ções disciplinares, mas da disciplina das

de institui-

instituições ante -

riormente existentes, de sua ramificação através das relações
sociais e da estatização dos mecanismos de disciplina (VP III:
3) •

O segundo momento corresponde à propagaçao

dos dis-

positivos de segurança e regulação sobre os fenômenos populacionais, notados a partir da segunda metade

do século XVII I.

Constituidos paralelamente ao processo de formação do capitalismo, esses dispositivos provocaram uma mutação nas práticas
politicas e econômicas vigentes, colocando

no centro de suas

preocupaçoes os problemas da natalidade, da saúde pública,das
condições de vida, da habitação e do comportamento da população. Vale dizer, levaram à formação de um regime depoder calcado no controle da população e na gestão da economia (MP:28829 3) •

"Um do.6 pÕlo.6 , o p.tü_me..iJto a .6e..Jt, 6oJtmad o, ao qu e.
paJte..Qe.., Qe..~tJtou-.6e.. ~o QOJtpo QOmo mãqu i~a : ~o .6e..u
ade...6tJtame..~to, ~a ampliação d e. .6ua.6 aptidÕe...6, ~a
e..xtoJt.6ão de. .6ua.6 6oJtça.6, ~o QJte...6Qime..nto paJtale..lo de .6ua utilidad e e doQ~l~dade, na .6ua ~n~e
gJtaçao em .6~.6~ema.6 de QOn~Jtole e6~Qaze.6 e eQo~ômiQo.6: tudo i.6.60 a.6.6 e..g uJtad o.6
poJt pfLOQe..dime..~
to.6 de. pod e..Jt que. QaJtaQte..Jtizam a.6 di.6Qipli~a.6: a~ãtomo-polZtiQa do QOJt po huma~o. O .6egundo, que.
.6e.. 6oJtmou um pOUQO mai.6 taJtde, pofL vo lt a da metade. do .6~Qulo XVIII, QentJtou-.6e ~o QOJtpo-e.6p~ 
Q~e , ~o QOJtpo ~Jta~.6pa.6ado pela me..Qâ~~Qa
do .6efL
vivo e QO mo .6upoJtte.. do.6 pJt oQe.6.6o.6 biolÕgiQo.6 : a
pJtol~6enaçâo, o.6 ~a.6Q~me~~o.6 e a · moJt~al~dade, o
~zvel d e .6aÚde, a duJtação da v~da, a lo~gev~da-
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de ,

~om ~o da ~

va n~an ;

~o d a

uma

~a~~

a~

p noQe~~o ~

~ê_n~e.

gu l ad one ~:

Qon d ~çõe~

uma

d e.

~ão

qu e

po dem

a~~ um ~ d o~

~n~e.n v e.nçõe.~

b ~o - p otZ~~Q a

6azê-ta~
me d ~a n ~e

QOn~note. ~

e.

ne. da po put ação. " ( HS

1:131)

Convém deixarclaro, porem, que esse processo de instalação do que Foucault chamou no seu conjunto

de

bio-poder

não significou o fim da soberania. Para o autor, ela foi deslocada do lugar e assumiu o papel de representação

do

poder

em nossa sociedade. Em primeiro lugar, porque é um instrumento utilizado contra os obstáculos ao desenvolvimento das disciplinas; em segundo, porque camuflou seus
dominação e, através da fachada de liberdade

procedimentos
individual

aparentemente defende, garantiu o seu funcionamento

de
que

pleno no

plano do aparelho de estado (VP:l94-6).
Além disso, é importante salientar

que,

no seu pro-

cesso de e x pansao, o bio-poder colonizou oaparelho de e stado .
Vale dizer, as relações de poder foram progressivamente

go-

vernamentalizadas, elaboradas, racionalizadas e centralizadas
no plano do ap a r e lho de estado, na medida em

que os dis p osi-

tivos de disciplina e segurança, os dispositivos

de

governo

dos homens, se condensaram e formularam no instrumento de poder privilegiado da soberania: a polícia.
"D e v e m o~

QOm pJtee.n deJt a ~ QO~~a~ não e.m teJtmo~ d e
~ ub ~;t~;t u ~ção de. uma ~OQ~e dad e
d e. ~o b e.Jtan~a poJt
uma ~o~~e dad e d ~~~~ p t~nan e d e ~ ~a pon um a ~ o 
um ~n~ângulo :
Q~e dad e d e go venno. T na~a-~e de
~o b enan~a-d~~~~pl~na - ge~~ão
govennamen~at,
que
~em na poputação ~eu atvo pn~n~~pat
e no~ d~~ 
po~~;t~vo~ de ~eg u Jtança ~e. u ~
m e.Qan~~ m o~
e.~~e.n-
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c.-ta -t-6 ."

{MP:297)

Para Foucault, o fenômeno fundamental da história do
ocidente moderno, do ponto de vista da sua

genealogia,

substituição das metas de salvação espiritual

e

a

propostas pelo

poder pastoral pela administração de variáveis concernentes a
uma economia social (saúde, bem-estar, renda,

consumo,

segu-

rança, etc.) na modernidade, verificado através doprocesso de
governamentalização estatal das relações de poder vigentes na
sociedade .
Com base nessa perspectiva, a história
define sua fase terminal, centrada no exame
for ma de

/.) uj e~~o

do

presente

genealógico

que se constituiu na modernidade,

da

entenden-

do-se pelo termo tanto o estatuto de quem está sob o controle
de outro quanto o de quem está ligado a urna identidade, através duma forma de auto-conhecimento fornecido por um saber.Afinal, o estudo do governo dos homens, incluindo sua dimensão
politica, viabilizada por intermédio dos aparelhos de estado,
leva diretamente à "história dos diferentes modospelos quais,
em nossa cultura, os seres humanos são transformados

em

su-

jeitos" (SP:777).
Nessa empresa, Foucault recorre

até

a

antiguidade

clássica, a fim de elaborar a inteligibilidade da formação do
sujeito moderno a epoca das Luzes. O autor distingue
etapas, num trabalho de cunho arqueogenealógico

várias

que seu bru-

tal desaparecimento acabou deixando incompleto.
Em primeiro lugar, a epoca greco-romana,
zada num primeiro momento por urna estética da

caracteri-

existência

e,
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depois , por uma cultura de si, nas quais a relação

da subje-

tividade consigo mesma deu lugar à formação de uma ética como
trabalho sobre o pensamento, o corpo e o comportamento, através duma série de práticas. Nesse particular, cabenotar a ausência de qualquer obrigação religiosa ou lei

civil no ethos

grego, que se contrapõe de certa forma ao programa de universalização da moral a todas as camadas sociais

elaborado

na

cultura de si dos romanos do segundo século de nossa era (Cf.
HS III) .
Em seguida, o autor distingue a epoca cristã, marcada pelo confisco da conduta moral pela obrigação

religiosa,

sua retirada do plano predominante das técnicas desi e reformulação, em termos de uma hermenêutica do sujeito,

no quadro

do poder pastoral. Doravante, é este poder que detém a verdade universal sobre os valores capazes de permitir o acesso do
sujeito, constituido através de suas práticas, à salvação.

"A patiti!L do mom e. nt o e.m que. a c.ultu!La

do c.o!L po
ôoi a~~umida pe.lo c.ni~tia n i~ m o , e.la .ôoi , d e. c.e.nta man e.ina, p o~ta a ~e.nviço do e.xe.!Lc.Zc.io de. um
pode.n pa~tonal, a tal ponto que. a e.pime.le.ia he.autou ~ e. te. nha ton nado e.~~e. n c.ial m e.nte. e. pim e.le.ia
tonallon - o c.uidado de. o ut!Lo~ - qu e. ôoi ob!La
do pa~to n ." (V:67)

Nos séculos XV-XVI, esse poder, que teve naconfissão
a sua principal tecnologia, foi questionado

por uma série de

movimentos religiosos que, encontrando sua maior expressão na
Reforma, representam uma revolta contra o modo desubjetivação
que ele instituiu e uma etapa do processo de luta por uma nova forma de subjetividade (SP:782). Ao mesmo tempo,

u,

com Des-
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cartes, verificou-se uma metamorfose através da qual se substituiu um sujeito constituido pela hermenêutica
sujeito evidente a si mesmo como fundamento do

de si por um
saber e

das

práticas que ele exige para ser levado a termo, tornando possivel

o nascimento da ciência moderna (D:68-9). Isto é, per-

mitiu a vinculação das práticas de si aos valores

universais

definidos pela verdade cientifica, que a superaçao
pastoral pelas disciplinas acabaria consolidando

do

poder

ao longo do

século XVIII.
Não obstante, o modo de subjetivação dominante seria
rearticulado a epoca do

Au nQ a ~ung .

As disciplinas

não elimi-

naram a hermenêutica de si constituida pelo poder pastoral do
panorama social; secularizaram-na através dedeterminadas práticas, na medida em que avançava seu processo de

colonização

da familia, da escola, da medicina, do trabalho, etc.Bem
do, tornou-se claro que o assujeitamento dos

outros

ce-

depende

da mobilização do governo de si, as práticas de si não apenas
são geradas no interior de mecanismos de sujeição, mas também
servem aos governo dos outros.
Por outro lado, a governamentalização doestado ocorrida à mesma epoca foi correlata de transformações
social que promoveram uma abertura nos horizontes

no

campo

dessa vin-

culação entre governo de si e governo dos outros, contribuindo para a inclusão duma série de práticas lastreadas
ção efetiva da

~o~iedade

~ivil

no novo regime

na fic-

de poder

(Cf.

FCF II). Como observa C. Gordon:
"S o~j_e.da d e.

'-(?

~;_v;_R_

não qu e.IL

ma ;_~

dJ_ze.IL aqu;_,

~a m o
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em L o~Qe , a ~o~~edade po!Z~~~a ~~mp!e~men~e; ~e
a!~dade

~on~~a~~amen~e

ma ~~

plexa, ela ê o

me~o

men~,

ec.onôm~c.o~

de
do
ma

~uje~~o~

onde ê

plena e

den~a,

~om

p~e~~~o ~~~ua~o~

de

hoa 6.{m

.{.n~e~e~~e~,

pode~ gove~nã-.to~ .

O p~ob!ema do 6undamen~o
pode~ ~e d~~~o!ve, ou me.tho~,~e d~~pe~~a nu~manê.n~.{a h~~~Õ~~c.a." ( Go~do 11, 79 g 6: g 3 O)

Em virtude dessas mutações, constituiu-se urnnovo modo de subjetivação. O poder pastoral havia nos
urna hermenêutica de si. Na passagem do século

aprisionado a
XVIII,

ao mesmo tempo a história se tornou o incontornável
pensamento e a governarnentalização do estado

de nosso

e da

se consolidaram, constatamos urna transformação

quando

sociedade

na

condição

desse sujeito preso à relação consigo e o governo

do

outro.

Ela diz respeito às metamorfoses na rede de poder que levaram
à formação de técnicas de si que passaram a

nos

constituir,

no plano dessas técnicas, corno sujeitos autônomos

e doadores

de sentido.
Num espaço de tempo relativamente pequeno,assistirnos
a constituição de um modo de subjetivação que cruzou
çao consigo com a relação com os outros,

a rela-

subordinando o

sultado dessa articulação à relação com a sociedade

re-

e o tem-

po, através de nosso engendrarnento corno sujeitos éticos e pollticos da história -- manifesto em Kant e situado

na dirnen-

são temporal em Hegel. Desde essa epoca, apesquisa sobre nossa própria condição, a busca de nossa verdade,
herrnen~utica

de nossa passagem pelo mundo da

remete a
vida

urna

(Cf. Drey-

fus & Rabinow, 1983:168-83).
Posto isto, é interessante chamar

'3

a atenção

para o
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fato de que os resultados dos estudos foucauldianos

remetem

ao seu próprio programa de pesquisa. O historiador do presente reencontra através deles a trama histórica,

esquematica-

mente esboçada, que tornou possivel sua empresa e sua própria
condição. Logo, encaminham uma série de questões que, uma vez
elucidadas através da análise de seus procedimentos metodológicos, vazam uma filosofia da história e projetam,

em conse-

qüência de sua auto-compreensão, um horizonte hermenêutica ao
mesmo tempo ético e politico.

2

HISTÚRIA E HISTORIOGRAFIA NA PRÁTICA TEÚRICA DA
ARQUEOLOGIA DO SABER E DA GENEALOGIA DA ATUALIDADE

O projeto foucauldiano de análise

histórico-filosó-

fico da modernidade -- embora composto por três linhasde pesquisa relativamente distintos

trabalha com

um mesmo

ceito de história. A arqueologia do saber opera

con-

no plano

da

história geral;a genealogia da atualidade no planada história
efetiva. Apesar dos títulos diversos, ambos os

conceitos têm

o mesmo conteúdo aproximado, formam urnaunidade metodológica.
De fato, eles diferem apenas quanto à ênfase

e pro-

veniência. Enquanto a história geral releva da história epistemológica das ciências e da história total
d ~~

A~~a f~~ ,

da chamada

Ê ~of~

a história efetiva não e senao oresultado da in-

fusão da genealogia nietzscheana na história geral. O conceito foucauldiano de história se dispõe num arco epistêrnicoque,
tendo Nietzsche ao centro, se estende da história
cias, praticada por filósofos corno Bachelard
história

~o u ~

~o u ~~ ,

ciên-

e Canguilhern, à

praticado por historiadores

Febvre, Braudel e Ph. Aries.

das

corno Lucien
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2.1 - A ARQUEOLOGIA E O CONCEITO DE HISTÓRIA GERAL
A arqueologia do saber é o estudo histórico das práticas discursivas vigentes num campo social;

do conjunto

de

condiçÕes que, numa epoca dada e para uma sociedade

determi-

nada, presidem a produção dos discursos e do

O terri-

saber.

tório no qual ela se movimenta é o território

da história do

pensamento. Na verdade, ela consiste numa crítica da história
das idéias tradicionais; pretende liberar esse domínioda subserviência à filosofia da história e às questões que essa colocava, elaborando uma metodologia capaz de

tratar sua maté-

ria na condição positiva de práticas discursivas.
Porém, nao faz isso para defender

a autonomia sobe-

rana do discurso, pois a especificidade que este detémnão lhe
dá o estatuto de pura idealidade e total independência dahistória. A arqueologia do saber quer descobrir

as articulações

que cada prática discursiva mantém com o domínio dosprocessos
econômicos, das relações sociais, das instituiçÕes políticas,
etc. Ela não admite que suas pesquisas históricas
no plano do discurso; ao invés disso, afirma

se esgotem

que o

discurso

nao existe senão no plano da história.
Segundo Foucault, o estudo arqueolÓgico das práticas
discursivas trabalha nos domínios de um conceito

de história

preciso, nos domínios de h-L.õtÓJt-L a g e.Jt a .t . Como nota o autor, "a
arqueologia dos discursos se desenrola na dimensão deuma história geral"

(AS:202). Ela apresenta-se portanto como progra-

ma de pesquisa particular, calcado no conceito de história de
uma disciplina maior. Posto isso, o passo

seguinte

consiste
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na análise desse conceito, formulado originalmente

por

Fou-

cault. Antes, porém, é preciso traçar sua gênese,

reconsti-

tuir o campo epistemológico que permitiu sua elaboração,à medida que é ele que dã conta de sua generalidade. Nessatarefa,
podemos contar com a ajuda no próprio Foucault.
Na introdução da obra A

A~qu eo~og~a

do

Sab e~ ,ele

si-

tua seus trabalhos no quadro das mutações epistemológicas verificadas no saber histórico desde 1930. Nesse
historiadores voltaram sua atenção para

as

periodo,

estruturas

os
que

coagulam o movimento da história.
"Hâ · a~guma..ó

dezen.a.ó de an.o.ó que a a.ten.ção do.ó
h~.ó.to~~ado~e.ó .óe vof.tou de p~ene~êvtQ~a pa~afon.
go.ó pe_~Zodo.ó, Qomo .óe , .óob a.ó pe~~pê_Q~a.ó pofZ-

;t~Qa.ó

e .óeu.ó

ep~!.lÔd~o!.l,

v~.óa!.l!.lem

~evefa~

o.ó equ~~Zb~~o.ó e.õ.tâ.ve~.ó e d~nZQe~.ó
de ~ompe~,
o.ó
p~oQe.ó.óo.ó ~~~eve~.óZve~.ó, a.ó ~egufaç.Õe.ó QOvt.ó.tan..te.ó, o.ó 6en.ômen.o.ó .ten.den.Q~a~.ó que Qufmin.am e .óe
in.ve~.tem, apÔ.ó Qovtt~n.u~da.de.ó .óeQufa~e.ó,
o.ó movi men..to.ó de aQumulação e a.ó .óa.tu~aç.Õe.ó fen.ta..ó,
a..ó g~an.de!.l ba.ó e.ó ~môve~.ó e muda.ó que o ema~a
n.hado da!.l n.a~~a.t~va..ó ;t~ad~Q~on.a.o.ó ~eQob~~~a QOm
uma ·Qamada de aQon.;teQ~men..to!.l." (AS:9)
Embora não faça menção, Foucault refere-se

aqui aos

historiadores da chamada École des Annales, que dirigiram seu
trabalho no sentido do estudo das estruturas de longa e média
duração, das séries e demogrãficas, pautadas porritmos particulares, que se entrecruzam no ponto de eclosão

dos

grandes

acontecimentos, da ecologia dos sistemas sociais.
Em contraposição, Foucault assinala, parao mesmo periodo, um movimento que deslocou o eixo de gravidade existen-
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te no dominio da histõria das idéias -- incluindo

ai a filo-

sofia, a literatura, o saber, mas sobretudo as ciências

do

estudo de unidades como "épocas" e "visões

do mundo" para

estudo dos acontecimentos de ruptura e

atos

os

ressaltou o papel das descontinuidades na histõria

o

fundadores,
do pensa-

mento.

"S o b a-6 gJtande-6 c.on;tin u.i dad e-6 do pen-6amen;to, .6ob
a-6 mani6e-6;taçÕe-6 mac.iça-6 · e h omog~nea-6 de u.m e-6pZJti;to ou. de u.m a men;tafidade c.ofe;tiva , .6o b ode viJt ob-6;tinado de u.ma c.i~nc.ia qu. e f u.;ta apaixonadamente paJta exi-6tiJt e p õe-~e aapeJtáeiçoaJt de~
d e o .6eu. c.omeço, .6ob a p eJt-6i-6;tênc.ia de u.m g~ne
Jto , d e u.m a áoJtma, de u.ma di-6c.ipfina, d e u.ma ativi dad e teÕJtic.a, pJtoc. u.Jta-.6e a goJta d e-6tac.aJt a
inc.i d ~ n c.ia da-6 in;teJLJt u.p çÕe-6 ." (AS:JO)
Nesse caso, Foucault cita abertamente os nomes deBachelard, Cavaillés e Canguilhem como responsáveis pela introdução da s~rie de conceitos que permitiram pensar

os

de inflexão, os atos epistemolÕgi cos e o estatuto

da descon-

pontos

tinuidade e dos sistemas no estudo do pensamento.
A primeira vista, as tendências apontadas
traditõrias. Contudo, argumenta Foucault, basta
mais detidamente para constatar que nao passam

sao

con-

examiná-las
do efeito

de

superficie de uma mutação metodolÕgica verificada no conjunto
dos estudos histõricos. As trajetõrias divergentes dessastendências resultam da reformulação de uma mesma problemática. E
podemos resumi-la numa palavra: a critica do documento.

"A hi-6tÕJtia mud ou. .6 Ua po-6ição ac.eJtc.a do doc. u.m e nto , efa .6e dá poJt ;taJteáa pJtimeiJta nem ;tan;to i n;teJtpJte;tá-to, nem ;tan;to de;teJtminaJt .6e ele di z a
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v~~dad~

~

qual ê o ~~u va lo~ ~x p~ ~~~ivo , ma~
t~a ba lh~-lo · no inte~io~ e ~la bo ~ ~ -lo : ela o
ganiza, ~~c.o~ta - o , d i~ t~i b ui - o , o~dena-o,

...
n-<..v~i~,

pa~te-o

~m

o que -e

pe~tinente

m enta~ ,

deüine

~ ~tab ~l~c.~ ~ ê~i~~ ,

do que na- o -e,

unidade~,

d e~c.~e v e

~im
o~~~-

d i~ti ngu ~

delimita ele~elaç_Õ e~ . "

(AS: 13)

Em virtude dessa mutação no estudo do documento, formaram-se dois movimentos inversos no campo da história econômico-social e da histórias das idéias. Enquanto

na

passou-se a constituição de unidades estruturais,

primeira
com

dura-

ções variáveis e especificidades próprias, irredutiveis entre
si, na segunda, passou-se à análise das rupturas e das transformações, à medida que a narrativa continua

- foi ada razao

bandonada. Em contrapartida, a nivel profundo, aquela mutação
metodológica estabeleceu uma unidade no campo do saber histórico, relevando a noção de descontinuidade

e reformulando

a

- de acontecimento.
noçao
Na historiografia tradicional, a descontinuidade era
um estigma que a narrativa do historiador tinha

por objetivo

suprimir, à medida que os documentos se resumiam
de traços de uma totalidade expressiva. Na

condição

nova historiogra-

fia, a descontinuidade tornou-se um dos elementos
tais da prática dos estudos históricos. Na

a

fundamen-

história econômi-

ca, descontinuidade entre estruturas e séries de diversos tipos, entre niveis de historicidade particulares acada tema de
estudo , entre os ritmos de cada série construida, etc;na história das ciências, descontinuidade entre os campos deconstituição dos conceitos, entre o dominio do saber

e sua

origem
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empírica, entre paradigmas e modos de praticar

uma discipli-

na, etc.
Na historiografia tradicional, os acontecimentos esgotavam o plano da história, mas se resumiam

a elos

cadeia apresentada sob a forma da necessidade

de

histórica.

uma
Na

nova historiografia, o acontecimento não é eliminado, mas reoperacionalizado; é descoberto numa pluralidade

de

camadas,

reunido em séries densas e intercambiáveis ou isolado em função de sua raridade ou eficácia, conforme o
narrada.

tipo de história

(OD:57; MP:S) .
Na história econômico-social, trata-se de constituir

séries de acontecimentos, submetidos a urna mesma

classifica-

çao, para formular-lhes o ritmo e a regularidade; na história
das ciências, trata-se de analisar osatos epistemolÓgicos que
rompem a acumulação

e reorganizam a

sistematicidade

do saber, precisando seu efeito relativamente à série que

de~

marca.
Não obstante, essa mutação epistemológica

nos estu-

dos históricos manteve consigo urna série de prejuízos filosóficos.
Corno se sabe, a chamada ÊQo f~ d ~ ~ Anna f~~ tomou para
si a tarefa de "tratar todos os fenômenos humanos" e "recuperar a unidade de sua vida", resumida na idéia pouco explícita
teoricamente de história total. Com o propÓsito
abrir o campo de estudos da

.5o

histór~a

renovador de

às demais ciências huma-

nas, seus historiadores conceberam a pesquisa

histórica como

um inventário aberto da "série de combinações

ricas e diver-

- - - - --

- -
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sas da vida humana". Entretanto, sem uma reflexão epistemológica que permitisse explicitar o campo dessa intervenção, seu
trabalho interdisciplinar reduziu-se a um comércio

barato de

métodos e técnicas diversas, muitas vezes conflitantes, cujos
resultados concretos foram a justaposição de

enfoques e a a-

gregação de análises isoladas entre si. A falta
teórico resultou numa incapacidade de dar

de um quadro

conta das relações

de causa e efeito, explicar relações estabelecidas ou descrever transformações.
Por outro lado, a história epistemológica
cias, apesar de renovar esse campo de estudos

das ciên-

e abrir

novas

perspectivas para a história das idéias em geral, jamais conseguiu especificar as relações que as ciências, o discurso, o
pensamento mantém com as estruturas e práticas econômicas,polÍticas e sociais, elaborando um conceito que

permitisse dar

conta ou equacionar esse problema. Ela definiu um conceito de
história complexo e rigoroso, escalonado no

plano dos fatos,

dos conceitos, das normas, das experiências, dos sistemas,para as atividades do pensamento. Contudo, nao conseguiu ultrapassar o conceito de história global, no qual

essa

história

particular encontra seu contex to social de desenvolvimento.
No livro A

Ahqu ~of ogia

do

Sab ~ h,

Foucault sistemati-

zou as questões colocadas por essas duas empresas,

tomando o

trabalho metodológico da primeira como base e o trabalho conceitual da segunda como modelo para elaborar

um conceito

história compatível com seus respectivos avanços.

de

Para o au-

tor, a principal conseqüência da mutação epistemolÓgica veri ficada nos estudos históricos contemporânea é o apagamento do

56

conceito de história global, herdado do século XIX.
Na historiografia tradicional, o relato

dos aconte-

cimentos tem necessidade de uma história global definida para
ser inteligível. Os acontecimentos constituem

ummomento des-

sa história, através da qual se julga possível
o princípio material ou espiritual

reconstituir

de uma sociedade ou civi-

lização. Por isso, a historiografia tradicional
uma Única forma de historicidade percorre ou

sustenta que

prevalece sobre

as estruturas econômicas e sociais, as mudanças
os tipos de mentalidades; sustenta que uma
expressa nessas

políticas

mesma unidade

estruturas; sustenta, enfim,

e
se

que a história

pode ser compreendida como sucessão de grandes estágiosou fases que derivam de um mesmo princípio de coesão.
A escola histórica contemporânea pos

em

postulado de uma historicidade homogênea e comum

questão
a todos

o
os

planos da sociedade; retirou da história o papel de prover as
atividades sociais de representações globais

sobre sua gene-

se. Ela comprovou que a história é composta por uma variedade
de tempos, cada atividade social possui uma

história irredu-

t1vel às demais, cujos acontecimentos formem séries, desenham
estruturas, assinalam rupturas. Assim, em conseqüência do lugar conquistado pela noção de descontinuidade,

pela constru-

çao de séries, pelos acontecimentos ruptores, pelas especificidades cronolÓgicas e defasagens temporais todo esse projeto
passou a ser questionado.

"O .tema e a po.6.6,[b,é.Lédade d e uma h-[.6-tÕJt,[a global
c.omeç.am a .6e apagaJt e ve-.6 e

e.6 boç.aJt o de.6evtho
uma
c.h.amaJt
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h;_;., ;tÔ n;_a g enaf. " (AS : 1 9 )
O conceito de história geral é um

conceito foucaul-

diano; a arqueologia do saber se desdobra na sua dimensão. Ele reconhece a cada plano da atividade social

uma

autonomia

relativa com relação aos demais, uma estrutura especifica, um
tempo e uma história particular. Ao contrário do
história global, ele veda sua submissão a um

conceito de

mesmo

transformação ou integração a uma mesma unidade --

tipo

de

epoca

ou

estágio --- que deteria em si mesma seu princípio de coesão.

Porém, isso nao significa que

a história geral pre-

tenda obter uma série de histórias justapostas
tes de cada atividade social: uma história da

e

independen-

polltica,

história do saber, uma história das instituiçÕes,

etc;

uma
mas

também não assinalar, entre essas histórias, as coincidências
de datas e as homologias de sentido ou o tipo

de dependência

que mantém com relação ao seu todo. Ela quer determinar o jogo das correlações e as formas de dependência
descritas entre essas histórias. A história

que podem

de cada

ser

sistema

ou atividade social se desenvolve num espaço atravessado pela
série de relações que podem unir, para uma determinada sociedade e numa dada época, cada uma dessas histórias:
da história geral. Portanto, com esse conceito,

o

espaço

Foucault re-

nova a possibilidade de uma história total, descartando o perigo de uma totalidade afirmada por principio,

através da e-

laboração de seu conceito metodológico.
Todavia, o conceito de história geral

- se limita
nao

a reconstruir o conceito de história em novas bases; insuflou
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nele um questionamento cujo resultado é a

subversão do

ceito de história. O conceito de história é formado

con-

pela ar-

ticulação de séries estratificadas, diversas e contraditórias
de práticas. Através dele, Foucault tirou todas as conseqüências do desaparecimento da história global.

Com base nele, a

prática teórica dos historiadores ortodoxos

pressupunha que,

sob a diversidade da experiência humana, podia-se encontrar a
permanência dos projetos coletivos e a atividade dos sujeitos
sociais. A história geral, em lugar de evidenciar
ções no pensamento e ação dos homens, descreve

as

varia-

práticas des-

contínuas e anônimas. Pretende deixar a história "se desenrolar em um anonimato a que nenhuma constituição transcendental
imporia a forma do sujeito; de abrí-la a uma temporalidadeque

- permite o retorno de nenhuma aurora."
nao

(AS:246)

Com base no conceito de história global, os historiadores ortodoxos pressupunham que, através da noção de desenvolvimento, era possível agrupar uma : sucessão de acontecimentos, relacioná-los a um mesmo princípio organizador,descobrir
um sentido numa série de acontecimentos; e,

através duma to-

talidade parcial, era possível estabelecer a remissão
contecimentos simultâneos de um período a uma

dos a-

unidade

mate-

rial ou espiritual responsável pelo seu sentido ouexplicação.
A história geral, em lugar de escrever uma história

dominada

pela remissão a uma totalidade estruturada ou umprocesso histórico geral, em lugar de escrever uma história dominada pelo
pressuposto da unidade de seu tema ou a permanência deum projeto, busca escrever uma história que permita apreendera dispersão dos homens, das palavras e das coisas

no fluxo eterno
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do tempo.

"Uma d e...ó c.fLiç_ão g.io ba.i c.ing e.. :to d o.ó O.ó 6e..nô me.. no.ó
e.. m :totLno d e.. um c.e..n:ttLo u nic.o - p!Linc.Zpio , .õig ni 6ic.aç_ão , e...õ pZILi:to , vi.õão do mun do , 6otLmade.. c.o nj un:to ; uma hi .õ :tÔILia ge..tLa.i d e...õ do b!LatLi a, ao c.o n:ttLÕ.. tLio , o e...ó pa ç_o d e.. uma di.ó p e..tL.õão ." (AS: 18 )
Segundo Foucault, a história nao se

subsume

categoria ou esquema geral. A história é tecida

a

uma

por uma mul-

tiplicidade de práticas -- discursivas, econômicas,politicas,
etc. -- entre as quais não é possivel determinar

relações de

hierarquia, causalidade ou e x pressão, mas apenas

o

suas articulações; é um espaço de dispersão

jogo

de

no qual se à rti-

cula uma multiplicidade descontinua, anônima e desincronizada
de práticas. A arqueologia do saber trabalha com esse conceito.
Tomemos o caso da Hi.õ:t ÔtLi a da Lou c. u!La ,

que

classificar não apenas como exemplo de arqueologia
mas também como obra de história social. O livro
das condições históricas que tornaram possivel

podemos

do saber,

e um estudo

a captação da

loucura como doença mental a partir do século XI X. Nesse sentido, não trata, propriamente falando, da história daloucura,
na medida em que esta ainda não havia se constituido tal como
a compreendemos hoje, mas de sua arqueologia, daquilo que jaz
sob o regime de práticas que constitui

e sse

fenômeno

para

nos.
Foucault mostra que a história da loucura nao tem uma unidade nem na escala cronológica do tempo

nem

ao espaço

social de uma mesma época. Para a historiografia tradicional,

.ss
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a história da loucura seria a história do reconhecimento continuo e progressivo de sua natureza como doença

mental.

Ela

supõe uma identidade da loucura através dos tempos, mas uma identidade camuflada pela história, submetida
variáveis conforme seu contex to histórico

a

experiências

e social de inser-

ção. Até que, nos albores do século XI X, sua verdade viesse a
luz da razão, adquirisse a transparência da

doença mental

ligasse seu destino à história da psiquiatria.

No

dizer

e
de

Foucault:

"I gn.oJtada há .6ê.c..u.to.6 , ou pe..to me.no.6 ma.t c..on.he.c..-<-da, a e.Jta c...t á.6.6-i_c..a te.Jt-<-a c..om~çado a apJte.e.n.dl-.ta
d e. mo do o b.6 c.. uJt o c..omo de..6ofl.gan-<-zaç~o da 6a mZ.t-<-a,
de..6oJtde.m .6oc..-<-a.t, pe..tr.-i_go pall.a o e..6tado . E ao.6
pouc..o.6 e..6ta pll.-i_me.-<-Jta pe.ll.c..e.pção te.~L-<-a .6e. ofl.gan.-i_zado , e. 6-<-na.tme.nte. ape.IL6e.-<-çoado , numa c..on.6c..-<-ênc..-<-a mê.d-i_c..a que. te.Jt-<-a 6oJtmu.tado c..omo doe.n.ça da
Jte.c..onhe.c..-<-do
natufl.e.za aqu-<-.to que. e.Jta atê. e.n.t~o
ape.n.a.6 c..omo ma.t-e..6taJt da .6oc..-<-e.dade.." (HL: 80)
Contudo, como demonstra

o autor, a loucura obedece

a configurações históricas diversas. Na Renascença,
era separável da vida cotidiana, à medida que

nela se

ler os signos da criação divina. Na Idade Moderna,

na- o

ela

podia

se despe-

daça em múltiplas práticas e experiências, cuja unidade poderia ser o desatino, se este não fosse a inquieta

multiplica-

ção de figuras sem rosto. Em nossa própria época,

CUJO

podemos remontar ao inicio do século XIX, ela

•

1"

•

oscila entre o

dominio da prática médica e o plano dos julgamentos
De modo que, de uma epoca para outra, não se

•

lnlClO

trata do

morais.
mesmo

fenômeno porque foi visto de maneira variável,

mas fundamen-

talmente porque nao é o mesmo fenômeno que

constitui

se

em
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cada uma das práticas citadas. O estatuto

de

concedido à loucura é historicamente recente.

doença

mental

Até

século

o

XVIII, ela não se dissociava do fundo indiferenciado do desatino, onde se confundiam as figuras do pobre,

do

criminoso,

do libertino, do herege, etc.
Segundo a historiografia ortodoxa,

a loucura

seria

um fenômeno social homogêneo, pensando de maneira tambémhomogênea nas diferentes instâncias de uma época. Supõe-se uma uniformidade da loucura em cada época: os domínios dapossessão
na Idade Média; o internamento na época clássica.

A história

da loucura desdobrar-se-ia em e stágios ou fases compactas,metamorfoseando-se de modo global de acordo com

o

desenvolvi-

menta da humanidade.
Foucault demonstra que a loucura

e um fenômeno dis-

persa.
"0 J.>en;t)_do da tou..c.u..tc.a numa d e;teJtm)_nada ê.poc.a, )_n -

c.tu..J.>)_ve na no-6-6a, não deve -6eJt J.>ol)_c_J_;tado
n)_dade pelo meno-6 eJ.> boçada de u..m

p!toje;to,

J.>)_m a e-6-6a p!te-6ença dJ_taJ.>c.eJtada."

(HL:166)

A loucura foi constituída diferentemente

ã u..ma-6

nas várias

instituições e regimes de práticas -- policia, justiça, familia, medicina -- de sociedade do Ancien Régime. Podemos agrupá-las em duas figuras: o internamento no hospital

e a medi-

cina nosográfica. Mas é impossível dar um passo além para encontrar uma unidade mais profunda. O internamento não era uma
prática médica; nem a medicina um saber oriundo

do hospital.

O internamento vitima o louco, a medicina estuda

a

exclusão do louco é uma prática econômica, política

loucura. A
e moral;
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o conhecimento da loucura é deduzido do quadro

classificató-

rio das doenças (HL:l73, 187-92). Em suma:

"A c.on.6c.iênc.ia da louc.uJta, pe.lo me.no-6 na c.uLtuJta
e.unop~ia, nunc.a 6oi um 6a~o mac.iço, 6oJtmando um
bloc.o e. .6e. me.~amoJt6o.6e.ando c.omo um c.onjun~o homoge.ne.o. Pana a c.on.6c.iênc.ia oc.ide.n~al , a louc.uJta .6uJtge. .6-i.mul~ame.n~ame.n~e. e.m pon~o-6 múl~iplo-6,
6oJtmand o uma c.on.6~e.lação que. ao-6 pouc.o-6 .6e. de.-6loc.a e. ~Jtan.66oJtma .6e.u pnoje.~o, e. c. uja 6-i.g unae.-6c.onde. ~alve.z o enigma de. .6ua ve.Jtdade..
Se.n~ido
.6e.mpne. de..ópe.daçado." (HL:165)
Sendo assim, não surpreende que sua história tenha a
forma de uma dispersão que se transforma de modo desigual,não
porque adquira desenvolvimentos diferenciados

numa região

noutra, mas sim porque é o resultado de práticas

e

distintas e

desincronizadas, que não obstante podem se entrecruzar.Aliás,

é exatamente isso que explica sua configuração

atual. A lou-

cura saiu do domínio do desatino e ingressou no espaço da doença mental nem por obra e graça de uma mudança de mentalidade, que, liberta dos prejuízos do preconceito, permitiu

o a-

finamento do conhecimento; nem em virtude de uma relação causal direta entre ela e a formação da psiquiatria moderna. Segundo Foucault, esse acontecimento foi resultado do entrecruzamento de regimes de práticas dispersas, "da

série das rup-

turas, das descontinuidades, das fragmentações pelas quais (a
loucura) se tornou aquilo que é para nós no esquecimento opaco daquilo que ela foi."

(HL:393) E elas nao

pertencem todas

ao mesmo plano; se dispõe num escalonamento.
Primeiro, na ordem apresentada por Foucault, a crise

s3
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da política tradicional deassistência e repressao à pobreza e
ao desemprego. A seqüência de períodos de expansão e recessão
na economia européia do final do século XVIII,

combinada com

o nascimento da indústria rnanufatureira, reforrnulou

os ter-

mos em que se colocava o problema do desemprego. O aumento acelerado dos fluxos de população desempregada nocarnpo demonstrou a importância do hospital diante dos problemas

gerados

pela decomposição da economia mercantilista. A partir de agora, não se trata mais de segregar a pobreza, mas reabilitá-la
como força de trabalho e introduzi-la no sistema de produção.
Coloca-se a questão

social

e política da população, consiregula-

derada corno força de trabalho e visada corno alvo de
çoes administrativas.
"A paJt;tJ_tt de. 1770, e. duJtan.te. ;todo

o pe.JtZodo de.
Jte.~e.~~ao, que. ~e. ~e.guiJta, a pJtati~a do in.te.Jtname.n.to ~ome.çou a Jte.~uaJt, a ~Jti~e. que. e.n.tão ~e. abJte. não~é Jte.~ponde.Jta mai~ ~om o
in.te.Jtname.n.to,
ma~ ~om medida~ que. ;te.nde.m a
.timi.tá-.to ." (HL:
4 o3 J

Entretanto, quando começou a liberação

da população

internada, verificou-se que existem homens cuja desordem pertence a urna natureza diferente das demais. Durante

a reforma

política das instituições assistenciais do Ancien Régirne, sob
a Revolução Francesa, percebeu-se que esses

homens não esta-

varn aptos para integrar econômica e juridicamente a sociedade
que se pretendia montar na Europa ocidental. Por isso,enquanto todas as figuras do desatino abandonam o
co nele permanece (HL:392-6).

hospital,

o lou-
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"V oiJ.J
.tlt o .

movimert.toJ.J qu.e e11.am eJ.J.tltart hoJ.J

u.m ao

ou.-

Um rtaJ.JQeu. e J.Je deJ.Jertvofveu. rto irt.te11.io11. do eJ.Jpaç.o deóirtido pelo i rt.teltrtamert.to: g11.aç.aJ.J a ele a
lo u. Qu.lta J.Je .toltrtou. irtdepertdert.te e J.Jirtgu.la/1. rto
mu.rtd o QOrtó u.J.J o em qu.e eJ.J.tava ertQel1.11.a da;
rtovaJ.J
diJ.J.târtQiaJ.J vão lhe pe11.mi.ti11. J.Je/1. pe11.Qebida ago11.a
fi ortd e J.Jo J.Je lteQortheQia o deJ.Ja.tirto. E ertqu.art.to
.toda aJ.J ou..tltaJ.J óig u.ltaJ.J ertQel1.11.adaJ.J .te rtd em a eJ.JQapa11. ao irt.teltrtamert.to , J.J~ ela ali pe!tmarteQe, ~ l
.tima lt u.Zrta , ~ f.timo .teJ.J.tem u.rth o d eJ.JJ.Ja p!tâ.tiQa qu.e
óoi eJ.JJ.JertQial palta O murtd o QlâJ.JJ.JiQO , mai.J QU.jO
J.Jert.tido rtoJ.J pa!teQe ago11.a bem ertigmã.tiQo .
E houve depoiJ.J eJ.JJ.Je ou..t11.o movimert.to qu.e rtaJ.JQeu.
óolta d o i rt.teltrtam e rt.t o . Reófexão eQortôm..[Qa e J.JoQ..[al J.Job11.e a pob11.eza, a doertç.a e a aJ.JJ.JiJ.J.têrtQia.
Pela p11.imei11. a vez rt o mu.rtd o Qlt..[J.J.tão , a doertç. a J.J e
ertQO rt.tlt a iJ.J o f ada da po b11.eza e de .to daJ.J aJ.J óo/1. maJ.> da miJ.Jéltia ." (HL:414-5).
Finalmente, isolada num lugar em que podemostrar sua
verdade livre de circunstâncias sociais e do

contágio do de-

satino, o louco se oferece ao olhar voraz do saber. A medieina está frente a frente à loucura. Mas convém

ter claro

que

esse acontecimento não resulta do encontro de duasséries históricas de práticas distintas, porém convergentes,
se poderia reconhecer um esquema evolutivo

comum.

as
Para

quais
Fou-

cault, a medicalização da loucura foi articulada por três estruturas sociais, situadas aquém do plano abstrato

do conhe-

cimento.
1~)

A institucionalização do internamento perse • co-

mo lugar de cura, em conseqüência da critica

polltica ao ab-
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solutismo, que motivou a reforma das instituições
ciais, e da permanência da loucura no hospital,

assisten-

na medida em

que nao se sabe o que fazer com o louco;
a A fixaçao
2.)
do louco como objeto

de exame e vigi-

lância por diferentes personagens (magistrados,

médicos,

ad-

vogados, pessoal de serviço, etc.) para garantir aexclusão de
todos aqueles que sabem fazerbom uso da liberdade

do

perigo

do internamento, garantir o respeito ao novo contratoque funda a sociedade;
a
~
3.)
A reorganizaçao
da estrutura jur1dica
dasocieda-

de que, consagrando a liberdade privada dos indivíduos
família, manteve a loucura no dominio da inocência
responsabilidade civil, justificando seu estatuto

e

e da
pÚblico

da
ire

confinamento numa instituição face os perigos que poderia gerar e as ameaças que poderia sofrer.
Foram essas estruturas que permitiram

a medicaliza-

- do Hospital geral, soldaram o louco ao quadro
çao
constituindo o que será durante todo o século

da doença,

XIX as

condi-

ções de possibilidade da psiquiatria. Portanto, a medicalização da loucura e a formação da psiquiatria não foram, segundo
Foucault, o resultado das transformações da economia,

nem da

mudança nas mentalidades.

"E .ta não e.vo.ttü.u no quad!Lo de. um movime.nto humanitãnio que. ao~ pou ~o~ a te.nia ap!Loximado da
ne.a.tidade. humana do .touca, d e. ~e.u !Lo~to
mai~
p!Loximo de. ~o~ e me.JLe.ce.doJL de. piedade.; tampouco
e.voluiu ~ob a p!Le.~~ão de. uma ne.ce.~~idade. cie.n tlnica que. a te.Jtia tonnado mai~ atenta, ma i~ 6ie.l âquilo que. a loucu!La pode. te.JL a dize.!L a ~i
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m e~ma

em

( .. . ) Foham

~ u a~

e ~ ~n u ~ u na~

d e~liza m ento~

ou, pon

i m pehce p tivei~

de

m omen~o~ ,

cn~~e~

v ~olen~a~ ,

qu e ao~ po u co~ 6onmanam a con~c~~ n
ci a da .lo u. c u.h a contemp ohânea da Re vol ução ." (H L:
3 9 5-6 )

A rnedicalização da loucura foi resultado de urna dispersao de práticas que, nao servindo nem de origem nem de fim
da história da loucura, se entrecruzam e provocam
tecirnento. Por isso, essa história não pode ser
narrativa linear, com a crônica dos fatos que

esse acon-

exposta numa

a engendraram,

nem no esboço do contex to econômico-social que oexplica ou do
qual r e tira significado. Ela tem de ser

a

reconstruç ã o

das

transformações gerais que o tornaram possivel.

"A ahq u. eologi a não to ma , p oi~ , co mo mo d elo nem
u.m e~q u. e m a pu.hamente lÕgico de ~i mu. ltanei d a d e~
( e~th u. tunai~ ), nem u.ma ~ uce~~ao lineah de acon ~ec~men~o~ , m a~ ~en~a mo~~nan o en~necnuzame n ~o
e n ~ne nel a çõe ~ n ece ~ ~ a n~a m e n ~e ~ u ce ~ ~~ v a~ e ou ~na~ qu e não o ~ão. " (AS: 2 0 6 )
A historiografia foucauldiana trabalha
história geral. Nã o admite que seus fatos

s ejam

no plano
a

da

tradução

particular ou o resultado causal de um movimento ou estrutura
central: o modo de produção ou a mentalidade.

A história

da

loucura, por e x emplo, não é comandada "nem pela tel e ologia da
verdad e , nem pelo e ncadeamento racional de causas" (HF:lO) .Remete a um espaço plano, mas e scalonado, de práticasdisper sas,
submetidas a um movimento marcado por rupturas e descontinuidades. PÕe em jogo o conjunto das práticas -- religiosas, juridicas, filosóficas, politicas, administrativas, econômicas,
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médicas, familiares, etc. -- que numa epoca e para uma sociedade atravessam o social, consti tuiri.do objetos

possiveis para

a experiência. Desse modo, ela satisfaz de maneira

teorica-

mente conseqüente a exigência moderna de história total apregoada pelos historiadores da

E ~ole d e ~

An n a le~ ,

evitando

a

justaposição de enfoques que a "interdisciplinariedade"

da-

queles implicava. Porém, nao e uma historiografia global, nao
remete à totalidade social estruturada como seu
um processo de desenvolvimento histórico

efeito ou

determinante

a

como

expressao.
Podemos avaliar o ineditismo do conceito de história
aplicado pela arqueologia do saber comoarando-o

com

aquele

investido noutro clássico da historiografia contemporânea, Mag~~ ~ ~ ad o ~

e

F e~~~~e~~o ~

na

F ~a n ç a

do

~ e~ u lo

XVII,

de

Mandrou. Como se sabe, o livro estuda a verdadeira

Robert

revolução

espiritual verificada na França entre 1590 e 1680, através da
qual a magistratura renunciou

~condenação

dos

crimes de fei-

tiçaria. Trata-se claramente de uma problemática

foucauldia-

na, a qual o próprio autor referiu e aventou abordar,numa entrevista concedida pouco tempo depois da publicação
de Mandrou (Entrevista a J.G. Merquior e P.S.

do livro

Rouanet,

1971:

40-l).

Mandrou analisa a dissolução de uma
letiva. A partir da II metade do século XVII,

mentalidade coa

compreensao

de certos fenômenos sociais como resultados da "ação do demônio" começou a ceder lugar a uma

- dominadapor vacompreensao

lares seculares e racionais. Em conexão com o

avanço do

ra-
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cionalisrno, verificou-se a desagregação de um

pensamento las-

treado numa visão religiosa do mundo e a emergência de outro,
centrada numa visão profana e cientifica da sociedade.

"0 aband o n o da.ó p e.twe. gui ç.Õe..ó po!L c.ILime. d e. 6e.Lt i ç. aJLi a n o .õ ê.c. u!o XVII !Le. p!Le..ó e. nta

o d e..õ!o c.am e. nt o

·d e. uma e..õt!L utu!La me. nta! qu e. 6e.z pa!Lt e. d e..ó .ó a vi.õão d e. mund o (c.!Li .õ t ã) du !La nte. .õ ê. c.u!o .õ: ao p!Le. ç. o
d e. um va.õto e. c.o mp!e. x. o d e. bate. d e. .ó c. o nh e.c.i d o (ou
e.m to d o o c. a.ó o mui t o mal c.o nh e.c.i d o ) qu e. du!Lou
qua.ó e. tant o quant o o .õ ê. c.u!o ."(M·and!L ou,

1968:76)

O procedimento metodológico é claro. Trata-se de estudar um fenômeno global. Mandrou fala dessa mutação nas rnentalidades coletivas em termos de "totalidade", que,certarnente
com defasagens, atingiu as crenças populares, aopinião comum,
a medicina, a teologia, a justiça, etc. Na impossibilidade de
apanhá-lo no todo, opta-se pela análise de

um

indicador: a

instituição judiciária, que simultaneamente expressa e provoca essa revolução espiritual. ConseqÜenternente,rnostra que essa transformação tem sujeitos: os juizes do parlamento -- que
traduziram com relação a bruxaria aquilo que se dava ao nivel
do conhecimento médico, do pensamento teológico,
se, em suma, de um processo que se inscreve
racionalidade na França do século XVII"

no

etc. Trata"progresso da

(ibidern:457)

Certamente, não foi um movimento

simples e

linear.

Todo livro de Mandrou pretende mostrar que ele resultou de um
debate irregular, muitas vezes levado aos saltos.

Além dissq

assinala a imobilidade das estruturas econômico-sociais (ibidern:438). O autor critica a idéia do desenvolvimento continuo
da racionalidade, corno "imagem que comporta

'-/

implicitamente a
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idéia de progresso das luzes, sugere, desastradamente,
censão linear de uma tomada de consciência, o
conforme à realidade.

11

na- o

que

(ibidem: 18) Ele evidencia

a asestá

que desde o

século XVI havia vozes dissonantes contra os processos de caça às feiticeiras; mas também que, em pleno

século XVIII, os

partidários dasperseguiçÕes e das fogueiras

ainda não haviam

deposto as armas.
Entretanto, todas essas ressalvas nao retiram ao texto o caráter de uma exposição de um movimento

ascendente

progresso, de mutação global da racionalidade,

de uma

de mundo

438). Pois embora centrado num meio social

muta-

- em causa
poe

ção juridica, intelectual e até espiritual, que
alguns elementos essenciais de uma visão

11

(ibidem:

11

determinado,

homogêneo quanto possivel, o livro registra

de

uma

mutação

tão
do

"universo mental dos grupos sociais em sua totalidade". Nesse
sentido, o caráter complexo e irregular

do

processo

remete

não às articulações de práticas determinadas, mas ao confronto entre as concepçoes dos partidários das

perseguições

as

feiticeiras e os defensores da racionalidade cientifica e secular, que, enquanto sujeitos do processo de

racionalização,

acabaram por sair vitoriosos.
Em suma, a obra combina o registro passivo
çoes em profundidade com o registro épico dos

de muta-

enfrentamentos

entre esses dois sujeitos sociais, para mostrar como a racionalidade burguesa se formou. O conceito de históriacom o qual
trabalha faz a inscrição do sentido da história

passar

confronto dos projetos de dois sujeitos coletivos.

pelo
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Para Foucault, ao contrário, é impossivel

continuar

pensando a história e a sociedade com esse modelo.

O sujeito

está preso a uma cadeia de relações e regras materiais,de caráter econômico, politico, discursivo, etc., que escapam a atividade sintética pela qual ele se julga responsável. Certamente, se pode examinar e pensar essas relações e regras, mas
a consciência soberana já não é mais o seu sujeito (Entrevista a Igor Caruso:76). O processo histórico concreto

e apenas

o efeito de superficie de uma rede de relações históricasprévia que fornece suas condições de possibilidade. Todavia:

"N ão queJL i-6.6 o diz e.Jt que. .6 e. po-6.6 a de.ix.éi.-lo de. la do doJtava~ze., ma-6 .6im qu e. uma Jte.6le.x.ão .6obJte. o
hi.6ZÔJtiQO de um .6abe.Jt já pode. .6e. QO~Ze.~zaJt e.m
.6e.guiJt azJtavê-6 da .6UQe..6.6ãO do-6 ze.mp0-6 a 6ie.iJta
do-6 aQo~Ze.Qime.~Zo-6 ; e..6Ze..6 , QOm e.6e.izo , ~ão .6ao
6e.~ô m e.~o.6 d e. he.Jte. dizaJtie. dad e. ou ZJta dição ; e. ~ão
.6e. diz o que. o-6 zoJt~o u p o.6.6Zve.i.6 e.~u~Qia~do o
qu e. e.Jta QO~ h e.Qi m e.~zo a~Ze.-6 de.le.-6 e. o que. e.le.-6
'z Jtoux.e.Jtam d e. ~ovo', QO mo .6Ôi di ze.Jt. A hi.6ZÔJtia
do .6abeJt ~ão pode. .6e.IL 6e.iza .6e.~ão a paJtZiJt do
que. l he. 6oi QO~Ze. mp oJtâ~e.o , e. ~ão po!L Qe.Jtzo e.m
ze.Jtmo-6 de. i~6luê~Qia Jte.QZpJtoQam ma-6 e.m ze.Jtmo-6
d e. QO~ d içÕe.-6 e. de. a p!LioJti QO~ .óz iz uZd o-6 ~o ze.mpo." (PC:277)
A arqueologia é justamente a pesquisa desse a priori
histórico que constitui os regimes de práticas dados a história positiva, articula os elementos dados aos seus vetores de
transformação no tempo. Exatamente por isso,

ela não escreve

uma história das idéias independente das estruturas materiais
e referida apenas ao espirito coletivo de uma

época

ki); mas também não uma história econômico-social

(Panofs-

que envol-
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veria a história do pensamento como seu conteúdo
nem uma história do pensamento determinada

( Goldman) ;

causalmente

por

uma história econômico-social (Gay) . Ela escreve uma história
das práticas discursivas nas relações específicas

que as ar-

ticulam às demais práticas, discursivas ou não. Poiso conceito de história com o qual trabalha não comporta um esquema ou
modelo de sociedade; remete a séries de práticas estratificadas, diferentes e contraditórias, que configuram diversos solos -- econômico, político, discursivo -- mas proíbem o estabelecimento de relações de determinação entre elas.
A análise historiográfica de O Na~ ~i m e n to da C ll n i~ a
ilustra perfeitamente isso. O livro é uma história das condições sociais, políticas e discursivas que tornaram possível a
constituição da medicina moderna. Foucault mostra que ela nao
nasceu quando o conhecimento se desembaraçou

das ilusões me-

tafísicas e penetrou no domínio seguro da experiência,mas sim
quando o espaço .ideal dos sintomas, do qual se deduziae classificava as doenças, cedeu lugar ao e x ame do organismo doente
e se formou uma linguagem capaz de enunciar

aquilo que nao e

visível ao olhar . Para o autor, "o grande corte
da medicina ocidental data precisamente do

na

história

momento em

que a

experiência clínica se tornou o olhar anátomo-patológico"(NC:
16 8) .

Entretanto, como dar conta dele? Até

o final do se-

culo XVIII a clínica ocupava um lugar marginal na instituição
médica, se limitava a enunciar o saber estabelecido
le.

fora de-
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"E la n.ão de.J.:J e.mpe.n.ha u.m pape.l e.J.:J pe.c.Züic.o n.o mo vime.nto do c.on he.c.ime.nto c.ie.ntZ6ic.o; 6o~ma u.ma e.J.:Jt~utu~a ma~g~nat que. J.:Je. a~t~c.uta
c.om
o
c.amp o
hoJ.:Jp~tata~ J.:Je.m te.~ a me.J.:Jma c.on6~g u.~açã o qu.e.e.le.;
v~~a a ap~e.nd~zage.m que. e.le. ~e.J.:J um e.
ma ~J.:J do qu.e.
anal~J.:Ja; ag~u.pa to da a e.x p e.~~ê n c.~a e.m to~no d oJ.:J
jogo~ d e. u.m d e.J.:Jve.lame.n.to v e.~ ba l ,
qu. e. n.ada ma~J.:J
~ do qu e. J.:J u.a J.:Jimple.J.:J no~ ma d e.
t~an!.:Jm~J.:JJ.:Jão
to t al me. nte. ~e.ta~dada." (NC:70)
Segundo Foucault, a medicina do século XVIII era urna
medicina classificatória. O conhecimento da doença se dava no
espaço abstrato de um quadro de sintomas e espécies,dado previarnente à experiência do doente. A doença tinha urna natureza
que era preciso organizar na sua pureza, a fim de se enunciar
sua verdade. Nessas condiç6es,

n~o

havia corno

a

clinica

tornar, por qualquer necessidade histórica, um dorninio

se

coex -

tensivo àquele em que nasce, se experimenta e seprofere o saber médico.
Para o autor, o nascimento da medicina

corno

saber

clinico resultou de urna série de transforrnaç6es no espaço politico-institucional que reorganizaram o espaço hospital, colocando o doente à
n~o

disposiç~o

do médico . Estas transforrnaç6es

impuseram ao saber médico objetos corno as les6es

dos te-

cidos e as correlaç6es anátorno-patológicas. Elas abriram carnpos práticos

n~o

discursivos para que esses

objetos pudessem

aparecer e colocaram o médico em condiç6es de os enunciar,por
causa da função dada ao discurso médico na

sociedade france-

sa, por volta da passagem do século XVIII.

"S e. héi na ve.~dade.uma
tZt~c. a e. o d ~~c.u~~o

l~9 a ção
m e d ~c.o ,

e.nt~e.

na- o

a p~éit~c.a po-e. , me. pa ~e. c. e.'
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ponqu~

~~~a pnâ~i~a mudou,

~ia

d o~

~a~

ou

6onma
~a b en ;

hom~~~,
d~

~ua

p~n~ ~ b~n

d~ ~ ~u

~ão

pnim~ino,a ~o~~~iê~

ma~~ina

o

mu~do,

~o ~h~~im ~~~o

~ tam b ~m

~

d~

p~n~~b~n

d~poi~

a~

6i~alm~~~~

~o ~~~udo

o

ponque e~ta

~oi

pnâ~ i~a

a

d~

~ ~u

~e

ne-

6le~iu de i~Z~io

de ma~eina mai~ ou me~o~ ~lana

e

~o~~ei~o~ ,

~i~~~ma~i~a

em

~oçoe~

ou

6onam, em ~egu.ida, imponta d o~ pela

~ema~

que

m edi~i~a;

~

d e uma 6onma muito mai~ d ine~a~ a pnâ~i~a polZ~i~a ~na~~

6onmo u

di~~un~o,

ma~

~ ~~ ~nção

~ d~

~ão

~u.a~

o

~ e.~~i do

~o~diçõe~

6u~~~o~am e~to ;

~~m

a

6onma d o

emengê~~ia ,

de
~la

de

~na~~6onmo u

modo d ~ ~xi ~ ~ê~~~a d o d~~~un~o m ~ d ~~o ."

o

(RQ:74 -

5)

Ex aminemos a questão mais de perto.
espécies, o meio social era visto corno fator

Na medicina das
de

agravamento

e cornplexificação da doença; prejudicava ao mesmo ternpoo curso natural da doença e a ação terapêutica do médico. Não

era

à toa portanto que optasse por um atendimento individualizado

do paciente no seio da farnilia, lugar privilegiado da vida, e
manifestasse oposição ao hospital e demais

estabelecimentos

de assistência. Entretanto, por volta da II

metade do século

XVIII, essa medicina teve de fazer frente a urna série de surtos epidêmicos, cuja principal conseqüência
ção de urna policia

foi a constitui-

médica, por parte do estado, que transpôs

para o plano social os procedimentos de controle dorneio e observação da doença aplicados sobre os pacientes

no

interior

da farnilia. Não obstante, essa política, conforme aos princípios da medicina classificatória, carregava

consigo implica-

çoes
de outra natureza.
A intervenção do estado naquilo que

Foucault

chama
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dominio de especialização terciária da doença, no caso o próprio campo social, levou à constituição de uma
epidemias bastante estranha aos principias da
sificatória, à medida

medicina

das

medicina clas-

que deslocou o espaço de localização

da doença de um espaço abstrato e homogêneo,no qual eram percebidas analogias, para um espaço histórico e geogrãfico complexo, no qual se pesquisam agora relações de causalidade.Para estudar o problema das epidemias e desenvolver o saber médico no sentido do corpo social, o governo fundou, em 1776, a
Academia Real de Medicina, que, embora proibida deformar profissionalmente os médicos, como as faculdades,

foi responsã-

vel pela formação de uma concepção coletiva dos fenômenosmórbidos e a invenção de uma nova tecnologia

médica.

redistribuiu o saber médico em torno de dois

eixos:

A policia
"O

das

percepções individuais e concretas, esquadrinhadas conforme o
quadro nosd6gico das espécies; e o registro

continuo,

global

e quantitativo de uma medicina dos climas e dos lugares." (NC:
57); ambos fazem parte da genealogia da medicina moderna. Todavia, ela não abalou a supremacia da medicina

nosográfica,

enquanto saber do espaço de configuração da doença,

na epis-

teme ocidental.
Como afinal esse saber deu lugar à medicina moderna?
Para Foucault esse acontecimento se deu através das transformações sociais, politicas e ideológicas que a

Revolução pro-

duziu na instituição médica, permitindo a alteração do espaço
de configuração da doença e localização do mal

no

corpo.

A

convergência entre medicina e politica foi acentuada a partir
de 1789. Os opositores do Antigo Regime coincidiam

com a me-
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dicina classificatória na critica à politica

de

assistência

da monarquia -- mas por outros motivos. No plano

econômico,

criticavam-na pela imobilização da riqueza e a perpetuação da
pobreza, propugnando uma politica de atendimento comunitário,
tutelada pelo estado, mas confiada às familias no interior de
seu domicilio; no plano politico, criticavam-na

como instru-

mento do arbitrio real, lugar de castigo e privação da liberdade, propugnando sua extinção. Por outro lado, davam sustentação à consciência médica difusionista criada

pela medicina

das epidemias, denunciando o caráter arcaico e corporativo da
prática e do ensino médico tradicional, incapaz

p~over

de

a

saúde da nação; e x igiam uma reorganização e reforma que organizasse um ensino prático, vinculasse a prática
ao atendimento comunitário, adequasse os dois aos

de

medicina

novos tem-

pos.
De acordo com essas criticas e projetos, aAssembléia
aboliu as Faculdades e a Convenção desmantelou o sistema hospitalar. Porém, com essas medidas provocou urna mutação no saber médico. De fato, o efeito delas foi ligar a

experiência

clinica ao aprendizado médico. Como vimos, até o final do seculo XVIII, a clinica era um dominio apartado

do cérebro

atividade médica; servia apenas para espacializar

a

da

doença

organizada pelo quadro nosológico no corpo do doente. Não era
um instrumento para descobrir a verdade, mas uma
provar a verdade estabelecida fora dela. A

maneira

abolição das

culdades, numa conjuntura marcada pelas guerras
aumento das pressões sociais, a multiplicação

externas,

de
fao

da pobreza nas

cidades, as reivindicações de assistência, vinculou

a forma-
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çao dos novos profissionais e a transmissão do saber ao corpo
do doente.
Em pouco tempo, a clinica tornou-se

a base do saber

e provocou a reformulação de seu discurso; pois
mente da clinica do século XVIII, não se trata

"diferentedo

posterior

encontro dentre uma experiência já formada e uma ignorância a
informar; trata-se de uma nova disposição dos

objetos do sa-

ber: um dominio onde a verdade se ensina por si

mesma

e

da

mesma maneira ao olhar do observador experimentado edo aprendiz ainda ingênuo."

(NC:77)

O processo revolucionário permi-

tiu a comunicação direta do ensino com o campo concretoda experiência; mas não apenas isso, ela permitiu também o estabelecimento de um discurso dotado de novas regras
nas quais o conjunto do enunciável passou

de formação,

a coincidir com

campo do olhar; ele permitiu o surgimento de

o

uma nova confi-

guraçao do saber, em torno do qual se assentou amedicina clínica.
Entretanto, o curso dos acontecimentos militares e o
agravamento dos problemas sociais desmentia os sonhos
lidade universal da medicina liberal, baseada

no atendimento

individual e no socorro à domicílio, e da liberdade
cida da atividade médica, baseada no livre e x ercício
fissão e no encontro consentido entre médico
hospitais são restabelecidos como instrumento

de va-

esclareda pro-

e paciente.

Os

de socorro aos

pobres a nível municipal, sob patrocínio das classes proprietárias, como proteção da pobreza pela riqueza

e proteção dos

ricos contra os pobres. Paral e lamente, são criadas

as

Esco-
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las de Medicina e restabelecidas as prerrogativas

da profis-

são médica, a quem é confiado o monopólio do ensinoe a missão
de tratar dos doentes. Doravante, "os médicos vão poder novamente controlar seu próprio recrutamento; eles sereconstituem
como corpo capaz de definir os critérios de sua competência."
(NC:87). Todavia, nesse restabelecimento das

instituições,

e

elaboração

e

assistência

do

outra forma de saber que nasce.
As reformas ligaram os destinos

da

transmissão do saber ' médico às atividades de

hospital, à medida que a clinica se estabeleceu
concreta do problema da formação dos médicos

como solução
exoeriência

e

prática feita sobre o corpo doente da nação;

mas,

tempo, o atendimento nos hospitais uma garantia
gios da medicina liberal. O médico completa o

ao

mesmo

dos priviléensino teórico

que recebeu na escola com uma experiência clinica

no

hospi-

tal; nele vêm se depositar todos os tipos de doentes. Através
dela, é a proeminência do discurso dogmático da nosologia que
se apaga como modo de enunciação da verdade da doença.
"A e.xpe.Jt.iê.n.c..ia m'é.d.ic.a,

e. m !.l ua e..6ttw;tuJta e.e.m .6e.u.6
do.i.6 a.6pe.c.;to.6 de. man. .i6e..6;taç~o , tê. m ag oJta um .6uje..ito QOle.tluo ; n~ o e_ ma l~ dlv l dl da e.ntne. o qu e.
.6a b e. e. o qu e. .ig noJta; e_ 6e..it a .6ol.idaJt.iame.nte. poJt
aque.le. qu e. d e..ó c.o bJt e. e. aque.le..6 dia nte. d o.6 qua.i.6
l.le. d e.l.lc.o bJt e.. O e.nun.c..ia do é o me.l.l mo; ad oe.n.ça 6al a a me.l.lma l.in.guage.m a un.l.l e. ou;tJtol.l. " (NC:72 5 )

Porém, para que a e x periência clinica

servisse

base para a manutenção da instituição e propagação
foi necessário não apenas

adequar a verdade

de

do saber,

da medicina das

espécies ao olhar da experiência clinica, mas transcrever es-
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se olhar num discurso capaz d e dar conta das ope raçoes que os
médicos e seus aprendi z es passaram a realizar emtorno do corpo do e nte . O hospital, oferecendo o espetáculo
morte,

vinc~lou

da

dor

e da

a clinica à anatomia patolÓgica. Contudo, es-

se casamento feito em nome do ensino do saber,

so se

tornou

possivel quando a doença foi deslocada do quadro das espécies
para o corpo do paciente. Ness e dia, o a

p~io~i

histórico da

medicina moderna compl e tou sua constituição, nasceu

a anáto-

mo-clinica.
Portanto, nao foi qualquer necessidade histórica que
aprox imou o doente do médico, p e rmitindo o conhecimento positivo da doença, fosse e la coma ndada pelo desenvolvime nto
capitalismo, com suas ex igências de cuidado

do

da força d e tra-

balho, ou pelas mudanças na mentalidade , no sentido da racionalidade empirico-analitica. Na verdade:

"Um a an.ãli.ó e. h i.ót.Õ~ic.a um po u c.o p ~e.c.i.óa ~e.. v e.fa ,
af~m de..ó.óe...ó jufgame.n.t.o.ó, um p~in.c.Zpio de.. ;t~a n. .ó
no~mação t.ot.afme.n.t.e.. d ine..~e..n.t.e.. : e..fe. diz , .óolida~ia m e..n.t.e. , ~e.. .óp e..it.o a o ;tipo de.. o b je..t.o.ó
a c.on. h e.. c.e..~, ao e..óquad~in.hame.n.t.o que.. o
úaz apa~e.c.e..~ , o
i.óola e.. ~e..c.o~t.a o.ó e..fe..me.n.t.o.ó pe.~t.in.e..n.t.e..ó p a~a
um .óa b e.~ po .ó .óive.f, ã po.óição qu e. o .ó u je.it.o d e. v e.
oc.upa~ pa~a d e.ma~c. ã- fo, ã.ó me.diçÕe..ó
in..ót.~ um e.n.
t.ai.ó qu e. lhe. pe.~mit.e.m de.fe. .ó e. apo de.~ah, a.ó modalidade...ó de.. ~e..gi.ót.~o e. me..mÕ~ia qu e.. d e..ve.. pÔ~ e.m
ação e.. ã.ó no~ma.ó de.. c.on.c.e..it.ua ção qu e.. de..ve.. p ~a
t.ic.a~ e. qu e. o quafiúic.am c.omo .ó u je.it.o de. um c.o n.he.c.ime.n.t.o fe.gZt.imo. " (NC: 15 6 )
" O ac.e..ó.óo do olha~ mé dic.o ao i n. t.e.~io~ do c.o~ p o
doe.n.t.e. n.ão ~ a c.on.t.in. uação d e.. um movime.n.t.o d e..
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ap~ox;mação

qu~ ~~~;a ~~

m~~o~

~~gula~m~~~~ ,

lha~ ,

qu~ Qom~çava

~o

mêd;Qo

m~;~o

~zv~l

Qo~heQ;me~~o~
do~,

do

ê o

pa~~;~

~~~

a

~~ d;~;g;u,

pa Q;~~~~;

ção ao

a

do d;a

ma;~

~m

Q;~~~zn;Qo,

qu~

do

d~ lo~g~ , aoQO~po

~~~ u l~ado

d~

ou
o o-

p~;m~; 

do

p~;

~~no~mula 

uma

p~Õp~;o ~ab~~ ~ ~ãoao

aQumulado~,

aju~~ado~."

d~~~~volv;do,

aõ~~ado~,

~zv~l do~
ap~onu~da-

(NC:157)

Toda essa análise atesta a distância do

conceito de

história foucauldiano com o conceito de história marxista como sucessão descontínua e defasada de estruturas
sociais determinadas, em Última instância, pelo

e

práticas

modo de pro-

dução dominante numa formação social. Como acentua D.Lecourt,
no conceito de história foucauldiano, as práticas discursivas
se justapÕem às demais, não se pode estabelecer

relações

de

determinação entre elas (Lecourt, 1970:53). No entanto, convém
salientar que esse "problema" nao existe na Ótica foucauldiana, na medida em que para ela o discurso nao se esgota no seu
aspecto representativo e os regimes de práticas

que tecem

história não constituem instâncias da sociedade,

embora

tretenham uma série de relações. Segundo Foucault,

a
en-

podemos

distinguir três relações no estudo da história:
19) RelaçÕes primárias -

são aquelas

que podem

descritas entre regimes de práticas não discursivas,

ser

apare-

lhos institucionais, etc., independentemente de qualquer discurso;
29)

Relações secundárias - sao aquelas que podem ser

descritas no interior do próprio discurso,
de qualquer prática concreta, com Índices

independent e mente
de

permeabilidade
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variáveis as relações primárias que repres e ntam;
39) Re la ç Ões discursivas - sao aquelas que podem ser
descritas no espaço que articula as duas relações anteriores,
na medida em que caracterizam o próprio discurso enquantoprática -

e como tais servem de condição para

as segundas (CL

AS: 9 2) •

- a trabalhar p r edominantemente nesFoucault se propoe
s e terceiro nivel. Para ele, como para os teóricos dos
a~~~,

~ p ~~~ h

discursar é fazer alguma coisa (Aronowitz,l979:141).

discurso é uma prática. Ao invés de e x plicá-lo

do

ponto

O
de

vista p~ ã~i~o - in~~~~, devemos tomá-lo em nossas análises como
um

elemento ~~Ô~i~o - a~i v o no campo social (Major-Poetzl,l983:

25). Porém, é preciso ter claro que esta prática

está sempre

investida numa prática não discursiva. Toda prática

e

indis-

soviável do discurso, de modo que as práticas d i scursivas não
se e x ercem apenas no plano da linguagem, da

literatura,
nas

inscrevem-se em todo o sistema de ações sociais,

etc;

demais

práticas ex istentes no campo social, formando uma unidade(AS:
92-3).
"A ~

p!tã~ic.a~

me.nte. modo.6
mam - ~o!t p o

ç.Õe..6, e.m

d J._~~ u Jt~iv a~

~i mp f~~ 

d~

E ..f.. a ~

~m

não ~ a o p u ~a ~
6a b Jti~ a ç.ão do d i.6~ u ~.6o .

~onj un ~o~

e..6 qu ~ ma .6

~Jta n ~ m i~~ão

d e.

~ê~ n i ~ o~,

~m

to -

in~~i~ u i 

~o mp o!t~a m e. n to ,

~m

t i po d e.

d e. di6 u ~ão ~ m 6o~m a~ p ~ d agÔgl ~ a.6,
q u ~ ao m ~~ m o ~~ mp o a ~ i mp õ~ , ~ m an ~ê m."
( Fou ~ au f~ a pud K ~~ m ~~ -M a~i~~ ~l , 197 4 :1 66 )

No livro

A~

~

Pa ..f.. av ~ a ~

~a~

C ol~ a~,

por e x emplo, o au-

tor observa que podemos opor a prática econômica

/(,.,

a

refle x ão
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sobre a moeda e as trocas, mas ambas se assentam nurnrnesrno saber, "quer seja aquele que se manifesta numa teoria ou aquele
que~

silenciosamente investido numa prática.''

conseqüência disso

~

(PC:222-3).

urna obliteração da distinção

entre base e superestrutura. As práticas

marxista
tarnb~rn

discursivas

são práxis. Posteriormente, precisando sua posição,
falará em "regimes de práticas". Isto

A

o

~: . "programações

autor
de con-

duta que têm por sua vez uns efeitos de prescrição em relação
ao que se está por fazer (efeitos de jurisdição)

e uns efei-

tos de codificação em relação ao que se está por saber (efeitos de 'veridificação')" (IP:59).
Foucault nao nega as relações causais

entre as pra-

ticas econômicas, politicas e sociais e as práticas discursivas, mas assinala que elas só podem ser notadas

a

nivel
Elas

contexto e de seu efeito sobre o sujeito-que-fala.

do
dão

conta porque um sujeito proferiu efetivamente um dado discurso, mas nao corno e porque esse ato se tornou possivel
lo menos para os discursos de viscosidade menor,

pe-

corno os que

especificam o saber (Cf.AS:200).
Todo problema consiste em saber que relaçõescornandarn
a articulação das práticas discursivas nas práticas
cursivas, a formação dos regimes de práticas,
permitem o investimento da medicina clinica

que

~

este o problema da história geral --

relações

no hospital,

análise das riquezas nas práticas mercantilistas,
nal,

não dis-

da

etc.

Afi-

determinar

que

forma de relação pode ser legitimamente descrita entre as

se~

ries de práticas que compõem o campo social (AS:l8) --à medi-

.:p
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da

que se abandona o postulado de que elas representam al-

guma coisa fora delas. Na arqueologia do saber,a concepção da
história como conjunto das relações que podem unir uma multiplicidade de práticas sem sujeito arrisca

tornar a história

uma articulação sistemática de sistemas de articulação

(Cf.

Dreyfus e Rabinow, 1983:84-5).
Para evitá-lo, o autor reabilitou a noçao de acontecimento. Ele permite romper com a idéia de necessidade histórica, assinalar o nascimento de um regime de práticas,

o ca-

ráter de jogo das séries que cruzam o campo social.A história
de um jogo de práticas sistemáticas, mas dispersas,

resulta

por causa de seu entrecruzamento, que cabe à arqueologia descrever.
Ainda assim se coloca a questão: qual oconceito deste jogo? Qual o principio que pÕe em jogo essa

articulação?

Foucault equacionou esse problema com a introdução
11

embreagem

do

termo

11
•

11

A a.tr..qu.e.of..ogia n.ão n.e.ga a po.ó.óibif..idade. de. e.vwn.~~ado.ó

n.ovo.ó

'e.x~e..tr..~o.tr..e..ó'.

e.m ~o.tr...tr..e.f..ação ~om
( ... ) Nã o e.v~~a a

a~on.~e.~ime.n.~o.ó
mob~f..~dade.

doJ.J

diJ.J~u..tr..-60.6

qu.e. o.ó 6az agi~a.tr..e.m-.óe. ao.tr..i~mo do.ó a~on.~e.~ime.n.~oJ.J; e.f..a ~e.n.~a f..ibe..tr..~a.tr..
o n.Zve.f.. e.m

qu.e. e.f..a J.Je. põe. e.m
~hama.tr..

movime.n.~o

- o

o n.Zve.f de. e.mb.tr..e.age.m do.ó

qu.e. J.Je. pode..tr..ia
a~on.~e.~ime.n.~o-6.

11

(AS: 2 O5)

Entretanto, não conseguiu formular

o conceito dessa

embreagem. De fato, mantém assim um problema metodológicobastante grave. Foucault não elaborou a teoria daarticulação das
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práticas discursivas com as demais práticas, das relações entre as diferentes práticas vigentes num campo

social.

Consi-

derando isso, como é que se pode dar conta de quais delas devemos escolher para descrever o nascimento de

um novo regime

de práticas e suas transformações? Qual o principio

que per-

mite relacionar essas práticas, na medida em que nãohá um esquema de determinação entre elas? Quais planos

e

classe

- significativos para uma teoria do discurso
fatos sao
coloca no plano da história? Qual o conceito

que

que

orienta

de
se
a

busca do conjunto de relações que podem unir determinados regimes de práticas, na medida em que o plano da história geral
como a e. pi.6 t e.me.

é um plano indefinidamente

de relações? (RQ:60). Em suma, qual o conceito

descritlvel
dessas

rela-

ções?
As respostas virão com a genealogia do poder.

2.2 - TEORIA E MtTODO DA HISTÚRIA NA GENEALOGIA

A genealogia e o estudo histórico

dos

regimes

de

práticas dados à experiência contemporânea; e

a pesquisa

da

proveniência dos complexos de poder-saber que

se

em

torno deles, da constituição dos sujeitos,

dos

erguem

discursos e

das instituições na trama da história. Como tal, é uma história da "alma" moderna, na medida em que essa almaconsiste nos
efeitos de superfície que esses regimes de práticas e os complexos de poder que se erguem com base neles induzem ao atravessar o corpo dos seres humanos. A matriz desseprograma provém de Nietzsche.
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Para o filósofo, a principal tarefa

que se

reflexão na modernidade tardia é pensar sua

impõe à

atualidade,

liar os fenômenos da sociedade, da cultura

e

do

ava-

pensamento

contemporâneo, tomando um ponto de vista extemporâneo. A critica do presente passa obrigatoriamente por uma
tórica da proveniência dos sistemas de dominação

análise hisque se

en-

contra investidos nele.
Foucault assumiu integralmente essa

tarefa.

Fazer a

genealogia do presente significa interrogar asrelações de poder que fornecem o principio de articulação e

os vetores

de

transformação dos regimes de práticas dados a nossa experiência, reconstituir o movimento de formação dos sujeitos,

dos

discursos e das instituições na história (MP:7, 130).
Mas qual o conceito de história no qual a genealogia
coloca suas pesquisas? Trata-se do mesmo conceito de história
com o qual trabalha a arqueologia do saber? Numa certa medida
sim. O programa da arqueologia não era estranho a genealogia.
Em

L'O~d ~e

du

V i~co u ~~ ,

Foucault observou que

seu projeto se

desdobrava em duas dimensões. Por um lado,

a dimensão criti-

ca, responsável pela análise das formas de

configuração,

li-

mitação e apropriação das práticas discursivas;

por outro, a

dimensão genealÓgica, responsável pela pesquisa

do modo como

elas se formaram e quais foram suas condições históricas deaparição, crescimento e variação.

"A

c~2:tica an.a.ti~a o~

p~oce~~o

de ~a~eôaç_ão, ma~
e de un.iôicaç_ão do~di~

:tam bém de ~eag~ up amen.:to
cu~~o~; a gen.ea.togia e~:t uda ~ ua no~ ma çãoao m e ~
mo :tempo di~pe~~a, d e~con.:tin. ua e ~egu.ta~." (OV:

3o
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67)
A genealogia, enquanto etapa do projeto foucauldiano
trouxe

de análise histórico-filosófica da modernidade,

essa

Última perspectiva para o primeiro plano. Na verdade, ela assinala a tradução das questões colocadas pela arqueologia numa terminologia nietzschiana,

não obstante

apresentarem-se

nas suas investigações sobre a ética ecos da questão heidegeriana, como demonstra a caracterização geral de

seus estudos

como estudos de história do pensamento, centrados
das

p~obtema~~zaçõe~

na análise

através das quais os seres humanos se o-

f e recem ao pensamento e à ação (Cf. FR:38l-90).

De fato, po-

rem, essas problematizações são reconstruídas no interior dos
regimes de práticas que encontram suas condições
cia na rede de poder que fornece o conteúdo

de existên-

do

conceito

de

história foucauldiano. Portanto, não surpreende que seja nele
que a genealogia situe a

h ~~~ô~~a ge~at

não so do pensamento,

como também do exame (VP:l65), das técnicas de poder (IP:Sl),
das técnicas do ~eln

(HS II) e da ~e~ h ne como governo através

duma racionalidade de prática (FR:256).
Como podemos constatar no ensaio
tog~a

e a

H ~~~ô~~a ,

N ie~z~~he ,

a Genea-

o conceito de história empregado pela ge-

nealogia comporta as mesmas características

do

conceito

história geral. Em primeiro lugar, porque recusa

a

de

história

global e as questões atinentes à filosofia da história que ela coloca; a arqueologia "procura soltar todos

os fios que a

paciência dos historiadores ligara; multiplica as diferenças,
dificeis."(AS:207); a genealogia sustenta a análise meticulo-

~I

86

sa dos fenômenos e m contato com os quais

o movimento da his-

tória se propaga, o estudo efetivo das gêneses e a consideração dos acontecimentos na sua fragmentação (MP:l7).

Depois,

porque a história efetiva, como a história geral, desdobra um
espaço de dispersão: "seguir o filão complexo da proveniência
é manter o que s e passou na dispersão que lhe e própria"
21); remete a um processo sem nome e sem rosto,
guem pode assumir responsabilidades

ou

se

(MP:

no qual nin-

auto-glorificar,

pois o qu e ela torna e vidente é a falta de unidade do sujeito
(MP:27). Em suma:
"A h.i-6.-tÔJtia , ge.vz.ealo gic..ame n;te. oJtie.nt a da. , não ;te.m
po~ 6~m ~ttn~ont~a~ a~ ~alzt~
da d ~ ,

m a~

d~

no~~a ~d~nt~ 

ao ~ont~ á ~~o , ~~ o b ~t~ n a

~m

d~~~~p á

la ; tia não p ~~t~n d ~ d t m a~~a~ o t~~~~tô~~o Ú n~ 
~o

d ~ on d ~ n õ~

v ~~mo~ ,

~~~a pn~ m ~~na

qu al o~ m~ta61~i~o~ pnom~t~ m

qu~

~la p ~tttnd~

6azt~ ap a~t~t~ to d a ~

nu ~ dad ~~

no ~

qu~

at ~av ~~~ am."

p át~~a

a

~~tonnan~mo ~;
a~

d t ~ ~ont~ 

(MP: 35 )

Entretanto, a genealogia não esgota sua investigação
no plano da história geral. O programa de pesquisa

foucaul-

diano não resgata sua divida com a obra de Nietzsche e assume
o titulo de genealogia por simples reconhecimento. Esse gesto
assinala a reformulação do projeto de Foucault

no sentido de

abrir suas pesquisas ao campo das relações do saber com o poder e às questões conex as da produção da verdade e constituição do suj e ito que ele coloca. Ele representa

a abertura

de

um novo campo d e pesquisa histórica, pois a genealogia ébasicamente uma tentativa de "fazer aparecer o que na história de
nossa cultura permanece u até agora mais escondido, mais ocul-

87

to, mas profundamente investido: as relações de poder."

(VFJ:

24)
A arqueologia do saber levou a análise histórica dos
discursos a um impasse, tornado manifesto mais

uma vez com a

incapacidade de dar conta teoricamente dos sistemas deproibi-

L'Ohdh e

ção e controle dos discursos discutidos em
~ouh~.

V~~-

du

Nessa obra de transição, Foucault salientou

toda a sociedade, a produção do discurso e controlada,
cionada, organizada e redistribuida por um certo
procedimentos"

de

precisar

sua

o problema das

pra~

ticas discursivas com o das regras de formação
Procurando evitar uma análise do discurso

sele-

numero

(OD:lO). Todavia, não conseguiu

natureza. A arqueologia confundia demais

"em

que

como

do

discurso.

projeção

de

processos (materiais ou espirituais) exteriores, ela recusava
terminantemente a prática do comentário e da

interpretação,

tornando-se incapaz de explicar o processo histórico.
Foucault não negou que as mutações no discurso estão
relacionadas com processos econômicos e políticos, mas queria
analisar essa relação intuitiva na sua especificidade,evitando qualquer apriorismo. Não obstante, confessou posteriormente que não logrou elaborar o conceito dessa relação; e por isso a arqueologia não podia ser considerada uma
~ e n~u

teoria

~~~u

(Entrevista a J.G. Merquior e S.P. Rouante, 1971:17). O

autor não conseguiu precisar porque há transformações naspráticas sociais e porque essas transformações levam à dispersão
de regimes de práticas ao longo da história. Devido

a

falta

dessa explicação -- agravada pelo caráter essencialmente des-
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critivo do método arqueológico -- a história corria o riscode
se tornar uma articulação sistemática de sistemas dearticulação. A arqueologia do saber postulou, mas deixou

em

aberto,

"o principio de articulação entre uma série de acontecimentos
discursivos e outras séries de acontecimentos,transformações,
de mutações e processos."

(AS:92)

Foucault e ncontrou a formulação desse

principio,

o

conceito das relações que podem articular as práticassociais,
o conceito da embreagem que serve de principio de transformação dos regimes de práticas no campo social, no conceito
poder. No dizer do próprio autor,
H ~~~ õ ~~ a

de

"no ponto de confluência da

da L o u ~ u ~a e A~ P al a v~ a~ e a~ C o ~~a~ havia, sob dois

aspectos muito diversos, este problema central do poder,
eu havia isolado de uma forma ainda muito deficiente."

que

(MP:4)

O recurso à genealogia nietzschiana nao e fortuito nos trabalhos segundo Foucault. Ela fornece a chave deinterpretação do
conceito de história estabelecido pela arqueologia.
Para Nietzsche, a história de uma coisa e a sucessão
das forças que dela se apoderam e das relações de poder

das

quais se torna alvo. Em todo gênero histórico, e preciso considerar que a origem e a finalidade de uma coisa

não coinci-

dem; uma vez produzida, ela é submetida a potências queutilizam-na para fins distintos daqueles para os quais

foi criada

ou apareceu, liga seu destino ao jogo de relações de poder no
qual é forçosamente inserida. A história de qualquer coisanão
é uma progressão para um fim e menos ainda um desenvolvimento
linear de causas; é antes a de uma sucessão de regimes de do-
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minaçao, que estão sempre produzindo novas sinteses emetamorfoses nos s e us pontos de a plicação. Para Ni e t z sche , em

suma,

a teoria da vontade de poder é a peça chave do métodohistórico (GM II § 12).
Foucault operacionalizou essa tese. Segundo o autor,
o poder é coex tensivo ao corpo social; "não porque domine tod a s as suas instâncias, mas porque provém de todos os pontos"
(HS I:89) . O poder não é uma estrutura monolitica ou

uma po-

tência onipresente.
"A-i Jte..laçÕe...6 de. pode..Jt não ~.> e. e..nc.on.tJtam e.. m p o~.>ição

d e. e..x.te..hiohidade.. c.o m he...6 pe..i .to a ou.tJto.6 .ti po!.> d e.
Jte..façÕe...6 ( pJtoc.e..6 .60.6 e..c.o nômic.o.6 , Jte..façÕe.. ~.> d e. c.onh e..c.ime.. n.to , Jte..f a çÕe...6 ~.> e..x ua i ~.>) mal.> l h e. ~.>ão ~m a 
ne..n.te..-6 ." (HS I:90)
Elas estão profundamente intricadas em todas asrelaçoes sociais; consistem no exercicio e manutenção do

equili-

brio instável de forças e x istentes nessas relações, na medida
em que elas sempre envolvem conflitos politicos, disputaseconômicas, questões sociais, lutas religiosas, confrontos militares; etc. Os discursos não fogem à regra; não
mente o que traduz as lutas e os sistemas de

são simples-

dominação,

aquilo por que e através do que também se luta e
os sistemas d e dominação; eles são alvos de lutas

mas

se constrói
e confron-

tos , peças de dispositivos de poder.
Es s a perspectiva implica, aliás, uma mutação metodológica para Foucault. A arqueologia do saber, ao invés de comentar documentos, pretendia descrever seus componentes e esbelecer suas relações com outros documentos, e stab e lecer suas
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condições de existência, tratá-los como

m on um ~ nt o ~

porque o termo monumento, que Foucault toma de

(AS:l4) .Mas

empréstimo

a

Canguilhem (RQ:67) e não de contrabando a Panofski, comoinsinua J.G. Merquior (1985:119)? A genealogia tem aresposta:porque os documentos não formam um texto, mas um campo

de

luta

singular, um espaço de confrontos, um instrumento de combate,
o campo de exercicio de relações de poder (PR:XII). Por isso:
"Ler um texto não significa mais avaliar sua coerência erevelar as suas intenções ou os interesses que ele estabelece entre o saber que ele produz e o poder que ele programa, significa estimar sua inserção estratégica num campo

de

forças."

(Donzelot, 1978:116).
Para Foucault, na medida em que se estabelece

con-

eretamente e em relação a cada caso que forças estão em luta,
a propósito de que, em que contexto, com que

instrumentos

e

discursos, esse conceito de poder pode servir de chave de inteligibilidade do social (HS I:89) e base para uma

concepçao

de história (PP:6). A arqueologia do saber estabeleceu umconceito de história caracterizado pelas seguintes

noçoes:

dis-

persão, descontinuidade, defasagem, anonimato. No entanto,detendo-se no plano da descrição dos regimes de práticas,
nou-se incapaz de dar conta teoricamente deles.

to r-

A genealogia

resolveu esse impasse com a introdução do conceito

de poder.

O movimento de dispersão e articulação de regimes de práticas
que formam a história não é senão o efeito do jogo derelações
de poder que as atravessa de ponta a ponta. Em suma, oconceito de história do projeto foucauldiano designa um

espaço

de
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dispersão de relações de poder.
A análise da aplicação desse conceito em
ni~

Vi gia~~

Pu -

e uma prova disso. Como se sabe, o livro investiga comose

deu a substituição do sistema penal baseado no castigo corporal para o sistema penal baseado no encarceramento, durante a
passagem do século XVIII para o XIX. Segundo alguns historiadores, esse processo foi "uma mudança que pertence aocampo do
esplrito e da subconsciência"

(VP:72). Isto é, foi o resulta-

do de um movimento de reforma que visava abrandar

as

penas,

matizar os crimes, abolir as arbitrariedades na aplicação das
leis, num contexto marcado pela crescente oposição àmonarquia
absoluta. Para Foucault, ao contrário, a "reforma" foi um movimento correlato das transformações nos ilegalismos

que ca-

racterizavam o Antigo Regime.

"O ~.6qu~ma g~~a.t da ~~6o~ma p~na.t 6oi ap.tic.ado
no 6im d o .6êc.u.to XVIII na .tu~a c.on~~a a.6 i.t~ga
.tidad~.6 : ~omp~u-.6~ o ~q ui .tZ b~ io d~ ~o.t~~ânc.ia.6,
d~ apoio.6 ~ d~ in~~~~.6.6~.6 ~~c.Zp~oc.o.6 que, .6ob o
An~ igo R ~gim~, man~ive~a uma ao .tado da.6 ou~~a.6
a.6 i.t~ga.tidad~.6 d~ div~~.6a.6 c.amada.6 .6oc.iai.6. "
(VP:240)
Ao longo do século XVIII, a propriedade

privada

da

terra e o comércio consolidaram-se como base da sociedadeburguesa em gestação. Com o aumento geral da riqueza, mas também
o crescimento demográfico da população, o alvo da ilegalidade
popular deslocou-se do sonegamento dos impostos, da lutaarmada contra os agentes do fisco, do contrabando regular para os
crimes contra a propriedade, a pilhagem

de

estabelecimentos

comerciais, a vigarice organizada. A reforma penal

foi

uma
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resposta a essa transformação, um movimento de ampliação e afinamento das práticas punitivas contra as novasilegalidades .
Tratava-se portanto não de punir menos ou abrandar

as penas,

como se pensa, mas sim fazer a punição coex tensiva à sociedade, punir mais e melhor (VP:76).
Em torno desse projeto, formou-se a idéia de um teatro punitivo, que , compativel com o modelo juridico lastreado
na responsabilidade individual e no sujeito de direito, aplicasse penas especificas, ajustadas e eficazes para

cada tipo

de infração, fornecesse para cada crime do cidadão um exemplo
moral para os demais. Contudo, no espaço de aproximadamente20
anos :
"E.6.:te. .:te.a.:ttto pu11i.:tivo, c.om que. .6e. .6011hava 110 .6e.-

c.uto XVIII, e. que. .:te.ttia agid o e..6.6e.Vl.c.iatme.Vl..:te..6obtte. o e..6pZtti.:to do.6 c.idadão.6, 6oi.6u b.6 .:ti.:tuZda pe.to gtta11de. apatte.tho u11i6.ottm e. da.6 ptti.6 õ e..6 ,
c.uj a
tte.de. de. ime.11.60.6 e.di6Zc.io.6 .6e. e..6.:te.11de.ttã pott .:toda
a Ftta11ç.a e. a Eutt opa ." (VP:704)
Os reformadores baniram a idéia de uma pena uniforme
para todos os crimes. A prisão era apenas uma delas;era ocastigo especifico de certos delitos, mas nao

cobria

absoluta-

mente a totalidade do campo penal. Como então o encarceramento pôde se tornar em poucos anos a forma geral

dos

castigos

legais? Mesmo no Antigo Regime, a prática da prisão não estava implicada na teoria penal; ela ocupava um lugar marginaldo
sistema das penas. A história do encarceramento ,
com as figuras escuras da masmorra e do calabouço,

confundida
das alge-

mas e das cadeias dos hospitais gerais e dos workhouses,cons-
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titula um capitulo da história da administração

monárquica.

Não surpreende portanto que ocupe um lugar negativo

no hori-

zonte dos projetos da reforma penal verificada nofinal do século XVIII.

"C om e.6e.ito, a p!Li.óã.o e.na aivtda mai.ó de..6q u. ali6i"""'
~ a da ponq u. e_ e..ótava , vta pn â ti~a , dine.tame.vtte. li gada ao an bZtnio ne.al e_ ao.ó e_x~e..6.6o.6 do po de.n
.óo be.navto . A.ó ' ~a.6a.6 d e_ &onç a', o.ó ho.ópitai.ó ge_ nai.ó , a.ó ' onde.vt.ó do ne.i ' ou. do ~he.6e. d e_ p of..Z~ia ,
a.ó ~anta.ó tim bna da.ó obtida.ó pe.lo.ó vtot av e.i.ó ou.
pe.la.ó 6am 1lia.6 ha viam ~ovt.ó tit u. Z d o t oda um a p!L ati~a ne. p!Le..6 .6iva , j u..6ta po.6ta ã ' j u..ótiça ne.g u.lan '
e_ aivt da mai.ó &ne.q ll e.vtte.me.vtte. opo.óta a e_f..a ." (VP:
1o6 )
Como afinal a prisão, que era denunciada

como exem-

plo da arbitrariedade do poder absoluto, p~de ser aceita pelo
sistema penal rec é m-reformado pela Revolução?
o sistema penal fo i colon i zado pela prisão.

Para Foucault,

A pris ã o tornou-

se a p e ça central do siste ma dos castigos legais quandoa justiça e ncontrou nela o melhor meio de r e sponder

aos

desafios

criados pela Revolução no domlnio da criminalidade. No periodo que se estende de 1789 às revoluções de 1848, os ilegalismos populares assumiram novas dimensões,

resultantes do

trecruzamento dos conflitos sociais, das lutas

en-

contra os re-

gimes pollticos, as resistências à industrialização, os movimentos da população e as crises econômicas sobre

ela.

condições, tornou-se urgente definir na ilegalidade

Nessas
maciça,

ao mesmo tempo social, polltica e criminosa, os "verdadeiros"
delinqüentes como objeto da prática judiciária .

Afinal,

nao

se pretende apenas punir um crime, mas qualificar um sujeito;
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- e mais um atentado contra o corpo do rei, mas uma
o crime nao
violação desrazoada do contrato social.
Todavia, para que essa convergência

entre justiça e

prisao se tornasse possivel foi preciso antes quea prisão tivesse sido apropriada por uma tecnologia de poder precisa,capaz de permitir o conhecimento do delinqüente na

sua indivi-

dualidade: a disciplina. Para que o juiz pudesse ocupar o lugar de quem examina cientificamente a condição

e

enuncia

a

verdade de um sujeito, mas ao mesmo tempo o aprisionamento se
desligasse da imagem negativa da masmorra e do calabouço para
se tornar horizonte geral de investigação da

verdade

crimi-

nal , foi necessário que um novo regime de poder estivesseoperando na sociedade, nem na base, nem na supe restrutura,

mas

no seu próprio tecido.

"A · pJt-t!.J ão, e.!.:. I.:. a Jte.g-tão ma-t~.:. .6 ombJt-ta do apaJte.fho
de. ju~.:.z-tça, ~ o fo~af onde. o pode.Jt de. pun-tJt, que.
nao ou!.Ja ma-t~.:. !.Je. e.xe.Jt~e.Jt ~om o Jto~.:.zode.~.:.~obe.Jtzo,
oJtgan~za !.:.~le.n~~o!.Jame.nze. um ~ampo de. obje.zo~.:. e.m
que. o ~a~.:.z-tgo pode.Jtá n un~ ~onaJt e.m pfe.na luz ~o
mo Ze.Jtapê.uz~~a e. a .6 e.nze.nça 1.:. e. ~n!.:. ~Jte.v e.Jt e.nZJte.
0.6 d~.ó~UJt!.Jo!.J do .óabe.Jt." [VP:227)

o código penal foi articulado a prisão por um feixe
de relações de poder; ambos chegaram a constituir

um

regime

de práticas historicamente novo através do estabelecimento de
um novo regime de poder no corpo social
"Mu-tzo~.:.

p!to~e.!.:.!.:.O!.J

d-t~.:.~-tpf~naJte.!.:.

e.x~~.:.;t~am

há mu-<..;to ;tempo: no!.:. ~onve.n;to~.:., no!.:. e.xéJt~~;to~.:. , na!.:. on~~~na~.:. zamb~m. Ma!.:. a!.J d~.ó~~pf~na!.J
!.:.e. ZOJtnaJtam
no de.~oJtJte.Jt do!.:. !.J~~ufo!.J XVII e. XVIII
6ÕJtmufa~.:.

95

g (UteÚ_!.:J d e. d om)..VLaç.ão . " ( VP: 1 2 6 )
Em torno delas, montou-se um regime de

poder

coex-

tensivo ao campo social, o regime disciplinar, que se articulou ao poder soberano vigente, para configurar

a

sociedade

contemporânea. O ajustamento da prisão ao aparelho

judiciá-

rio, da prática do encarceramento ao código
suas condições de possibilidade na extesão

penal,

encontrou

progressiva

dos

dispositivos disciplinares, ao longo do século XVIII, através
de todo o campo social (VP:l96).
Ao término dessa análise, parece suficientementeclaro como Foucault resolveu teoricamente o problema dasrelações
entre as práticas discursivas e as práticas
que a arqueologia havia deixado em suspense.

VI.;n , reencontramos o mesmo problema da
de

nao discursivas,
Em Vig)..an e Pu-

H )..!.:J~ Õ n)..a

da Lo u c un a ou

O Na!.:Jc ).. m e.VL~O d a Cf ZVI. ).. ca: Qual o conceito das relações que

permitem articular um regime de práticas? Como

a prática

do

internamento pode se tornar a base do saber psiquiátrico? Como o discurso médico pôde se ligar à experiência

clinica

no

hospital?
Com a introdução do conceito de poder em suas análises, Foucault viu-se habilitado a responder

estas

questões,

elaborar o conceito de embreagem,do plano que pÕe em movimento os processos históricos, que articula os regimes de práticas dados à experiência do historiador . As relações
práticas discursivas e as demais não são relações

entre as

de corres-

pondência ou reflex o, nem de determinação causalduma pela outra, na medida em que abandonamos um conceito de história co-
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mo totalidade, onde discerniamos base econômica e superestrutura ideológica, civilização material e mentalidades.
As relações que permitem vincular,

numa determinada

epoca e para uma determinada sociedade, as práticas discursivas as práticas não discursivas, constituir um regime de práticas, são relações de poder. Os discursos se
funcionam dentro de um campo de confrontos e

estabelecem
correlações

poder, respondem a problemas táticos precisos, são

e
de

apropria-

dos e investidos em práticas diversas pelas diferentes estratégias ativadas nesse campo.
A prisão e a justiça penal formaram um regimede praticas historicamente novo quando os reformadores,

o

pessoal

politico, a magistratura tiveram de fazer frente à imbricação
das lutas populares com a criminalidade, mas ao mesmo
se colocou aos tribunais a obrigação

de enunciar

em termos de verdade. A loucura se tranformou

a

tempo
justiça

em doença men-

tal e foi condenada a vegetar no asilo a partir do momento em
que foi fundado o direito de intervenção do médico
tal, mas este só foi possivel porque o aparelho
controu no médico alguém capaz de responder
a um problema preciso: a permanência do louco

no hospi-

estatal

en-

estrategicamente
no espaço

das

instituições assistenciais no final do século XVIII.
Portanto, não e o processo de humanização

da justi-

ça, nem a repressao as classes populares que expiica o encarceramento; não é o destino histórico da loucura
de conhecimento, n e m o progresso da medicina,

como

objeto

ou mesmo o in-

t e resse combinado dos médicos com o d e senvolvimento da econo-
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mia capitalista, que colocaram o louco sob o

signo de doente

menta l. O sistema p e nite nciário e a psiquiatria

moderna nas-

cerarn do entrecruzarne nto de urna séri e de estratégias,

prove-

nientes d e focos de poder dispersos em toda a e x tensãodo carnpo social. No dizer de Veyne:

"F ou c.a uLt pJtopoe. um poJ.J,[;t,[v,{_J.Jmo : e..t,tm,[VLaJt o!.J ú.t ;timo!.J obje.;toJ.J VL~o h,[J.J;toJt,[c.,[za doJ.J , o!.J
Ú.t;t,tmo!.J
;tJtaço!.J d e. me.;ta 6ZJ.J ,tc.a; e. pJto põe. um ma;te.Jt,[afiJ.Jmo :
a e.x p.tic.ação VL ão pa ~~a de. um o b je.to paJta outJto ,
ma!.J d e. ;t ud o a t ud o , e. i~ ~ o o b je.ti v a o b je.to ~ da.tia d o~ ~obJte. uma matê..Jt,ta ~e.m JtoJ.J;to ."
( Ve. yVLe. ,
197 8 :7 8 0)

Consideremos mais urna vez o problema

da penalização

do encarce ramento. Corno assinala Foucault, esseprocesso pressupÕ e a existência d e d e t e rminadas práticas

pedagÓgicas,

a

reorganização disciplinar dos e x ércitos europeus, o estabelecimento de um regime de verdade assentado no inquérito, novas
técnic a s de divisão social do trabalho, a eclosão
movimentos sociais para os quais ele constitui

çoes.
Conforme observa Deleuze, " as formas de
formas d e conteúdo

certos

urna resposta,

etc. Cada regime d e práticas depende dos demais
transformações conjuntas, acionadas pela teia

de

e

de

suas

d e suas

rela-

e x pressao e

as

das sociedades humanas, arcaicas ou modernas,

dependem de um campo ima nente de relação de poder, um diagrama, que, sob modalidades diversas, articula essas fonnas e · ojogo

- " (Deleuze, 1975:1217) .
de suas transforrnaçoes
Por isso, a g e nealogia proce de a urna "desrnultiplicação causal" para dar conta de um acontecimento.

Ao contrário

da historiografia ortodox a, ela procura evitar

as armadilhas
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armadas pelo postulado da necessidade histórica.

Fou-

Para

cault, não podemos explicar ou compreender um

acontecimento

na sua plenitude; a análise de um processo ou fenômeno histórico jamais pode ser considerada completamente terminada,pois
quanto mais se decompõem os elementos que levantamos para sua
determinação, mais necessários se torna traçar novas relações
e acrescentar elementos novos à análise (IP:60-4).

A

tarefa

da historiografia genealógica consiste apenas em descrever as
condições de possibilidade e emergência do

acontecimento nos

regimes de práticas que formam o campo social numa determinada época, decifrar a rede de relações de poder

que comanda a

história.
Pamela Major-Poetzl, comentando esse procedimento da
prática teórica foucauldiano em seu estudo sobre

a arqueolo-

gia, onde ele se configura, nota que o mesmo assinala
meiro passo na formação de um novo paradigma

o pri-

no saber histó-

rico, bastante próximo daquele fornecido pela teoria dos campos eletromagnéticos da fÍsica contemporânea. "Oscampos epistemológicos examinados por Foucault são campos

espaço-tempo-

rais, cuja estrutura e descrição apresentam-se

em termos se-

melhantes aos campos da fÍsica"

(Major-Poetzl,l983:162). A e-

xemplo deles, os fenômenos constatados são

determinados

pelo seu conteúdo substancial (sentido) ou

fatores

(causas), mas pelas relações que formam esses

nao

externos

campos,

cujo

conjunto de interações comanda sua transformação.
A metodologia de análise histórica foucauldiana e uma metodologia de análise de relações. Nesse sentido,

~'I

aliás,
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ela remata o projeto de história total proposto
do~

Anai~,

pela

E~ ~ola

promovendo uma sintese original entre a genealogia

nietzschiana e a principal escola histórica contemporânea, na
medida em que o paradigma metodológico dessa Última comportava o projeto filosófico da primeira. De fato, notaJacques Revel, os historiadores dos Annales procuraram

evitar as cons-

truções teóricas que pudessem se tornar constringentes,na medida em que buscaram resgatar a multiplicidade dos

aspectos

humanos e sociais da atividade humana, elaborando uma abordagem do social que é globalizante em seu projeto,

mas basica-

mente empirico em sua aplicação.

"P oJtque o ~oc.ial não ê. nunc.a o obje.to deuma c.onc.ei.tuação ~i~.temâ.tic.a aJt.tic.ulada, ele ê., ao c.on.tJtâJtio, o lugaJt de um inven.tâJtio ~emp!te abeJt.to
de c.oJtJte~pondênc.ia~, de Jtelaçõe~ que fiundam a
' in.teJtdependênc.ia do~ fienômeno~'. A S oc.iedade
Feudal, de Malte. B..to c. h: 'anâ Lü e e expLi.c.ação de
uma e~.tJtu.tuJta ~oc.ial em ~ua~ ligaçõe~ '. E Luc.ien febvJte: 'A .taJtefia do~ hi~.toJtiadoJte~ não e
Jteenc.on.tJtaJt e de~c.JteveJt en.tJte o~ gJtupo~ ea~ ~o
c.iedade~ uma c.adeia inin.teJtJtup.ta
de 6i..tiaçõe~
~uc.e~~iva~ ( ... ), ma~ de apanhaJt no pa~~ado .toda a ~ê.Jtie de c.ombinaçõe~ inifii.tamen.te Jtic.a~ e
diveJt~a~.' A .taJtefia da;., c.iênc.ia;., humana;., ê. 6azeJt
c.ompJteendeJt, nao po!t ~imp..tifiic.ação ouab~.tJtação,
ma~ c.omp..texi6ic.ando , ao c.on.t11..âJtio, o J.Joc.ia..t, enJtiquec.endo-o c.om ~ignifiic.açõe~ .tJtazida;., a l uz
pelo Jtol indefiinido de ~ ua~ Jte..taçõ e~ ." ( Re v ef ,
7979:7367)

o mérito de Foucault foi ter elaborado

um

conceito

teórico para dar conta dessas relações, montar um programa de
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pesquisa filosoficamente conseqüente para essa
sociedade. Todavia, através desse gesto, ele

abordagem
encaminhou

da
uma

revolução no conceito de história. A metodologia deanálise do
autor, elaborada a partir da introdução do conceito

de poder

em suas pesquisas, e plena em conseqüências teóricas e repercussoes filosóficas.
Como observa Giannotti, a história

se

processo ontológico de explosão e rarefação

resolve

num

de multiplicada-

des. Os fenômenos sociais nao passam de pontos de passagem da
rede de relações de poder que compoe a história

(Giannotti,

1979). Consideremos os estudos de Foucault sobre a sexualidade. Segundo o autor, a sexualidade é um objeto historicamente
datado como qualquer outro. Ela nasce do

entrecruzamento

estratégias que tomaram o corpo da criança
trole na escola, que colocaram

de

como alvo de con-

os prazeres furtivos do corpo

no discurso da medicina dos nervos, que naturalizaram a sodomia quando o direito foi obrigado a investigar

a verdade

do

criminoso para punir, etc.
Na Idade Média, havia certamente uma

série

variada

de práticas em torno dos prazeres. Porém, o poder pastoralhavia organizado em torno do tema da carne um

discurso

rio, cujo funcionamento garantia a rarefação

dos

enunciados

investidos naquelas práticas numa doutrina (HS I:35).
tir do século XVIII, essa unidade relativa

foi

unitá-

A par-

decomposta,

fragmentada e dispersa numa multiplicidade de práticas unidas
por uma rede complexa e instável, que provocou

o desenvolvi-

mento de uma sexualidade regulada e polimorfa, desdobrada por
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essa mesma rede na administração pública, nas

ciências huma-

nas, na moral, na politica, etc. As relações depoder que instituiram a sex ualidade como campo de intervenção econhecimento1 ao mesmo tempo1 estabelecerarn o movimento de sua dispersão.
A propósito, os dois Últimos volumes

da História da

Sexualidade não são exceção, não podem ser consideradoslivros
de ruptura com esse conceito de história, embora

seus termos

não sejam explicitados -- pois os volumes assinalam a abertura de um novo dominio para a genealogia-- e suas análisessejam vagas quanto às articulações sociais
quais as tecnologias do

~ el6

se constituem

das

práticas

~na

são baseadas em fontes secundárias. Foucault

nas

medida em que

não substitui a

concepção do corpo como condensação de relações

de poder que

guiou suas análises na década de 70 por categorias deproveniência idealista como
soal, etc.

~el6 ,

liberdade de escolha,

estilo pes-

"É precisamente a constituição histórica das dife-

rentes formas de sujeito, em relação com os jogos da verdade,
que me interessa", afirma o autor (apud Ferry & Renault,l985:
151) . Tendo estudado as relações de poder tomando os mecanismos de dominação como ponto de partida, ele as toma agora como pressuposto para o exame das técnicas de si. Está claro em
sua obra tardia que a problematização dos prazeres ea cultura
de si na antiguidade não são experiências autônomas

de

uma

subjetividade criadora, como poderia parecer para uma leitura
apressada.
Os estudos do autor mostram que ela

deriva duma se-

ri e dispersa d e práticas. A substância ética

dos gregos -- a
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aph ho di~ i a

-- nao e senão o ponto de passagem

práticas dispersos -- medicina, administração

de regimes

de

da casa, corte

dos rapazes -- no que elas podem colocar como problemas de aaph ho di~ia

tos, desejos e prazeres para o sujeito. É sobre as
assim constituidas que se formam e trabalham as
si. A cultura de si dos romanos -- sintetizada
de conversão interior: do

e p i ~t ho ph e

ei ~

práticas
no

de

principio

heuto n --tinha apoio

e suporte : nas práticas médicas, nas instituições

pedagógi-

cas, na prática de esportes, "em todo o feixe de relações habituais de parentesco, de amizade e de obrigação"(HS III:58),
sobre as quais rebatia e intensificava.
De fato,a genealogia da ética pretende

"definir

condições nas quais o ser humano 'problematiza'
o mundo no qual ele vive"

as

o que ele e,

(HS II:l4). E nesse sentido, embora

Foucault não pesquise o assunto, não resta dfivida

de que es-

sas condições são atravessadas por relações de poder.

"D e modo g eha f , a~ ~ o c. ie dad e ~ ant ig a~ pehman e c. e ham ~o c.i e dad e ~ de p ho m i ~c.u i dad e ond e a exi ~ tê n
c.-<..a eha le vada ' em púb .ti c. o ', ~oc. ie dad e~ t amb ê.m
ond e c.ada um ~ e ~ ituava em 6oh t e ~ ~i~t e ma~ de
h~f a çõ~ ~ foc. a i ~,
p ~ nd ê nc. i a~

d ~ vZnc.u fo~

e c.on ô mic.a~,

de

6 am ifiah~~ ,

h ef aç õe ~

de

d ~ d ~

c. fie n t~f a

e am i zad e . " ( HS I I I : 4 7 )
As práticas de si na antiga Grécia repousavam em relações de forças precisas: relações entre senhores
vos, relações entre marido e mulher, relações

escra-

estabelecidas

entre cidadãos em termos de dominio entre iguais.
exatamente essas relações, no que elas comportam

e

Aliás,

sao

de estraté-

gias, que explicam o uso dos prazeres nessa sociedade, apesar
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do silêncio de Foucault. A idéia de que o domÍnio nasociedade
passa pelo dominio interior, pelo dominio de si, perpassa todo o texto do II volume da Hi.õ.tÕJLj_a d,a S exuali dad e. . A estética da existência elaborada pelos gregos nao e

uma

experiên-

cia de liberdade absoluta. Consiste "na elaboração

e estili-

zação de urna atividade do cidadão no exercicio de seu poder e
na prática de .6u.a liberdade."

(HS II:25)

As práticas analisadas por Foucault

constituiram as

aph.!Lo di.óia como substância ética porque foram

alvo de estra-

tégias lançadas num meio marcado pela dominação

social entre

iguais -- dai não tornarem o aspecto sexual, inclusive

as re-

lações com os rapazes. Com efeito, noutros tex tos, oautor reconheceu que o dominio de si na Grécia clássica "estava diretarnente ligado às relações assimétricas com os

outros."

Num

sistema de "dominio entre iguais", ser senhor de sisignificava capacidade de governar os outros, merecer

a

cargos públicos. Além de Alcebiades, ele cita

ocupaçao

de

como exemplo a

Nicócles, rei de Chipre:

"TavL.t o e.J.>.té.tic.a qu.an..to po.tZ.tic.a,

( ... )

e.J.>.tavam

di JLe..tame.n..te. .R..igado.ó . Po.!Lq u. e. .óe qu.e.Jto qu.e.a.ó pe..ó.6oa.6 me. ac.e.i.te.m c.omo .!Lei , d e v o .te.JL u.m Lépo de.
glÕJLia qu.e. .6ob.!Le.vive.Jtá a mim, e e.6.ta glÕJLia n.ão
po d e. .óe.!L di.ó.ó oc.iada d o v a.toJL e.õ.té.tic.o . "(V: 56-7)
Da mesma forma, podemos interpretar a

constituição

de uma cultura de si na Roma clássica corno resultado, no plano da subjetividade, duma série de transformações nasrelações
de poder vigentes no mundo antigo que alteraram a condição do
aristocrata na sociedade e no casamento. As

novas regras

do
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jogo político fizeram com que o

~~a~u~,

a fortuna

passassem "a depender mais da proximidade

do

e o

poder

principe,

da

'carreira' civil ou militar, do sucesso nos 'negócios' do que
somente da aliança entre grupos familiares"

(HS III:81), lan-

çado o individuo num campo de relações de poder consideravelmente mais complexo e instável (Idem:95). Nesse
domínio de si foi progressivamente desligado

contexto,

o

do poder que se

exerce sobre os outros enquanto iguais. "Temos

de ser senho-

res de nos mesmos porque somos seres racionais. E neste domínio de nos mesmos, estamos ligados a outras

pessoas,

também senhores de si próprios. E este novo tipo

de

com o outro é muito menos reciproco do que antes."
De resto, talvez nao seja desrazoado

neles como efeito das resistências que sempre

(D:56)

se utilizam

geram as rela-

ções de poder (cf. supra). Isto é, rebatimento
de

ligação

compreender os

modos de subjetivação e as tecnologias de si que

estratégias que os sujeitos em processo

que sao

das táticas e

constituição

no

seu interior são levados a exercer sobre os outros na direção
de si mesmos, em decorrência das resistências aque têm de fazer frente. Pelo menos no que tange à antiguidade

clássica,

no meio das camadas sociais estudadas por Foucault,

onde

um isomorfismo entre a relação consigo e as relações

há

sociais

o domínio entre iguais gera um domínio de si na forma duma
estética da existência -- ou uma cadeia hierárquica
nação na qual todos são ao mesmo tempo senhores
-- a cultura de si sendo uma forma de retorno

de domi-

e servidores
de

não se pode exercer--, essa e uma interpretação

poder

que

passível de

se impor, nos faltando dados para saber se poderia ser

gene-
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ralizada.
Portanto, mesmo nos trabalhos do Último

Foucault,

sujeito não é a condição de possibilidade de uma
ou fenômeno.

experiência

"t': a experiência que e a racionalização

proc e sso, ele pr6prio provis6rio, que termina no
em vários sujeitos."

o

de

um

sujeito

ou

(D:l37) A subjetividade como dominio das

técnicas de si não é senão um campo de historicidade
complexa que se constitui a partir dum conjunto

de

rica

e

práticas

discursivas e não discursivas articuladas por relações de poder. Trata-se do campo do que Foucault chama

gov e ~no.

o

Como

resume o autor:

"Eu p e n-6 o qu e , -6 e qu e~e m o-6 ef.>.t uda. ~ a. g en e a..to g..<- a.
do .6 uj e..<-.to na. ~..<- v ..<-.t..<-z a. ção o~..<- d e n .t a. .t , .temo-6 de
.te va. ~ em ~o n ;t a.(. . . ) o-6 pon.to-6 o nd e a.-6 .te ~n o.tog..<- a.-6
d e dom..<- na. ção d e um . <- nd..<-vZdu o .óo b~ e o o u.t~ o .tem
de he~ohheh a. p ho~e-6.60.6 a..tha. v é-6 do-6 qua...<-.6o -6 ~ n 
d..<- vZduo-6 a..tua.m .óo b ~e -6 . <- p~ Ô p ~..<-o -6. E ~ e~..<- p ~o~ a.
men.te .te va. ~ em ~ o n .ta. o-6 po n.to -6 ond e a.-6 .t e~ n o.to 
g..<-a.-6 d e -6..<- (.6e.ttí l .óão ..<-n.teg~ a.da.-6 em e f.>.t ~ u.tu~a.-6
de ~oehção ou dom..<- na. ção. "(RIT: 38)
Na verdade, a genealogia pressupõe

uma

hist6ria. Embora alguns autores suste nte m que
tilizar as análises concretas de Foucault para

teoria

da

não se pode uelaborar

uma

construção dess e tipo (Drey fus e Rabinow, 1983:127) ,essa conclusão se impÕe. Com a introdução do conc e ito

de poder

como

peça fundamental de suas pesquisas,Foucault elaborou uma teoria da história. A arque ologia do saber nao podia

ser consi-

derada uma teoria, na medida em que nao havia nela uma sistemati z ação das relações entre os regimes d e práticas

no campo
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social e dos termos de sua transformação conjunta nahistória.
O conceito de história como espaço de dispersão anônimo,
s i ncronizado, complexo e descontínuo de práticas

de-

com o

qual

operava tinha um caráter basicamente metodolÓgico.
A arqueologia mostrava-se aversa a

coMpreensao

processos e acontecimentos que estudava. A genealogia,

dos
insu-

flando uma série de categorias nietzscheanas nessespesquisas,
reformulou essa perspectiva 1

fornecendo o conceito e umme io

de compreensão da dispersão postulada pelo conceito de história da arqueologia. E, nesse sentido, abriu

a

possibilidade

de pensar teor i camente:
" o-6 c.Õ d.,{, g o-6 6undam e. n.ta.,{,.6 · d e. um a c. ul.t u!t a -

aque. le.-6 qu e. Jte.ge. m a .6 ua li ngua gem, o-6 e..6qu e.ma.6 p e.Jt c.e. p.t.,{,uo-6, a.-5 · .6 ua.6 pe.!tmu.td-6 , a-6 .6 ua.6 .t~c.n.,{,c. a -6 ,
o-6 .6e.u.6 ualoJti-6, a hie.JtaJtq uia de..6ua.6 p!ta.tic.a-6 qu e. 6-Lxam logo d e. e.n.tJta da pa!ta c.a da home.m a.6o!t de. n.6 e. mp l!t~c.a.6 c.o m qu e. e.le. .te.Jta qu e. l~ d aJt e. e.m
qu e. há d e. .6e. e. nc. on.tJtaJt" (PC: 8).

Com efeito, o conceito de poder nao se restringe

ao

plano metodológico, não obedece a um nominalismo comedido,não

é apenas "o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada"

(HS I:89). No

curso

das

análises

foucauldianas, ele assume a condição de categoria teórica, uma hipótese geral sobre a estrutura do mundo histórico,na medida em que sua potencialidade operativa concreta
quando reconhecemos nele a dimensão constitutiva
o fator resp0nsável pelo movime nto da história.

so

do social e
De resto, as

próprias reflex ões de Foucault são uma prova disso.

Jo 1.

e x iste

Como ele
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afirma:

"Num a .óoc.iedade c.omo a no.ó.óa, ma.ó no üund o em
qualque~ .óoc.iedade, exi.ótem ~elaçÕe.ó
de p o d e_~
muftipla.ó que_ at~ave.ó.óam, c.a~ac.te_~izam e_ c.on.óti;tu e_m o c.o~po .ó o c.iaf . .. " ( MP: 1 7 9)
Como vimos, o poder é coextensivo

ao

campo

social

porque atravessa de forma múltipla e heterogênea todosos seus
regimes de práticas e o conjunto das relações

que podem

ser

descritas entre esses regimes. As relações de poder que articulam um regime de práticas repousam num feixe de relações de
força determinado; estão imbricadas com outros tipos de relações -- econômicas, politicas, familiares, simbólicas, etc. e nao podem ser estudadas fora de sua inserção

nessas

rela-

ções. Nascem com a fixação momentânea das lutas, confrontos e
contradições presentes nessas relações, mas não

são o termi-

nal de relações mais fundamentais, não são superestruturas.
Ao contrário, sao as relações de poder
essas relações e os confrontos que nelas se

que explicam

colocam. Tomemos

um exemplo: o capital. Uma das propriedades desta relação social (Marx) e transformar a força de trabalho em força produtiva. Para Foucaul, a relação dos "instrumentos de seqüestro"
("workhouses", vilas operárias, hospital,

posteriormente

próp ria fábrica) com o capital não é uma relação
çao. Do ponto de vista genealógico 1 eles sao

a

de reprodu-

seus pressupos-

tos, permitiram sua constituição, transformando os individuos
liberados pela dissolução do modo de produção feudal em força
de trabalho.
O aparecimento dos grandes aparelhos

de estado

ga-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - ------ - --- - - - - ---

108

rantiu,

ao

gerar

focos de poder, a manutenção dasnovas re-

lações de produção; enquanto os mecanismos de poder
dos nos séculos XVII e XVIII, que se generalizaram

inventaem

todos

os nlveis do corpo social, agiram no plano do próprio processo econômico, ajustando a acumulação dos homens

com a acumu-

lação do capital (em sentido restrito), racionalizando

a

or~

ganização do trabalho e o desenvolvimento das forças produtivas. Desse modo:

"Suhge. a impo~.>~.>ibifidade. de. c.omphe.e.VLde.h o pode.JL
c.omo gahaVL~ia de. um modo de. phoduç~o,
pai~.>
VLa
ne.afidade. o pode.h e: um de. ~.>e. u~.> e.fe.me.VL~O!.> c.oVL!.>~;_~u~ivo~.>, e.fe. 6uVLc.;_ oVLa VLO phÔph;_o c.e.hVLe. do modo de. pho duç_~o." ( PN: 4 8)
As relações de poder mantém relações

complexas

de

circularidade e rebatimento com as relações

que atravessam e

das quais não podem ser dissociadas; têm um

papel

ao

mesmo

tempo condicinado e condicionante (PS:28, PP:8, SP:782)

"P oh um fado, ( e.fa~.> ) ~.>e. iVL!.>c.he.ve.m VLO iVL~e.hioh de.
fu~a!.> que. ~.>ao, poh e.xe.mpfo, f u ~a!.>
e.c.oVLÔmic.a~.> ,
fu~a!.> he.fig;_o~.>a~.> - e. VL~O e: poh~aVL~O c.oVL~hao pode.h que. VLa!.>c.e.m 6uVLdame.VL~afme.VL~e. a~.> fu~a~.>; mal.>
poh ou~ho fado , a~.> ne.faç_Õe.~.> de. pode.JL abne.m um
e.~.>paç_o VLO iVL~e.nioh do quaf a~.> fu~ a~.> ~.>e.de.~.>e.VLvof
v e.m . " ( PP : 8 )
As estratégias que permitiram a formação
de práticas novo provem elas próprias de outros

regimes

práticas, e como tais focos de poder. Numa escala
maior, uma relação de poder não é senão

dum regime
de

histórica

a fotografia instan-

tânea de uma multiplicidade de estratégias em

andamento.

Na

medida em que essas estratégias são geradas pelas relações de

I fl

I
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poder vigentes no seu raio de açao, sao elas que ativam essas
lutas, lhe dão um princÍpio e desse modo operam a dispersão e
ruptura dos regimes de práticas que pontilham

a história. Em

resumo, a história é tecida por uma multiplicidade

de

rela-

ções de poder. Como observa o autor:
"A.6 Jte..iaç.õ e..-6 d e. po de..Jt .6 ão e..6 e..,i.-to-6 ,i.me..d,i.a-to-6

da.6
pan-t,i.iha-6, da.6 de...6,i.guaidade...6 e.
d e...6e.. qu,i.i1 bn,i.o.6
que. .6e.. p!t oduze..m (na.6 Jte..laç.Õe...6 .60Q,i.a,i..6) e., Jte..Q,i. p!t oQame..n-te.. , .6ão a.6 QOn d,i. ç. Õe..-6 ,i.n-te..Jtna.6
d e...6.6 a.6
d,i.6 e..Jte.. nQ,i.aç.Õ e...ó . " ( HS I: 9 O)

Cabe perguntar por quê? E a razao e

a

seguinte:

o

nascimento de um regime de práticas, que coincide com o esta-

- e senao
belecimento de uma relação de poder, nao

resulta-

o

do do deslocamento de uma relação de poder incapaz dedar conta dos efeitos de contrapoder que ela gera no

seu domínio de

exerclcio (VP:l93). Os regimes de práticas, em tornados quais
se estabelecem as relações de poder, repousam
econômicos, pollticos, sociais de uma época.
respostas às necessidades estratégicas que se

nos confrontos
Elas constituem
colocam nesses

confrontos. Porém, nessa medida, sempre comportam

pontos

de

resistência, contra-estratágias e linhas de fuga.

" •.• A,i. nda de..v e..mo.6 ie.. vaJt e..m QOn-ta - · e. ,{..6-to g e..Jtaime..n-te.. não
Jte..~on h e..~,i. d o - que.,
~o m
e..x.~e..ç.ao
d e. ~a.6o.6 ~orno a -toJt-tuJt a e. a e..x.e..~ u ç.ão ,nã o ,i.mp o!t-ta o quan-to a-te..JtJtadoJt po.6.6a .6 e..Jt um dad o .6,{..6-te..ma,
.6e..mp!te.. pe..Jtmane..~e..m po.6.6,i.b,i.i,i.dade...6 d e. Jte..-6,{..6-tên~.{.a, de...óobe..d,i.ên~,i.a e. g!tupo.6 d e. opo.6,i.ç.ão ."
( FR:
245)

e

Vejamos alguns exemplos. O poder disciplinar

tornou
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o corpo um alvo de investimento e controle numa sériede regimes de práticas desde o final do século XVIII

no Ocidente. A

revolta do corpo é o contra-efeito dessa ofensiva . Adisciplina possibilitou a fabricação de corpos dóceis para a acumulação do capital, criou a norma do corpo sadio,

direcionou

a

compensaçao,

subjetividade do sujeito para a sexualidade. Em

teve de fazer frente posteriormente às reivindicações
em nome do corpo contra as técnicas disciplinares,
contra a economia, do prazer contra a moralidade

feitas

da

saúde

sexual

(MP:

146) .

No século XIX, o exercicio do poder

médico sobre

população pobre, suscitou a ação de vários grupos

de

a

dissi-

dência religiosa, cujo objetivo era reivindicar o direito das
pessoas nao passarem pela medicina oficial, de viver como bem
entenderem, de estar doente, de se curarem

e

morrerem

como

quisessem (MP:96). A burguesia procurou encerrar o proletariado nas fábricas , mantendo longa a jornada de trabalho, impondo autorizações para delas sair, submetendo os

trabalhadores

ao silêncio, à vigilância, ao castigo. Não obstante, isso produziu efeitos imprevistos e indesejáveis não

apenas no plano

econômico (problemas de custos, inflexibilidade às oscilações
do mercado), mas do próprio poder, com a formação de um aglomerado efervescente de pessoas no seio das unidades de produção, obrigando-a a buscar novos expedientes para resolver esse problema (DP:67).
Em vista disso, Foucault foi levado a incluir de modo tardio um importante elemento em seu conceito

de poder : a

- -- - - -- - - - - -- - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - -

lll

liberdade. De certo, nao se trata aqui de uma liberdadeessencial, atribuida a um sujeito dado, mas sim desse espaçode manobra e invenção criado pelo próprio funcionamento

das rela-

ções de poder. Se postulamos que não há mecanismos

de sujei-

ção sem resistências, contra-estratégias e linhas de fuga,então temos de reconhecer que elas só atuam onde há sujeitos atê c e rto ponto livres, com diversas possibilidades de se comportar, de reagir e empreender ações contra as
exercem sobre eles. Temos de admitir que eles

forças que se
manif e stam sua

liberdade. Liberdade que desse modo apresenta-se aomesmo tempo como

p~~u~

tog~~o

das relações de poder e prática históri-

ca daqueles que se encontram numa posição de

sujeição dentro

delas, na medida em que tem sua existência implicada por elas
e funciona como seu suporte perpétuo (SP:790).
Destarte, a ativação dos mecanismos de sujeição provem desses confrontos, o que atesta o caráter circular e complexo das ligações

entre esse mecanismos

e as

lutas que se

encontram em sua base. Pode acontecer que um sistema de poder
derive das cons e qüências de uma composição

de conflitos; mas

pode ocorrer também que esses conflitos resultem dasclivagens
e partilhas que os sistemas de poder dão ensejo

no

-

coraçao

das relações sociais.

"D e õa:to , en:tJte uma Jtefaç.ã.o de pode.Jt e uma e~ 
;t.Jta;t~g~a d e f u:ta , há um ap elo Jte~Zp!to~o, uma f~ 
gaç_ã.o p e!tp~;t ua e uma pe!tp~;tua Jteve.!t~ao. A ;todo
momen:to , a Jtefaç.ã.o d e pod e.Jt pode ~e ;toJtnaJt uma
~on6Jton:taç_ão en:tJte do~~ adve.Jt~áJt~o~ .
Da m e ~ma
6 oJtma , a~ Jtefaç_Õ e_).) en:tJte do~).) adv e.!t).) âJt~o).) na ~o
~i e dade pod em a ;todo momen:to , da!t fuga!t ao a~~ -
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on.ame.n..to de. Jte.laç.Õe.-6 d e. pode.Jt." (SP: 794)
Esta formulação teórica tem uma operacionalidade metodológica bastante fértil, na medida em que obriga
riador a decifrar os fenômenos históricos tanto

o histo-

do ponto

vista das lutas e confrontos como do ponto devista do
fundamentando um enfoque ao mesmo tempo diacrônico
nico da história, cuja proposta havia sido
primeira vez em L'O Jt d!te. du

V~J.>~ou!t-6.

à genealogia a homogeneidade dB

análise

poder,

e sincrô-

apresentada

Além disso,

de

pela

ela fornece

dos regimes de prá-

ticas que prescrevem o modo como os homens se comportam

e

liberdade com que agem dentro desses sistemas

rea-

práticos,

gindo ao que os outros fazem, modificando as regras
até certo ponto (o que pode ser chamado o lado
dessas práticas)"
No

"a

do jogo,

estratégicos

(FR:48).

pensamento

o po-

foucauldiano

der não e o centro do devir histórico, sua expansao semfreios
(Don-

o destino inexorável que se impõem aos homens
zelot, 1978:11). Ele nao se hipostasia numa

substância

on-

tológica, contraposta à condição daqueles que são obrigados a
se curvar perante sua presença,

e a embreagem dos fe-

nômenos históricos. Em conseqüência, parece claro porquea genealogia não comporta uma doutrina filosófica,mas simuma teoria da história. Do ponto de vista de sua

operacionalização,

o conceito foucauldiano de poder não dá conta

dos

fenômenos

sociais , mas de suas transformações, dos seus

vetores tempo-

rais de derivação, para usar a terminologia da arqueologia.
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De resto, basta assinalar o restabelecimento

da

i-

déia de continuidade p e l o qual e l e s e respons a biliza paracornprova r essa pass a g e m do plano e xclusivament e metodológico para o teórico nos escritos de Foucault. Com efeito,

as

muta-

ções, rupturas e transformações, mas também os deslocamentos,
as mudanças e os pontos de inflex ão (cada v e z mais

salienta-

dos) aparecem agora como efeito duma continuidade fundamental,
index ada pelas relações de poder, que remete a

urna teoria da

história, para a qual, em resumo:

"A quJ..to qu e. 6a.z da. d omJ..vwç.ão dum gJtu po , d um a. c. a.-6 ~a. , duma. c.t a.J.. J.. e. , c.onj un ~ a.m e. n ~e. c.o m a.-6 Jte.J..J..J..~i n
c.ia.-6 e. a.-6 Jte.vo-t~a.-6 qu e. e.J..~a. d omi nação ge.Jta. c.on ~Jta. -6i, um fie.nô me.no c.e n ~Jtat n a. h i-6~ÕJtia da-6 -60 c.ie. da. d e.-6 ~ o fia.~o d e. qu e. e.ta.-6 m a.nifie.J..~a. m
de.
6oJtm a. ma.J..J..i v a. e. un J.. v e.JtJ.. a. tiza.n~e., no pta.no da. ~o 
~a.tJ..da. d e. do c.oJtpo J..oc.ia.t ,
o e.n~Jte.ta.ç.a.me.n~o da.-6
Jte.-ta.ç.Õe.-6 d e. pode.Jt c.o m a.-6 Jte.-ta.ç.Õe.-6 d e. e.J..~Jta.~~gia.
e. o-6 Jte.-6 u t~a.do-6 pJto c.e. d e. n ~e.-6 d e. J.. ua. in~e.Jta.ç.ão ."
(SP:

79 5 )

À luz do exposto,

chega-se a conclusão deque no pro-

grama de pesquisa foucauldiano, a exemplo do marx ismo, não há
disso c iação entre teoria e método; este compreende um conjunto d e regras que e stipulam corno a realidade tem deser estudada, como os fenômenos devem ser selecionados e como seus elementos d e vem ser hierarquizados, conforme à estrutura do mundo histórico postulado por aquela. Posto Isto, e preciso agora analisar as implicações do modo de escrever a história resultante da aplicação desse método e precisar as basesfilosóficas dessa teoria, na medida e m que a prática

teórica

fou-

cauldiana e visualizada aqui corno projeto histórico-filosófico.

3

A FILOSOFIA FOUCAULDIANA DA HISTORIA

Os estudos históricos de Foucault

desembocam

numa

teoria da história. A arqueologia do saber estabeleceuum conceito de história como espaço de dispersão duma multiplicidade anônima, descontlnua, desincronizada e complexa

de práti-

cas. A genealogia, com a injeção duma analltica

do poder

na

aplicação desse conceito ao material histórico,

permitiu sua

definição em termos teóricos, levando à elaboração deuma concepção de história como espaço de dispersão de relaçõesde poder.
Nesse sentido, ela contém uma aporia; pois essa analltica do poder, apesar da afirmação em contrário deFoucault,
implica uma espécie de rrorfologia

da história, namedida em que

o poder nao é exatamente um fenômeno histórico

(Cf. MP:248),

mas uma categoria transcendental, que define e torna posslvel
a história.
Em Foucault, nao há nenhum tratamento

especlfico

e

independente de questões deste tipo. Afinal, elassão um efeito da maneira como o autor escreve a história -- e não de uma
exposição abstrata de categorias. Todavia, se esta observação
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é válida, o exame de sua obra tem de dar conta

3.1

HISTÚRIAS

SEM

dela.

RAZÃO .:*

A teoria aplicada por Foucault em seus estudos monográficos, notadamente os Últimos, quando tematizados mais
perto, revelam uma revolução nas pressuposições do

de

prÓprio

conceito de história, especialmente do papel que ocupam nelas
as noções de sentido e razão.
A arqueologia sustentou um projeto de saberpositivo,
fundado num método rigoroso, cujo ponto de partida era a desconstrução do conceito de história ortodoxo. Este

conceito é

um conceito filosófico. A prática teórica dohistoriador pressupõe um conceito de história caracterizado

basicamente

quatro noções: unidade, continuidade, contemporaneidade,

por
au-

toria; numa palavra: sentido. Ela consiste na reconstrução de
processos e fenômenos dotados de sentido, é a pesquisado sentido que os sujeitos históricos dão à vida coletiva

no curso

de sua atividade prática. O conceito de história instrumentalizado por Foucault se

opoe

termo

a

termo

ao

conceito

ortodoxo. Podemos caracterizá-lo pelas seguintes noções: dispersão, descontinuidade, defasagem, anonimato.

deu conta teoricamente delas com a introdução

A

genealogia

do conceito de

poder. Porém, o preço pago por essa solução foi o

lança-

rnento de urna contraposição entre sentido e poder, cujo resultado é o restabelecimento, certamente em novos termos, de urna

*)Tomo este titulo de empréstimo a um trabalho
de José Arthur Giannotti.

do

mesmo nome

11 6

filosofia da história.

Como observa Agnes Heller, as teorias

história

da

também são filosofias da história, mas incompletas: sustentam
a existência de um motor constante ao longo

da história, mas

não tiram dele conclusões definitivas: tem uma chavede interpretação do processo histórico, mas não fazem dela seu destino inexorável: não inferem o dever ser do ser como as filosofias da história, trabalham com ele apenas como possibilidade
prática (Heller, 1982:233). A teoria da história

de Foucault

não obedece essa orientação: e por isso dá lugar

a uma filo-

sofia da históri~cuja originalidade e expressão se

encontram

na retirada do sentido do processo histórico por parte de sua
historiografia. Todavia, essa reduplicação não é direta,

sua

reconstrução não pode ser feita de maneira abstrata; ela passa primeiro pelo exame dos princípios metodolÓgicos nos quais
essa teoria operacionaliza a escrita da história.
Retomemos o principal deles: o primado
que ligam as práticas sociais. Para Foucault,

das relações
os

históricos -- o sujeito, a doença, a sexualidade,

fenômenos
mas também

o saber, a dominação de classe e o estado -- são constituídos
por uma multiplicidade de relações de poder. Elas fazem a articulação entre o discurso e seu referente numa regimede praticas, mas ao mesmo tempo estabelecem o movimento de sua dispersão. Por isso, é preciso escrever a história

a partir das

necessidades locais, das tecnologias menores, das táticas especificas, dos dispositivos estratégicos, das

relações entre
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sujeitos frente a frente. Esses elementos se deslocam, se modificam, se expandem; em seguida, são investidos

e

anexados

por estruturas mais globalizantes, dão lugar aos sistemas pollticos, aos aparelhos institucionais, aos regimes de

saber,

as classes sociais.
Consideremos, por exemplo, o caso da população. Apopulação não é um dado bruto do qual se poderia escrevera história positiva. A população, cuja história passa, mas

nao se

confunde, com as séries numéricas estabelecidas pela história
demográfica, consiste num ponto de passagem

particularmente

denso de relações de poder. A população, dotada de certas caracteristicas como indice de natalidade, taxa de crescimento,
unidade demográfica, data do século XVIII. Para dar

conta de

seu aparecimento é preciso reconstruir um movimento ascendente, lastreado numa série de regimes de práticas e focosde poder. Em primeiro lugar, práticas econômicas, como o empregode
mão-de-obra pelo novo empresariado, a regulação dos fluxos de
oferta e demanda de alimentos; em seguida práticas politicas,
como a administração local do territÓrio do estado
logo práticas médicas, como a organização dos

nacional;

registros hos-

pitalares, práticas judiciárias, como a decisão sobre

a res-

ponsabilidade civil do cidadão, etc. Porém, ao mesmo tempo, é
preciso analisar o movimento descendente, através do

qual os

fenômenos populacionais assim indiciados tornaram-se um campo
de intervenção do governo, objeto de novas formas

de

saber,

alvo da politica de estado.
Essa metodologia tem uma série de conseqüências

no

plano da compreensão da história quando a examinamos nao mais

\

)
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corno principio de explicação dos fenômenos
QO u ~t ,

históricos

t out

mas principio de decifrarnento da ação dos sujeitoshis-

tóricos no curso de sua atividade social. Na

arqueologia

do

saber, Foucault fez do sujeito um papel dependente das regras
históricas, mas anônimas, que definem, para

urna

determinada

sociedade e urna época dada, urna prática discursiva. Porérn,corn
isso se viu impedido de dar conta do modo pelo qual

os seres

humanos sao constituídos e agem corno 'sujeitos' dessas regras
no plano da história. Ao mesmo tempo, desvinculou

o

anônimo dos regimes de práticas que cornpoe o campo

caráter
social do

processo histórico concreto no qual se articula a iniciativae
ação dos sujeitos. A genealogia resolveu esse impasse fazendo
do sujeito um produto dos regimes de poder-saber

vigentes ao

longo da história (MP:7). Os seres humanos são alvos duma serie de estratégias, através das quais constituem-se

corno su-

jeitos da maneira de conduzir-se e conduzir aosoutros(IP:53).
O sujeito é efeito dum conjunto de processos semiÓticos e materiais interminável, regulado por urna série de

sistemas

de

poder (D:l36-7).
Com isso, a genealogia restabeleceu a

vinculação do

caráter sem sujeito do processo histórico com a ação concreta
dos sujeitos humanos. Os regimes de práticas

são investidos,

modificados, integrados pelas estratégias lançadas pelas forças em luta no quadro de urna relação de poder. Estas estraté-

-

- anogias, embora se possa reconhecer seus protagonistas, sao
nirnas. Têm agentes, mas não é possível precisar quem asconcebeu; podem servir a uma dominação ou projeto global,

mas nao
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surgiram com esse objetivo. Corno se ve, o ponto

remete

di-

retarnente ao problema do sujeito da história e oequacionarnento da questão do anonimato do processo histórico.
Segundo Foucault, ninguém é titular do poder. Não

e

a dominação de classe que comanda o exercício do poder, rnasas
relações de poder que produzem a dominação de classe(MP:219).
A noção de burguesia, por exemplo, não tem

conteúdo explica-

tivo, na medida em que se pode deduzir qualquer

coisa de no-

ções desse tipo, quando a tornamos corno pressuposto

dado

na

prática dos estudos históricos. Exemplo disso é a teseque faz
da repressão sexual urna exigência do desenvolvimento

da

so-

ciedade capitalista e da ascenção da burguesia. Para o autor,
pode-se fazer esse raciocínio, mostrar que se reprimiu o sexo
porque este implicava obstáculos e desgastes à constituiçãoda
força de trabalho; mas também pode-se mostrar o contrário,que
o mesmo processo poderia ter exigido um adestramento sexualda
população, na medida em que se tratava de constituir urna força de trabalho cujo estatuto Ótimo era, na época, o da máxima
disponibilidade (MP:l84).
A teoria da história de Foucault adota oprocedirnento
metodolÓgico inverso. As grandes máquinas de poder e assistemas de dominação de classe não exercem seu poderio decima para baixo, sobre grupos cada vez menores, até incidir

sobre o

individuo; não se fundam em mecanismos de controle global,que
repercutem de alto a baixo da sociedade.

"V e.ve.-.óe. , an.t e..-6 , ôaze.n u.ma ana.Cüe. a.óc. e.n d e.n.te. d o
pod e. fl..; pafl..;t ~fl.. do.ó m e..c.a n ~ .ómo-6 in6i ni.te...6imai.6 que.
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têm uma hi~tÕhia, um ~aminho, t~~ni~a~ e tãti Qa~ , e depoi~ exam~nan Qomo e~te~ meQan~~mo~ de
poden üonam e a~nda ~ão ~nventado~ , ~olon~zado~ ,
ut~lizado~ ,

~ubjugado~,

tnan~üonmado~,

de~loQa 

do~,

de~dobhado~,

~a d a

maif.l

geha~~

etQ . pon meQani~mo~
e poh 6ohma~ de dominaç.ão

glo bal ."

vez

(MP:784)

As estratégias ativadas numa relação de poderrespondem a necessidades particulares, com técnicas

e procedimentos

especificas, às vezes tomados em campos vizinhos; seencadeiam
e propagam, tomando apoio em outros regimes de práticas; e finalmente constituem os sistemas de dominação e os grandes sujeitos históricos: a burguesia, o proletariado, etc. Contudo,
quando eles aparecem e se apropriam por vezes dessas estratégias, ocorre nao haver mais ninguém para tê-las concebido tal
como passam a se efetivar. A dominação burguesa
uma série de estratégias, mas isso nao significa

lança mão de
que a

bur-

guesia seja seu sujeito, na medida em que elas se articularam
a partir da existência de regimes de práticas constituídos em
resposta urgências particulares. Como diz Foucault, são essas
estratégias que permitem à burguesia constituir-se como elasse social e representar o papel de sujeito.

"Uma c.la~~e dom~nante não ê uma ab~thaç.ão, ma~
tam bém não ê um dado pnê:v~o. Que uma c.la~~e ~e
tohne dominante, que ela a~~eguhe ~ua dominaç.ão
e que e~ta dom~naç.ão ~e nephoduza , e~te~ ~ão e6eito~ d e um ~ehto numeho d e tãtic.a~
e6i~aze~ ,
~i~temãti~a~, que üun~ionam no intehiohde ghande~ e~thatê:g~a~ que a~~ eguham
e~ ta dominaç.ão."
(MP:252)

II Ç
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Pode-se dizer o mesmo do proletariado.

Ele nao

produto direto e imediato da sociedade capitalista
trial. O proletariado se individualizou como

e

e o

indus-

classe a partir

duma série de intervenções localizadas que tomaram os pobres,

- na I
vagabundos e a massa flutuante do povo como alvo de açao
metade do século XIX. Essas intervenções, levadas a cabo pelo
aparelho judiciário, a filantropia, o empresariado,separaramno dos delinqüentes, da população pobre, da

massa da popula-

ção, etc. Porém, ao mesmo tempo, elas forneceram
condições para as reivindicações e lutas

as bases

implementadas

e

pelo

proletariado ao longo do século (MP:S0-2).
Da mesma forma que a dominação de classe repousa sobre a integração institucional de estratégias

acionadas

por

confrontos locais, as grandes rupturas e enfrentamentos coletivos são o resultado possível da codificação

dos pontos

de

resistência e contra-estratégias ativados na rede de relações
de poder que atravessa esses confrontos. A teoria da história
de Foucault mostra aqui toda sua potencialidade cognitiva--ao
contrário do que pretende Merquior, quando observa que a possibilidade de reduzir toda e qualquer relação social

a rela-

çoes
de poder implica uma perda em profundidade e especificidade do conceito (Merquior, 1985:177).
De fato, ela permite, por exemplo, afinar os instrumentos de análise de outras teorias, como a teoria marxistada
história , permitindo vincular sua concepção da

história co-

mo luta de classes com a análise concreta dos processoshistóricos. A teoria da história de Foucault ultrapassa o plano de

/
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análise marx ista e descobre nas relações de poder

um

nivel

mais fundamental que a luta de classes eos modos de produção.
Porém, não os suprime. Na verdade, permite pensá-los no plano
c oncreto da análise histórica. Corno ele afirma:

"A .tu;ta d e. c..t aJ.>J.>e.-6 pod e. não J.>e.Jt a ''Jt a zão do e.xe.Jt -

c.Zc.io do pod e.Jt ', e. ~e.Jt não o b ~;tan;te. a ' gaJta n;tia
d e. in.te.figi bifi dad e.' d e. um a gJt an de. e.J.>;tJta;tê_gia; "
( PS: 2 8)

Em suma, as relações de poder não têm
d e pendem da escolha, decisão ou projeto dos

sujeito,

nao

agentes sociais;

"não busquemos a equ i pe que preside sua racionalidade, nem

a

casta que governa , nem os grupos que controlam osaparelhos de
e stado, nem aqueles que tomam as decisões econômi cas mais irnportantes, gerem o conjunto da rede de poderes
em uma sociedade -

e a faz funcionar"

que

(HS I: 91) .

.funciona

A história

se resolve no anonimato.
Quais são as conseqüências teóricas desse enfoquernetodológico? O conceito de história sempre

admitiu

razao

na

história,que há s e ntido na história. Este pressuposto nãoé filosofia da história ~.tJtic. .tu ~e. n ~ u, éurna condição

da

prática

dos estudos históricos . A história tem sentido porque a história é a histór ia das ações humanas, indissociáveis da atribuição de sentido. A história é feita pelos homens -

primeiro pos-

tulado do pensamento histór ico moderno. Desde Ranke, admite-se que
o desenvolvimento da história não é senão o resultado da atividade prática do homem; não é nem o reino do acaso,

nem

um

processo dotado de sentido nec e ssário e inexorâvel,rnas a propria atividade total dos homens, com suas ações e obras. Nes-
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se sentido, apresenta uma continuidade, um movimento interminável de retomada das experiências passadas, conforme

as ne-

cessidade s de seu presente. A retomada do sentido

doado pela

humanidade no passado, através do qual se forma o

mundo his-

tórico-social, é a atividade essencial do homem.
O conceito de história arrematado pela teoriade Foucault implica uma subversão desse postulado. Foucault procede
a um ataque devastador ao historicismo tradicional e
de necessidade histórica. Nietzscheanamente, ele
se

à idéia

reapropria-

dos conflitos, contradições e lutas que pontilham

a his-

tória para mostrá-los não como efeito do processo de vida dos
homens, mas como a própria matéria da história.

Par.a

Veyne,

Foucault diz que não existe racionalidade. Na verdade, ele abole a razão e o sentido da história em

no~e

de outra

racio-

nalidade e de um sentido que é o atestado de sua falta. Ahistória apresenta uma série de processos sem razão.
11

Re.l a ç.ão de. po d e.Jt , não Jte.laç.ão d e. .6 e. n;ti do. A hi.6;tÔJtia não ;te.m .6e.n;tido , o que. nao que.Jt dize.Jt que.
.6e.ja ab.6uJtda ou ~n~oe.Jte.n;te.. Ao ~on;tJt~Jtio , ~ ~n
;te.ligl v e.l e. d e. ve. pode.Jt .6e.Jt anali.óada e.m .6e.u.6me.noJte..6 de.;talhe..6, ma.6 .6e.gundo a
in;te.lig~ b ilidade.
da.6 lu;ta.6 , da.6 e..6 ;tJta;t ~g -<..a.6 , da.6 ;t~;t-<_ ~a.6 . 11 ( MP: 5 )

A história consiste numa dispersão de relações depoder .-- nao há sentido na história. Não há sentido na atividade histórica dos homens; os homens vivem histórias sem razão.
"Porque sempre a moral? Se a vida, a natureza e a históriasão
imorais?"

(Nietzs che ,GC§344) Na verdade, Foucault decidiures-

tituir todos os direitos do abominável e do irracional nopró-

\Ir-
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prio corpo da

razão. Como ele afirma em

L'Imp o~~~ b le

P ~~~o~ :

"O ~e~ pei-to ao ~ac.~o ~a-t~~ mo c. omo ~ d ea-t j ama~~ po de c.o~~;ti;t u i~ uma c. h a~tagem pa~a i m pedi~ a a ~ã
l~6e da~

~ac.~o~al~ dad e~

~ea-t m e ~ te -te va d a ~ a

p~ a

tic.a. " (I P: 9 O)
A história não tem s e ntido, quer entendamos oproblema do sentido da história segundo a tese hegeliana,

para

a

qual ela constitui a marcha do espírito na consciência da liberdade; a tese marx ista, para a qual ela é a resultante, cad a vez mais planejada, da atividade dos homens,

determinada

pela racionalidade do modo de produção; ou mesmo a
reformistas, para a qual é possível planejar as

tese

dos

instituições

sociais com o objetivo de implementar racionalmente oertos projetos sociais. Foucault contesta estes postulados no plano do
proce sso histórico concreto . Para ele, a história se reduz ao
movimento de um poder disperso e sem rosto, como

nota

notti. Podemos introduzir a razão na história, esse

Gian-

gesto

e

uma condiç ã o para sua inteligibilidade. Porém, por meiodisso,
constatamos que a racionalidad e com a qual os homens

fazem a

história não é senão uma astúcia do poder.
Tomemos o e x emplo do aprisionamento. Numa determinada conjuntura histórica, o aprisionamento despontou como amedida mais eficaz, mais racional, mais ''humana e

esclarecida"

que podia ser aplicada diante do problema daimbricação dacriminalidade com os movimentos político-sociais. Qual foi o resultado? Um produto que não estava previsto de antemão,

que

não estava incluído nas finalidades racionais pelas quais ha-

o
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via sido decidida a utilização da prisão: a fabricação do delinqüente. Em seguida, isto permitiu colocar o julgamento

do

crime num horizonte de verdade balizado pela fi0ura do criminoso. A médio prazo, forneceu um meio delinqüente que
a ser instrumentalizado por práticas econômicas

e

passou

políticas

diversas, como a organização e controle da prostituição, amanipulação por forças corno o Estado e os partidos, etc.

(MP:

245)

Consideremos ainda o exemplo da repressão sexual.Para Foucault, ela não foi um objetivo moral procurado pelosreformadores e moralistas dos séculos XVII e XVIII. Ela foiconseqüência imprevista da reorganização das relações familiares
entre as crianças e os adultos, pais e filhos, médicos e educadores que, a partir do projeto de intensificação das

rela-

çoes familiares e proteção da criança, tornaram o sexo dacriança um alvo do exercício de poder (MP:232).
Portanto, quer visem um objetivo declarado, quer resultem da resposta estratégica a uma dada situação, os projetos de implementação de uma racionalidade na prática saogera-

dores de efeitos perversos, que atestam sua falta de razao.
As relações sociais, constituídas através demecanismos de sujeição, geram "hiatos constantes nas ligações quecada intenção mantém com respeito a outra" no seu interior (FR:
247). As finalidades que se colocam nelas surgernhistoricarnente, encontrando obstáculos e resistências específicas, queescapam à vontade e ao cálculo que estão envolvidos

nelas,

de

modo que o efeito geral não corresponde ao previsto. É preci-
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so levar em conta que as formas de racionalidade

levadas

a

p r&tica tem diferentes fundações, v&rias interações, uma sêrie

de transformações pelas quais elas engendram outras, se opoem
e passam a perseguir novas metas. Não se pode

"assinalar

o

- dei x a r ia de lado seu projeto fundamental,
ponto em que a razao
ou mesmo o ponto em que o racional se torna irracional" 1 pois
nenhuma forma de racionalidade é efetivamente a razão.

O co-

lapso da razão não passa do processo de sua tr a nsformaçãoefetiva, na forma du:raa infini tude de "racionalidades
de maneira interminável", na medida em que elas
base da pr&tica dos homens

~

da hist6ria humana''

que surgem
"residem

na

(SS:p a~~lm ).

Outrossim, esses projetos revelam ser a face risonha

e

bem-

intencionada, humanista desde o iluminismo, de um processaregido p e la 16gica anônima e muda das relações de poder que esquadrinham o campo social.

"A-6 Jte.laç.Õe.-6 de. pode.JL -6ao ao me.-6mo te.mpo J..n.te.n.Qlon. al -6 e. n. ão ~ ub je.tl va~ - e.~ Q JLe. v e. Fou Qa u ft - ( ~ão
QOmpo~t a ~
~e. m ud a~ ,

polL ) gnan.de.~ e.~tJL a t"é.gla~ an.ôn.lma~ ,quaqu e. QOOJLde.n.am tatlQa~ .toq u aze.~ , Q u jo~

' ln.ve.n.tone.~ '
p ÕQJLlta~ ."

ou Jte.-6pon. -6 a v e.l-6 qua~e. n. u n.Qa -6ão hl -

(HS I: 9 7)

Esta perspectiva de an&lise é particularmente
no livro de Donzelot -

clara

A PoLZQla d a ~ F a m i.tla~ -- que consti-

tui um dos melhores exemplos de aplicação da metodologia

da

história foucauldiana. Nele, o autor pretende traçar a hist6ria da familia moderna para diagnosticar sua crise nasociedade conte mporânea. Diante dessa tarefa, recus a os dois mode los
disponiveis p ela historiografia ortodo x a.
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Primeiro, o modelo polÍtico, que vê na família a celula básica da reprodução da sociedade e com relação

a

qual

se formariam dois partidos opostos: umliberal-conservador,que
ve nela a garantia de manutenção da ordem social e

da liber-

dade p rivada; outro socialista, q ue denuncia seu papel na reprodução da ideolo g ia dominante e preconiza sua reformaou desap arecimento no horizonte do socialismo. De modo que

a his-

t6ria da família seria o produto doinvestimento combinadodessas duas forças políticas e de sua determinação pelo processo
econômico-social .
Seg undo, o modelo das mentalidades, que vê nafamÍlia
uma organização social relativamente autônoma e cuja evolução
recente estaria marcada pela privatização da vida
sua transformação num valor universal para todas

familiar e
as c1asses,

pela tendência à generalização do modelo das famílias declasse

m~dia

a todas as famílias. Fazendo a genealogia da família

moderna, Donzelot mostra que ela não

~

o produto de uma difu-

são social do modelo burguês. A aparente unidade dafamília em
torno do casal verificada no

s~culo

sua dispersão conforme duas linhas

XIX esconde o processo de
estrat~gicas,

a decomposição da família nas camadas populares,

que sustaram
atrav~s

da

moralização, e revitalizaram a família burguesa, acabando por
impor à primeira a tutela do Estado e arranjar umcontrato entre os membros da segunda.
Com efeito, a configuração da família moderna,
trada no aperfeiçoamento das relaç6es conjugais,
de seus membros, na formação educacional e o

cen-

na promoçao

investimento no

128

conforto e no consumo, nao foi efeito da propagaçao morosa do
modelo familiar burguês a todas as camadas sociais,

nem

processo de superação dialética do confronto que opôs

um

os de-

fensores da ordem estabelecida e da família aos movimentosrevolucionários, que viam nela a g arantia da manutenção da propriedade e preconizavam sua reforma na sociedade nova, aolongo do século XIX. Donzelot sustenta que a família foi alvo de
uma série de intervenções estratégicas que, por um lado,
visavam garantir sua manutenção como base da ordem
través da ação do estado -

social a-

cuja instrumentalização

princípios liberais da sociedade; mas, por outro,

nao

feria os
procuraram

evitar as tendências à desagregação verificadas tanto nafamília burguesa (cinismo, superposição dos interesses familiares
aos interesses pessoais, patriarcalis.rro, etc.) corro na família populét.'::"
(pauperismo, machismo, proletarização, etc.)

que consti-

tuíam fatores de radicalização dos conflitos sociais.
Essa série de intervençÕes, armada a partir decondições locais e urgências particulares, antes que acabassemtendo ressonância nos aparelhos de estado e se solidificassem em
estratégias de classe, se limitaram a fazer com que a família
funcionasse. A família burguesa se constituiu através

de

um

contrato entre seus membros, patrocinado pelo poder médico e a instituição .educacional, que permitiu-lhe elevar-se

socialmente

e retornar ao campo social com mais força. A família popular,
ao contrário, foi submetida a uma tutela, que retirou sua coextensividade com o campo social e as correlações que o atravessam, através da ação da filantropia e os apoios

que

essa

\:
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encontrou nos projetos de higiene pública, urbanização

e ou-

tros implementados no século XI X (Idem:47). Por isso, devemos
compreender a revalorização da familia verificada em.nosso século não como triunfo da modernidade, a mutação da sensibilidade, mas como o resultado estratégico dessas táticas, em cujas conexões nasceu a familia de classe média moderna, voltada para sua p romoç ão interior.

"A e..x.pu.t.úi.o da. 6ami.tia pa.Jta 6oJta do c.ampo .óÔc.io po.ti~ic.o , a po.ó.ói bi.ti da. de d e. anc.oJta ft nela o.óm e c.ani.ómo .ó d e i n ~egJtaç ã o .óoc.ia.t , não .õão o p!to du ~o d e. um e n c.o n ~!to 6o!t~ u i~o e n ~Jte
o impe!t a ~i v o
c. ap itali~ta de man ute nção da p!to p!tie dade pJti v a da. e uma e.ó~Jt u ~ u fta de.ó~in ad a ã p!to du ção da .óuj eição a ~Jta v ~.ó d o c.o mp .texo d e ~d ipo , ou o qu e
qu eft qu e .óeja , ma.ó o Jte.õ u .t~ ad o e.ó~Jt a ~~gic.o d e
um a ..ó~Jtie de i n ~eft v enç~e .ó qu e 6aze m 6u nc.io naft a
i n .ó~ã n c.ia 6ami.tiaJt mai.ó do qu e .óe
ba.óeiam n e la. " (Id erri: 88 )
A partir do momento em que a familia se consolidou, a
filantropia encarregou ao estado sua gestão administrativa. A
preeminência organizacional passou para o estado, que só atua
nas familias carentes, com o pressuposto de sua

demanda,

que

visa, em Última instância, assegurar sua manutenção

enquanto

familia. Porém, para compreender completamente essa

inserçao

da filantropia no corpo do estado, que aparentemente

repre-

senta o atendimento de uma reivindicação da esquerda, épreciso levar em conta o

processo de superposição do problema

da

estabilidade social pelos projetos deimperialismo colonialverificados na Europa no final do século XIX.
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Nessa conjuntura, colocou-se a necessidade não tanto
de diminuir a desintegração das famílias proletarizadas,através do controle da natalidade, da moralização das classes perigosas, mas de dispor de uma população forte e crescente para sustentar a política militarista e colonizadora
(Idem:l59). Em função disso, produziu-se uma

'do

país

estranha inver-

são. Todos aqueles que, não querendo ser cúmplices, objetos e
eventuais vítimas dessa política, se armaram do discurso

mal-

thusiano dos velhos filantropos, propondo-se a defender

o fe-

chamento da família em seus direitos privados, o

seu

desen-

volvimento e aperfeiçoamento cultural, seu esclarecimento médico, a liberalização de seus relacionamentos. Entrementes,os
conservadores

combatiam o aborto, propugnavam a revogação da

lei ào divórcio, tomavam posição contra o controle da natalidade, apoiavam a ajuda do estado as associações familiares.Em
suma, assistia-se a uma permuta dos temas políticos.

"T oda a hiJ.StÔ!Li__a !Lec.e..vde .óe expLÜ. a!Li__a,
di__zem,
pelo.ó avanço.ó e pelo.ó !Lec.uo.ó de.ó.óa.ó dua.ó e.ót!La;t~gi__a.ó, no c.on61Lonto ent!Le o~ de6en~o!Le~ dop!Log!Le.ó.óo, da li__be!Lali__zação do .óexo e o.ó tfLadi__c.i__onali__.ó;ta~, o~ homen.ó de i__g!Leja , da c.a~e!Lna e do~
t!Li__bunai~.
( ... ) Nã o ~e !Le~i__~;te po!L mui__;to tempo
ao p!Log!Le~~o, c.omo tamb~m não .óe pode i__mpô - lo
b!Lutalmente." (Id em : 166 -7 )
Na verdade, segundo Donzelot, houve uma·interpenetração crescente entre as tendências familiarista e emancipacionista, e não uma dialética entre essas posições, que teria assegurado um processo de desenvolvimento racional

e garantido

o triunfo da família de classe média, pois enquanto aprimeira

r

---
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nao deixou de defender a qualificação dos membros
corno meio de manter sua coesão e reprodução,

a

da farnilia
segunda

nao

descartou a importância e a necessidade de intervenção do estado com relação a certos tópicos indispensáveis pararnanter a
liberdade dos membros da farnilia, corno a legislação

sobre as

uniões e as campanhas de saúde.

"Em ve.z da imagem de. du.a.6 .tâm,.(_n.a.6 opo.6;ta.6 , .6e.Jtia
p~e.Qi.6o u.;ti.tiza~ a da 6e.~~adu.~a . No.6 ;te.~mo.6
e.m
qu.e. o de.ba;te. é QO.tOQado, a ;te.n.dên.Qia ;t~adiQio
n.a.ti.6;ta, ju~i.6diQizan.;te. , 6ami.tia.ti.6;ta, e. a ;te.n.dên.Qia in.ovado~a, me.diQa.tizan.;te. e..6oQia.ti.6;ta,imp.tiQam Qada qu.a.t, u.m pô.to in.;te.~ve.n.Qion.i.6;ta , QOe.~Qi;ti vo, que. a.6 .6o.tda uma a o u.;t~a . Aman.u;te.n. ção
de. uma 6o~;te. e..6;t~u;tu.~a 6ami.tia~ , a p~e..6e.~vaçao
do.6 p~ivi.tégio.6 .60Qiai.6 pa.6.6ava · pe..to 6a.6Qi.6mo
~oQia.t. A di.6.6o.tu.ção do.6 pon.;to.6 de.
apoio o~gâ
n.iQ0.6, a an.u..tação .6 o Qia.t e. .6 an.i;tâ~ia da.6 de..6 igua.tdade..6 pa.6.6avam pe..to .60QiaL 6a.6Qi.6mo. "(Id e.m :
769)
Resultado: a convergência dessas estratégias a nivel
do aparelho educacional provocou um retorno do social sobre a
farnilia, na medida em que, para os tradicionalistas, tratavase de formar bons cidadãos e futuros chefes de familia, e isto so seria possivel com base na harmonia das

relações farni-

liares; e, para os progressistas, só assim se conseguiriarnanter a liberdade da criança e dos jovens. Entretanto, corno fazer isso de modo que, ao mesmo tempo, o estado não violasse a
privacidade da farnilia, corno temiam os conservadores,
reforçasse o poder das farnilias corno um todo, corno
ernancipacionistas? A resposta foi encontrada nas

e

nao

temiam os
tecnologias
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psi, que, atendendo ambas as tendências,

difundiram-se

por

quase todas as classes e dominam hoje os investimentos

soci-

ais sobre a família, dissolvendo seu caráter político,

mas

tornando-a base do modo de vida da sociedade

neocapitalista

(Idem; 195-9).
Naturalmente, o quadro que se formou com base nessas
estratégias não constitui o fim da história e a garantia

de

sua perpetuação ou desenvolvimento regular. Pois à intensificação da vida familiar, e por conseguinte daliberdade de seus
membros,

co~responde

sua desestabilização, num regimede equi-

líbrio instável, que cabe justamente às tecnologias psi equilibrar. A crise da família é apenas o seu sintoma

a nível de

nosso imaginário.
Mark Poster nota que um dos principais méritos da análise de Donzelot é a demonstração da capacidade de integração das variações de classe presente na metodologia elaborada
por Foucault (Poster, 1985:138). Todavia, não

e

exatamente

esse o ponto mais interessante a ser destacado desdeuma perspectiva teórica no estudo de Donzelot. O notável nele éa dissolução da família como sujeito social e sua transformação em
posto de passagem de estratégias anônimas que a fazem funcionar, a despeito da vontade que ela possa ter: ela é desprovida de todo e qualquer sentido no curso da história.
tiva do autor não expoe o desenvolvimento de

um

A narra-

sentido

no

corpo da família, ou ao menos com relação a ela,mas exatamente sua falta, na medida em que ela não é uma unidade significante

p ~h ~i

no interior da trama, mas alvo das

poder que atravessam o campo social.

relações

de
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Por isso, os projeto s elaborados em relação aela pelos diferentes sujeitos sociais resultam, senão no seucontrário, ao menos nos parado xos, surpresas e reviravoltas

histó-

ricas de que falava Weber. Assistimos a sua circulação,
ticamente sem mudança de forma, em estratégias

antagônicas,

buscando objetivos opostos. De modo que a narrativa
gunta pelo significado que tem ou a ideologia

pra-

nao per-

qu ~ representam,

mas por que táticas implementam no campo de poder em que circulam. Temos diante de nos uma concepção do proce sso histórico privada da idéia de verdade, sentido e razão, voltada apenas para os confrohtos e

resist~ncias

que nele se apresentam,

cujo enigma reside tão somente na "positividade aleatória

de

seus encadeamentos" (Donzelot, 1977:209).
Agnes Helle r observa que os fenômenos históricos não
são em si portadores de sentido; este é atribuido
protagonistas. Portanto, é impossivel determinar

pelos seus
seu sentido

se a compreensão e e x plicação feitas pelo historiador naocombinam, a menos que sejam colocados nos esquemas a

p~~o~~ ,

talizantes e imanentistas, da filosofia da história

to-

(Heller,

1982:145). Podemos inferir dessa idéia que, quando essa Última alternativa não ocorre, a história é desprovida de

senti-

do, o que não significa a perda de sua inteligibilidade, apenas destrona o sentido de sua condição de resultado doprocesso vital social dos homens.
Foucault consumou essa operaçao, dando conteúdo concreto ao sentimento secular de que o processo histórico é irracional -- o homem esclarecido do humanismo moderno nascepa-
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ra ele dum conjunto de técnicas, dum corpo de processos

e de

saber, de receitas e dados que servem para a utilização econtrole do homem; as obras humanas absurdas

o desenvolvirnen-

to da divisão social do trabalho, através da

racionalização,

não significa só progresso social e humanização do animal humano, corno queria Durkheirn, mas também a revelação dairracionalidade do homem, manifesta desde os ludditas até

as recen-

tes manifestações contra a automatização dos processos deprodução, que é preciso superar, através de expedientesdisciplinares, em nome da racionalidade; e, finalmente, o
conceito ortodoxo de história é urna tentativa

recurso ao

desesperada de

- tem.
dar sentido aquilo que no fundo nao
Entretanto, corno chama atenção opróprio
ria errado ver nessa falta de sentido da história

autor , se"urna astú-

cia estratégica produzida por uma figura meta ou trans-histórica que o teria percebido e desejado"

(MP:245). Na

verdade,

esse resultado historiográfico, quer dizer, prático·, dos estudos do autor

promana

da concepção filosÓfica investida

em

seu método de análise histórica.

3.2 - A ARMAÇÃO DE FERRO
O conceito-chave da teoria foucauldiana dahistória é
o conceito de poder. Foucault tirou todas as conseqüências do
postulado nietzscheano de que a vontade de poder "é
primordial da história"

o

fato

(Para Além do Bem e do Mal:§259) ;ela-

borou urna teoria da história cuja chave de

inteligibilidade ~ do
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campo social dispõe de inegável validade interpretativa.
Não obstante, a genealogi a

e x travasa o plano

dológico da interpretação dos fenômenos históricos
tuar-se no plano ontológico

~

meto-

para

certamente desfigurado

sida

formulação de um principio de totalização da história e emissao de um veredito sobre a condição histórica

do ser humano.

Essa condição não é dada de uma vez por toda; o homem problematiza historicamente, no pensamento e na açao,

as

relações

consigo e com os outros. Porém, ela so encontra possibilidade
em condições invariantes,fornecidas 'pelas relações
que atravessam o campo social. Desse modo, a

de

poder

reconstituição

histórica do passado não é uma reconstituição apenas do
sado, mas uma reconstituição do passado
drão

~

~

e

pas-

portanto do pa-

da história.
Embora tenha caráter metafórico, a referência ao na-

zismo no I volume da

H ~~~õn~a

da

S ex u a l ~ d a d e

é ilustrativa da

hipostatização dessa categoria, quando afirma que "a h~~~5n~a
quis que a polltica hitleriana do sexo tenha se
prática irrisória, enquanto o mito do sangue

tornado

uma

se transformava

no maior massacre de que os homens, por enquanto, tenham lembrança" (HS I:l40 - grifado por nós:FR). De qualquer

f,orma,

pode mos compreender melhor essa autonomização da história numa filosofia retomando em algumas linhas a matriz deonde provém os princlpios investidos na chave de interpretação dahistória elaborada por Foucault.

- elaborou
Como se sabe, Nietzsche nao

e x plicitamente

uma filosofia da história. Apesar disso, a obra do autor está

136

impregnada de ilustrações históricas que nos

p ermitem

dela , como caso particular de sua doutrina do eterno

falar
retorno

e da vontade de poder. Para Nietzsche, o ser e um agregadofini to de forças, que não aumenta nem diminui,

a p enas

se

transmuta.A multiplicidade dos fenômenos não e o somatório de
suas aparências, mas a forma do aparecimento de
formações

suas

trans-

(VP: § 1066). Essas transformações sao o produto da

vontade de poder que relaciona essas forças. A vontade de pode r é a denominação da relação dessas forças, é o seu elemento diferencial e genético.
"A v on;ta.de. de. pod e.!L ê o e.le.me. n;to

do qu al d e.c.o!L!Le.m, a o me. ~m o ;temp o , a. d;ne.JL e.nça. da. qua. n;t; da. de.
d a~ no!Lça~ po~;ta~ e.m !Le.la.ção e. a qual; da de. qu e. ,
ne.~~a !Le.lação , c.a. be. a c.ad a no!Lça.
A vo n;tade. de.
pode.!L !Le. v e.la aq u; ~ u a na;tu!Le.za : ela ê o p!L;nc.Z p;o pa!L a. a. ~Zn;te.~e. da.~ üoJLç a ~ ." (V e.le. u ze. , 79 6 7:
4 7)

Na medida em que se encontram necessariamente em relação, as forças se e x primem em qualidades originais: ativo e
reativo. As forças ativas são basicamente as forças dominadoras; as forças reativas são basicamente as forças reguladoras,
aquelas que impõem limites e levam à estabilização dasprimeiras, subtraem e dividem as forças ativas.
A contraposição entre elas fornece seu

principio de

transformação em termos de vontade de poder e produz a variação dos fenômenos como sua forma de aparecer. Em suma,dá conta porque o mundo tem mo vime nto. No di z er de Fink:
"R ;go!Lo~ am e. n ;te.
c.o;~a~

ü;n;;ta~

üal and o , pa!L a N ;e.;tz~ c.h e. nã o
há
e e.~;tãve.;~. Aqu;lo qu e. ap a!Le.n;t a.

1 37

~e~

uma ~oi~a individ uat de~e~minada não pa~~a
d e uma fio~ma ~empo~á~ia de von~ade de d omZ~io ,
qu e não ~e qu eda em ~epou~o , ma.ó quee.õ~â em movimen-to . Toda.ó a.ó ~oi.óa.ó e.ó~ão em tu-ta ; a von~ade d e domZnio a~ua e ne~vitha
em ~ ud o quan~o
exi.ó~e ." (F ink.,
796 0:799)

Nietzsche dá um nome ao movimento da

vontade do po-

der: eterno retorno. O mundo nos apresenta um e spetáculo sempre renovado de diversidade, variação e difer e nça.

O princí-

pio de reprodução do diverso, que impede que ornundo atinja um
estado de equilíbrio, é a vontade de poder. O eterno retorno

é a e x pressão desse princípio na ordem do ternpo,a síntese das
diferenças, a totalidade do movimento das forças. Elenão significa a permanência do mesmo e a reprodução

de um mesmo es-

tado de coisas no domínio do mundo, mas o retorno deste principio que constitui o ser eternamente na forma

do diverso: a

vontade de poder.
Para o filósofo, essa doutrina, que mal

esboçamos,

constitui a base de urna filosofia que deve substituir a metafísica e dar um novo fundamento a o campo de estudos das ciências humanas. Ela propõe sua transformação

em "pesquisa

modelos de dominação" que se impõem a vida dos

homens.

nal, o esquema no qual repousa, pela dinarnicidade

dos
Afi-

e abertura

que contém, pode ser cultivado nos diversos dorninios do saber.
Foucault aplicou ess e esquema à histó r ia. Sua teoria
transpôs a doutrin a nietzsche a na do eterno retorno
tade d e poder para o plano da história. Assumiu

e da von-

a tese de que

as relações de poder são o princípio de inteligibilidade

dos
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regimes de práticas que compoem o campo social, oelemento genético dos confrontos que lhe atravessam, a matriz

de trans-

formação da história. Todavia, nesse movimento, ela desemboca
num discurso que ultrapassa o estatuto de chave

de interpre-

tação da história e adquire rapidamente uma dimensão de caráter ontológico, na medida em que suas formulações

impõem ne-

cessariamente um padrão à história. As relações de poder sao,
ao mesmo tempo, a condição, o princípio de transformação e
efeito dos fenômenos sociais. As mutações históricas
tem no seu eterno retorno. Em suma: "não podemos

o

consis-

representar

nenhuma mudança na qual não se encontre uma vontade de poder"
(Nietzsche, VP III, § 686).
Com efeito, a teoria da história de Foucault conserva sua operacionalidade somente se reconhece no poder uma dimensao constitutiva das instituições sociais. O poder e coex tensivo ao campo social; ele existe e funciona como multiplicidade no interior das relações sociais. Não se

encontra

posição de exterioridade perante elas. O

rejeita

autor

em
uma

concepção essencialista do poder, na qual este é materializado numa instituição, contra a qual lutam aqueles

sobre

quem

ela exerceria o poder e só na medida de uma e x terioridade com
relação a essa instituição poderiam subverter o poder.

E

pre-

ciso não confundir um sistema de poder com asinstituições que
funcionam dentro dele, como o exército, a Igreja, o Estado.
O poder nao e uma instância ou entidade,

mas a con-

densação temporária das relações de forças vigentes numa dada
sociedade. É uma rede imanente às relações -- econômicas, po-
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liticas, tecnológicas, sexuais, morais, etc. -- que compoem o
campo social. Em seus últimos trabalhos,Foucault

se apóia

em

Habermas, distinguindo as relações de poder das

conexoes vi-

tais do agir comunicativo e do agir instrumental, às quais acrescenta aquelas pertinentes às tecnologias do
poderiamos chamar, no

~~lô ,

~tico

espirito do autor, de agir

SSE:S). Elas se estabelecem e operam em blocos
interação e auto-interpelação social, nos quais

do que

de

(Cf.

trabalho,

as

conex oes

pertinentes a esses modos de agir se vinculam, utilizamde maneira mútua, apoiam reciprocamente, superpõe um

ao outro

conforme fÓrmulas que variam de sociedade para sociedade.Portanto, fora deles, as relações de poder não existem, não passam de uma abstração.
Essa caracterização fica particularmente clarano debate mantido por Foucault com filósofos americanos
de 1983. O autor concorda com a aproximação

em

de seu

conceito

de poder a interpretação dada por seus interlocutores
flexão de H. Arendt sobre o mesmo tema no ensaio
~~a.

abril

Va

a

re-

Violên-

Isto e, de que as relações sociais permitem fazer coisas

que não poderiam ser feitas de outra maneira a não ser com as
hierarquias que elas implicam, toda vez que um grupo responde
a determinados problemas comuns. Todavia, não concorda
id~ia

com a

da pensadora alemã de que, nesse caso, elas incluem re-

lações de governo e subordinação, enquanto condições necessárias da ação coletiva, que não obstante jamais

poderiam

ser

consideradas relações de dominação e controle,geradoras de efeitos de poder, pois essa e uma distinção meramente

verbal,

140

desprovida de análises histórica concretas. que revelam a impossibilidade de distingur a rede de relações de poder dos efeitos de dominação e controle que ela engendra,

a implemen-

tação de novas instituições e tecnologias da difusão de mecanismos de sujeição. O estabelecimento das várias relações sociais e a implementação das atividades coletivas dentro delas
pressupõe e implicam "certa relações de poder

que

de modo a constituir, globalmente, um efeito

de

funcionam
dominação"

(FR: 378).

Na verdade, para Foucault, as relações
a condição e o efeito das relações sociais às

de poder sao

quais se arti-

culam e dos confrontos que se produzem nelas. Afinal, os sistemas de poder não são uma

m ~diação

estabelecida

historica-

mente pelas forças sociais em luta nessas relações,
em condições materiais determinadas, mas uma

com base

rede que produz

os termos dessas relações e comanda sua confrontação.Como observa Nietzsche, a fixação da vontade de poder

à vida do ho-

mem "é uma luta, supondo que esta palavra se entenda com tanta amplitude e profundidade que compreenda também, como luta,
as relações do dominador com o dominado e as relações
obedece com o que manda como uma resistência."

do que

(Filosofia Ge-

ral I - 3)
O poder produz os sujeitos históricos queo exercem e
sofrem sua açao, constitui as desigualdades nas quais se fundam sua relações, estabelece num mesmo movimento sua potência
e as resistências ao seu exercicio. Veyne afirma comrazão que
Foucault toma de Nietzsche a tese contra a influência

de fa-
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tores externos e a determinação dos fenômenos

por

condições

exteriores ao seu campo: "A força interior é infinitamente superior; muito daquilo que se considera como
rior é apenas adaptação."

(VP § 70)

influência exte-

As relações de poder não

existem senão investidas nas relações de outro

tipo que com-

põe o campo social. Porém, nao são determinadas

por

nenhuma

delas. Os mecanismos de sujeição não podem ser estudados fora
de sua relação com os mecanismos de comunicação,

exploração

ou interação, mas não constituem o "terminal" deum desses mecanismos (SP:780).
De fato, eles produzem as figuras em torno dos quais
esses mecanismos e as relações sociais que os

atravessam

se

organizam. A doença e um ponto de passagem particular dumfeixe de poder sobre o corpo, nao é um dado natural esimples objeto de ciência, que não apenas constitui as pessoas do médico e do paciente, mas fornece a matéria com a

qual tecem uma

série de relações sociais. Portanto, os sujeitos

históricos

que se estabelecem e se contrapõem nesses mecanismos
plicados como dois ou mais termos de um regime
go,

sao im-

de poder. Lo-

não podem rompê-lo.
O poder é a tecnologia das tecnologias

inventadas

quando os homens estabelecem relações sociais. Não surpreende
assim que o poder seja o ardil dos projetos

de

reforma

das

instituições e revolução das estruturas coletivas. Adiscussão
de Foucault com militantes maoistas sobre a

justiça

popular

nos fornece uma ilustração prático-histórica dessa questão.
Segundo o autor, o tribunal de justiça

e uma

forma
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de exercício de poder que não pode ser transformada,
de base para o exercício da justiça popular na

servir

sociedade

futuro. A análise histórica demonstra que ele está

do

indisso-

ciavelmente ligado às relações de poder entre o juiz e o reu,
o juiz e a parte pleiteante, o juiz e o estado;

ele introduz

um terceiro elemento nos litígios que lhe chegam, em cuja intervenção tem peso de autoridade, apesar de não

estar origi-

nalmente ligado a eles. O tribunal tem uma função precisa: separar a plebe marginalizada, os dissidentes,

do proletariado

e da massa do povo, introduzir uma contradição noseio das camadas populares, que serve de elemento tático

nos confrontos

que opõe o proletariado às classes dirigentes.

A

instalação

do Tribunal Popular durante a Revolução Francesa particulariza o exemplo. Como se sabe, ele surgiu em seguida

aos massa-

cres de setembro de 1792, quando a população justiçou os inimigos internos da Revolução e vários representantes das classes ligadas ao Antigo Regime.
Para Foucault, ele representa a

normalização

"justiça" segundo os moldes do tribunal tradicional,

dessa
sua

a-

propriação pelo elemento pequeno-burguês, um grupode intelectuais a quem competia estabelecer a verdade dos processos com
base num saber. A conseqüência disso foi a condenação

nao a-

penas dos padres refratários ou pessoas comprometidas

com

caso de 10 de agosto -

o

em número bastante limitado; "mataram

condenados as galés, quer dizer, pessoas condenadas pelostribunais do Antigo Regime, mataram prostitutas, etc.
que eles retomaram o lugar mediano da instância

Vê-se bem

jurídica tal

143

como ela tinha funcionado no Antigo Regime."

(MP:41)

As relações de poder e os efeitos que
carreta independem do seu caráter de classe.

o tribunal a-

Não pode

haver

contra-justiça, levar aqueles que habitualmente escapam aaçao
da justiça aos tribunais, fazer um juiz julgá-los --mesmo que
seja com critérios populares -- e obter sua condenação efetiva. Essa é uma forma de reativar as relações de

poder vigen-

tes na sociedade, com todos os efeitos que elas acarreta,

es-

pecialmente a divisão interna, a longo prazo, das massas. Não
pode servir para acabar com elas, porque é apenas

um meio de

"reorganizar o mesmo poder, so que com uma mudança de ti tu lar"
(MP:78). O tribunal é uma tecnologia social

perigosa,

mesmo

num aparelho de estado revolucionário, porque através dele se
infiltram formas de justiça que ameaçam restabelecer as divisoes fundamentais da sociedade (MP:6l).
O poder se esgota nas modalidades

de seu exercício.

Há uma circularidade inquebrantável entre as relações de força e luta que constituem o campo de exercício

do poder

relações de poder que fornecem o princípio de
dessas lutas. Afinal, os sujeitos históricos

e as

transformação
nao apenas cir-

culam, mas estão sempre em posição de exercer

este poder

sofrer sua açao, são necessariamente seus centros

de

ou

trans-

missão (MP:l83). O fato não depende de sua escolha ouvontade.
Exercemos a "vontade de poder a despeito de nos

mesmos",

no

dizer de Nietzsche (Tratados Filosóficos V, 2).
As relações de poder não são reconstituídas,
vez, com base em novos pressupostos, formados por

) J ')

cada

processos
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históricos saldos de seu campo de exerclcio, mas
numa nova unidade, de modo que, através da
eles, houvesse a

po~~i b ilida d e

articulados

intervenção sobre

de encaminhar

um processo

progressiva, mas certamente interminável, liquidação
relações e das hierarquias que elas sustentam,
e x igências e proj e tos de e mancipação coletiva

de

d e ssas

em função das
que emergem no

s e u inte rior. Como essas e x igências e projetos sao apenas seu
ef e ito, são dete rminadas por seus mecanismos,

na- o tem

fundamento, elas não são s e não um processo .de

r e condução dos

mecanismos de sujeição, formação de um novo regime

outro

de poder.

No di z er de Poulantzas:

"T oda l uta
jama,<_~

~õ

pode

a~~,<_m

~ ub vehtê-lo ,

p oi~

a lime~tah
e~~ a

l uta
ph Õph,(. a

o podeh ,

~e m

~ u ~ Q ate m

ou tho n u~ damento qu e ~ ão ~u a
hela ção QO m
o pod eh , ou ~eja , ~e~ hum n u~dam e ~ to qu e ~ ao
o
phÕ phio pod eh. " (P o u l a ~tza~ , 1977:171)
Tomemos um e x emplo: as lutas entre

os

reformadores

e os parlamentares em torno da criminalidade, do sistemapenal
e do aparelho judiciário no final do século XVIII, na França.
No esquema foucauldiano essas lutas são internas

às relações

de poder que , castigando os ilegalismos com o supllcio, as g alés ou o inte rname nto, r e tratam

a correlação d e forças e ntre

os d e linqüente s do Anci e n Re gime e o aparelho judiciário

da

monarquia absoluta. Elas n ã o dependem, por e x emplo, daposição
ocupada pelos seus protagonistas num sistema material de distr i buição d e lugar e s, d eterminado em Última instância p e ladivisão social do trabalho, qu e poderia vincular as
reformadores com o ingresso crescente d e burguesia

idéias dos
ligada

a

alta finança e ao grande comé rcio nos quadros damagistratura.
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Elas respondem unicamente à redistribuição das ilegalidades e

à constituição de uma nova classe de delinqflentes,

provocada

pelas transformações econômicas e demográficas verificadas no
final do Ancien Régime, mas derivadas dos pontos de resistência da justiça monárquica e inscrita como sua linha

de fuga.

Por isso, elas não consistem senão num processo de restabelecimento de um sistema de poder.
Apesar de Foucault nunca ter se manifestado demaneira explícita sobre esse ponto, e fundamental em sua obra, como evidencia aliás o modo como o autor enfoca o acontecimento
por excelência da reviravolta das estruturas

de um campo so-

cial: a revolução. Foucault compartilha com Kant e outros filósofos da suspeição (naturalmente excetuado Marx)
ção profunda de que ela tem um preço alto demais
gar, não faz senão inverter o estado de coisas

a

intui-

para se paanteriormente

existente.
Esse enfoque é facilmente constatável quando focalizamos as referências foucauldianas ao regime soviético, saído
da revolução de outubro, que o autor denuncia

como responsa-

vel pela retomada e renovação do sistema de poder estabelecido no Ocidente ao longo do século passado.

"0.6 .õov-<-é.:t-<-c.o-6 .6-i_mp-te..õme.n..:te. ado;taJtam um c.e.Jt.to ;t-<_po de. pode.Jt e. adm-<-n.-<-.õ.tJtação .téc.n.-<-c.a ape.Jt6e.-<-ç oado pe.-to c.ap-<-.ta-t-<-.õmo do .õéc.u-to XIX ... A-tém d-i_.õ.6 o , o .6-t.õ.:te.ma c.aJtc.e.nãn-<.o e.Jta ape.na.6 wna da.õ .:téc. n-<.c.a.6 de. pode.Jt ne.c.e..6.6Õ.Jt-ta.6 ao de..õe.n.vofv-<.me.n..to e.
c.on.:tJtofe. da.6 0onça.6 pnodu.:t-<.va.6. Od-t.õc.-tpf-tname.n.to da v-<.da - d-i_.õc.-<-p-t-<-n.a n.a e..6c.ofa, n.o .tJtabalho,
n.o e.xénc.-<-.:to - é .também uma -<-n.ovação .téc.n.-<-c.ade..õ-

1"1 I
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~~ p~~Zodo.

E ~~a~

~e~n~~a~

ptan~ãv~~~.

A ~~~m

~amo

o~

p~~n~Zp~o~

~~a~

~e~n~~a~

d ~n~~.

o~

~ao 6ae~tm~n~~~~an~
~ov~e~~~o~

da adm~n~~~~ação ~~~n~Zn~~a ~ oud~ g~~ên~~a d~~~nvotv~da~

~t~~ ~am b em ado~a~am ~ova~

~~pf~~a~e~,

ad~~~o~a~do

pt~~a pa~~~dá~~a,
ap~~ne~çoado."

ado~a~am

uma

(Apud

~e~n~~a~

~ova a~ma,

ao a~~~nat qu~
Majo~-Poetzt,

no o~~ 

no~

a

d~~

d~~~~

~Znhamo~

7983:50)

Assim sendo, não surpreende que, com odesenvolvirnento do regime, acompanhado pelo crescimento das possibilidades
de fuga ou da inércia com relação ao aparato

político, rnoti-

vada pela melhoria nas condiçÕes de habitação,

por

exemplo,

tenha de haver a constituição de novos mecanismos desujeição,
na medida em que"há urna necessidade de normalização
portarnentos dos indivíduos"

(DP: 123-5) da qual

de funcionamento da sociedade soviética não

dos com-

os princípios

seriam

e x ceçao.

Para Foucault,não pode haver ~e v ol u ção de fato. Ela não passa
de urna catástrofe sobrevinda a um regime de poder,
cionarnento natural e o do refreamento dos conflitos

cujo fune dos a-

justes graduais; é urna virada brusca dos motos lentos das reformas estratégicas de que se revestem os conflitos na sociedade (RIT:34). Por isso, a revolução aparentemente nãoconsiste numa forma de encaminhamento dos problemas de poder vigentes numa dada época, mas um processo particular

de sua repo-

sição inexorável em novas bases, através de transformações sociais de alcance mais geral.
As relações de poder têm um papel

constitutivo

relações sociais, sao a matriz de transformação

nas

da história;

na medida em que só exi stem investidas em outras relações so-
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ciais, das quais são condição e efeito, sao também seuconteúdo. Os mecanismos de sujeição mantêm relações complexase circulares com outros mecanismos, mas nao sao o

seu efeito; es-

tão intricados em relações de outro tipo~ que
tempo um papel condicionado e condicionante

têm

ao

mesmo

com relação a e-

les,mas não são uma superestrutura. As relações de poder nascem das desigualdades econômicas, politicas,

sociais,

etc.;

são a condição para que as transformações que severificam nelas sejam regulamentadas, controladas, etc. Elas são o produto do múltiplo e do diverso. Porém, essas desigualdades

e

transformações não são senão efeitos de outros regimes de poder. As relações de poder são o principio dereprodução do diverso, "nascem incessantemente como efeito e
tros processos"

condição de ou-

(PP:8).

Em Foucault, o poder é, como . em Burckhardt, intrinsecamente mau, porque não pode servir de instrumento detransformação das hierarquias e desigualdades sociais,
estabelecer o diálogo entre as forças em luta

um meio de

no seu interi-

or com vistas a elaboração de um projeto ca1cado no seu desaparecimento e portanto na abolição virtual da luta, na medida
em que, a exemplo de Weber, essas forças estão fundadasno poder. O espetáculo de seu eterno retorno fornece o conteúdo da
história.

"A/.) h.e.f.aç.Õe./.) de. pode.h. e_/.);tão e.n.Jtaizada/.) n.a/.) h.e.f.aç.Õe.~ /.)O~iai/.), n.ão /.)ão h.e.~on.~tit uZda/.)
a~ima
da
/.)O~ie.dade. ~amo uma e_/.);tJtut uh.a /.)up.te.me.n.tah.,
~ujo
Jtadi~a.t apagame.n.to ta.tve.z n.O/.)
ÔO/.)/.)e_
dado ~o
n.hah.. ( ... ) Uma /.)o ~ie.dade. /.) e.m Jte..taç.õ e.~ de. po de.h.
/.)O pode. /.)Q.h. uma ab/.);tJtaç.ão." (SP:790)
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satu ~

Todos os períodos da história estão igualmente

rados de relações de poder. Os mecanismos de sujeição são uma
dimensão ine liminável da sociedade. Não pode

haver

história

sem eles. As transformações nos regimes de práticas

vigentes

na sociedade são o produto da r e articulação combinada da rede
d e poder que atravessa toda a sociedade, em

decorrência

das

resistências que nela se geram, das lutas que nãodei x am de se
processar sobre ele, das revoluções que podem
...
s1ncope.

provocar

sua

Porém, através dessas transformações e da diversidade que elas engendram,

o poder sempre retorna.

Não como re-

torno de uma mesma coisa ou estrutura, mas como

princípio da

diversidade. O processo histórico se repete,
forma do mesmo, repete-se na multiplicidade

mas nao

sob

a

de e x periências.

O poder não passa de sua ~ d ~n~~ d a d ~ m on6olÕg~Q a

(DP:66).

A

repetição da diversidade que a história nos apresenta éo produto do eterno retorno das relações de poder, que só retornam
sob a condição de produzir diferenças, e ngendrar novas práticas na matéria social sobre a qual opera. Elas

são a

afirma~

çao do diverso. A história consiste no seu eterno retorno.
É inte ressante notar que esse caráter

história não constitui urna novidade radical
genealogia. De certa maneira, esse postulado

repe titivo da

introduzida pela
estava presente

na arque ologia , se não e m seu todo, pelo menos nolivro
lavna~

~a~

C o~ ~a ~ .

A~

Pa-

Hay den White observa, com efeito , que n e s-

ta obra:
"F o u. Qa u. .t~

~~m

ao

m~~mo

~~mpo

u. m

~~~~~ m a d~

~x.pl~ -
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da
~~ên~~a ,

ou
~a,

ou

~a n ~~~ên~~a ,

d e~e j e a d m~tZ - la

Amb a ~,

~i~te m a

a

e

ã tJL ad ~çãa da h ~ ~ ton~~~ ~m o
ling U Z ~ ti~o , qu e !Lemonta a V i~o , eal~m dele ao~
6ilo~Õ6o~ da ling ua ge m do R e n a~~imento,
en6im
ao ~ o!L ad a!Le~ e fLetÕJL~~o~ .da G!L~~ia
~t ~ ~~~~ a
e
Roma. " (WhL t e , 19 7 '2. : 4 8 )
a

tea!L~a ,

~a~ b a d ~ ~

qu e!L ele

ou não .

!La z a a ,

p e!Lten~em

Vico argumentava que há quatro tropos, ou figuras de
linguagem, das quais deriva a sucessão histórica

de todos os

discursos e formas de consciência. Além disso, para o filósofo, esses tropos s e rviam de base para uma teoria

dos

quatro

estágios dos ciclos repetitivos por que passam todas as civilizações, a saber: época dos deuses, dominada

pela metáfora;

a época dos heróis, pela metonimia; a época dos
sinédoque; e a da decadência, dominada pela

ironia.

White, que faz aqui a arqueologia do pensamento
e sse mesmo e squema s e encontra em

A~

homens,

e

Pa t av n a ~

pela

Segundo

de Foucault,
a~

C a~~ a ~

1 on-

de as epistemes sucessivas da civilização ocidental, baseadas
na semelhança (Renascença) , na ordem (Idade clássica),

na su-

cessão e na analogia (tempos modernos) e finalmente na ironia
perante todas as anteriores (atualidade) ,

fornecem sua

trapartida (White, 1972). No quadro de uma

h~~~on~a

anuncia-se retorno de um novo ciclo, um outro

da

!Le~on ~ i

conm e~ m a ,

de que

falava Vico, pois ''deuses novos, os mesmos, ench e m já o oceano futuro"

(PC: 500).

No dizer do autor, r e ferindo-se ao

quadro metodoló-

gico no qual a arqueologia situava o problema do sujeito:
"E ~te

JLetofLno , qu e -e pa!Lte do

~a mp a
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em

~i me~mo,

nun~a pa~a

de modi6i~â-lo. O~eto~

no não ê um ~uplemento hi~to~i~o, o u~ imple~ o~
namento, que

ã

pode~ia ~e~ adi~ionado

vidade; ao ~ont~ã~io , ele ~on~titui

e

ne~e~~â~io

di~~u~~i

um e6etivo

elemento de t~an~6o~mação

p~ia p~âti~a di~~u~~iva."

da p~Ó

(FR:11 6 )

De qualquer forma, convém agora destacar

os corolá-

rios metodológicos da reformulação das perspectivas

filosÓfi-

cas existentes em embrião na arqueologia pela genealogia.
Primeiro, estudar a história sem qualquer referência
de valor, cumpre apenas

"isolar as cronologias e as suces-

sões históricas de toda e qualquer perspectiva

de progresso"

(HL:l24). Os regimes de práticas que se sucedem nãoconstituem
nem um avanço, nem um atraso em relação àqueles que os proce-

- significou um progresso em
deram. O asilo nao

- com
comparaçao

o hospital geral, agora o louco é livre no espaço

em que

já

perdeu a liberdade. A despeito de seu conteúdo

filantrópico,

a psiquiatria baseia-se na desclassificação do

paciente,

interdito à fala dos que ela julga loucos. O

ponto de

no

vista

do progresso é um ponto de vista equívoco e enganador. Por um
lado, celebra o mundo em que o historiador vive

como

acabado da história, sobre a qual lança um "régard
monde"

1

estado

du fin de

no dizer de Nietzsche; por outro 1 desvaloriza os even-

tos passados como engodo ou indício de seu advento necessário
no futuro, do qual o historiador se julga dono.

Em ambos

os

casos, transformamos a história em instrumento moral, nos colocamos fora de sua positividade.
Seg undo 1 evitar o ponto de vista moral

na

análise
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histórica de um fenômeno, cumpre ater-se apenas a"suas transformações e transferências, seu funcionamento e seus efeitos"
(PS:74). Os regimes de práticas que se sucedem
num erro, desvio ou equivoco em relação ao

não consistem

possivel

sentido

que aqueles que o antecedem encaminha. O gulag não é resultado de um desvio teórico do marxismo ou deformação do autêntico socialismo provocada pelo cerco imperialista,

o

fracasso

da revolução mundial, a acumulação socialista, etc.

Em ambos

os casos,submetemos a análise ao filtro do nosso ideal pró ou
contra o verdadeiro socialismo, quando "em realidade, o socialismo que merece as aspas de derrisório é aquele que, em nossa cabeça, vive de sonhos ideais."

(PS:75-6)

Entretanto, é preciso deixar claro que o conceito de
poder que cauciona essas regras metodológicas não remete a uma figura que percorre a história como seu mentor, mas aquilo
que tece essa mesma história. Não é correto afirmar que o poder constitui a essência oculta e onipotente

de seu movimen-

to; ele é a matriz de transformação que aciona

os regimes de

práticas na superficie do social. Por isso, acentua Foucault,
dizer que não existe sociedade sem relações de poder não significa dizer que as relações de poder atualmente
das são necessárias, que elas constituem uma

estabeleci-

fatalidade,

podem sersolapadas. Ao contrário, significa dizerque elas
deixam de gerar resistências e abrir linhas
tras formas de vida em sociedade. O poder
go, nem o centro do devir histórico.

~

nao
n~o

de fuga para ou-

n~o

éum sujeito ce-

uma rede que atravessa

as relações sociais como sua condição e efeito, seu principio

14
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de transformação, cuja forma depende sempre

e tão somente da

positividade aleatória dos confrontos que nelas se geram e as
percorrem de ponta a ponta.
Em Foucault, a possibilidade de história está ligada
a necessidade de poder. Essa idéia constitui a sintese da série de pesquisas que empreendeu e que procurou

"decifrar, na

espessura do histórico, as condições da próp ria história" (NC,
citada cf. tradução de G. Lébrun, apud Ribeiro, 1985:17). Vale dizer, um programa de pesquisa histórica calcado
losofia d e cunho transcende ntal -

talvez foss e

numa fi-

melhor

diz e r

arqueológico, no sentido de que as relações quearticulam nosso pensamento e ação

~omo

um

p ni u ~

fogi~o

não

- estruturas
sao

formais de valor universal, mas principias gerais

de articu-

lação entre nós e os outros, as palavras e as coisas, que variam com esses elementos e devem ser estudados historicamente
(FR:46) -

cujas .categorias consubstanciam

cismo. As relações de poder, com as

um superhistori-

resist~ncias

que elas por

definição compree ndem, são a condição de possibilidade dahistória. Fornecem seus limites e portanto configuram umafilosofia. Porém, como o poder é indissociável das relações sociais
nas quais se investe, se afirrrem sempre de maneira particular,
vedando toda e qualquer universalização: tem uma historicidade.
A propósito do poder, pode-se afirmar

o mesmo que o

próprio Foucault disse da loucura no prefác io ã l~

" (E le. ) n ão

p e. n;te.n~e.

edição de

ne.m ao dna ma , ne.m a o

c.on h e.~i-
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me~~o;

ê o

~o ~~ãgico
~a."

po~~o

que ao

o~de

a

me~mo

hi~~Õ~ia
~empo

a

~e
6 u~da

imo biliza
e a ~ecu

(HF:JJ)

O projeto do autor representa um esforço para

supe-

rar o historicismo objetivista sem cair nas aporias dafilosofia da história tradicional, na medida em que, embora evite o
relativismo e o déficit prático daquele, esta generaliza ehipostasia o processo histórico num sentido determinadofactualmente por uma perspectiva ao mesmo tempo relativa

e particu-

lar, e desse modo prende seu caráter prático aum conteúdonormativo. Foucault elabora uma alternativa fundando
da história nas relações de poder arqueolÓgicas

sua teoria

que atraves-

sam as relações sociais, cuja fórmula pode ser comparada coma
socialização do transcendental operada por Habermas.Porém,não
escapa, como o pensador alemão, àquilo que G.Raulet chamou de
ardil da razão transcendental: a transcendentalização

do so-

cial.
Habermas, não obstante distinguir três contextosprático-vitais (trabalho, interação e dominação),

reconhece

a

transcendentalidade apenas dos dois primeiros, a medidaem que
os três dão lugar, além dos interesses técnico ecomunicativo,
a um interesse emancipatório, que interage dialeticamente com
os demais no interesse do controle progressivo da

natureza e

da interação social livre de coerções. Assim, esse
antecipa em toda ação instrumental e comunicativa o

interesse
telas da

autonomia e liberdade inerente à história da humanidade.
rios autores destacaram o caráter arbitrário desse

ponto

váde

vista, que não pode ser e xplicado ou justificado recorrendo a
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uma base empirica, sobretudo se levarmos em conta seu aspecto
normativo. Foucault adotou para com esse

modelo

perversa, conferindo ao conte x to prático-vital

a

hipótese

da

dominação

um caráter transcendental e substituindo o enfoque

dialético

pelo da subordinação no que diz respeito às relações

que ele

mantém com os demais contex tos vitais. Aqui, a

social,

açao

instrumental e comunicativa, como tamb é m os saberes quese engendram nela , nao antecipa

nos seus diversos planos de efe-

tividade uma forma d e vida social mais próx ima da emancipação
da espécie, mas sim um novo regime d e pode r. Logo, diga-se de
passagem, obriga

a teoria que se assume criticamente

diante

dessa situação a trabalhar com um novo conceito deauto-reflex ao, na medida em que se auto-compreende com as

mesmas cate-

gorias.
De qualquer forma, cabe aqui assinalar

a caracteri-

zaç ão que Foucault faz da pragmática universal deHabermas como otimista e u ~ Õp iQa (Cf.Ferry e Renault 1985:163) não tanto
para relevar o aspe cto pessimista e negativo de suas

concep-

çoes, mas sobretudo notar o fato de podermos encontrar, demaneira simétrica quanto à construção, porém oposta

quanto aos

valores e horizontes, um mesmo esquema e pistemológico. Istoé,
a ~ei n ~~o d ução d e um a 6ilo~o6ia da h i~~Ô~ia QO m
Qe~~ez a on~oLÕgiQa ,
~aL ~e6o~ m ada,

~~ au e~~i d a po~

um a

p~e~en~ão

de

6ilo~o~ia ~~ a n~Qen d e n

num caso de modo prático-racional (Habermas) e

no outro de modo historicista (Foucault).
Todavia, ao contrário do projeto habermasiano, oprograma de Foucault pode recorrer a uma base empirica para

sua
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"justificação". Evidentemente, a questão de saber se o circulo diabólico entre progresso econômico e aparecimento

de no-

vas disfunções sociais, aumento da participação social e aguçamento dos controles politicos, racionalização

e assujeita-

mento, projetos emancipatórios e reforço da dominação énecessário jamais poderá ser decidida. E por isso essa perspectiva
não pode dar inicio ao processo da razão; embora se possa

a-

firmar com segurança que ela não está em déficit com a história.

3.3 -VITALIDADE E P0S-HIST0RIA
O conceito foucauldiano de poder é credor duma filosofia da história. As relações de poder, comportando

tanto o

exercicio como a resistência ao poder, são uma categoria instauradora da história. Porém, isto significa que o poder

e a

peça absoluta dessa filosofia? Afinal, tudo nela estaria

re-

duzido a ele? A resposta é negativa. Há um elemento que,

em-

nao

se

analitica

do

bora indissociavelmente ligado às relações de poder,
reduz a elas. Este elemento é o contraponto aa

poder e o complemento da filosofia da história de Foucault.
Trata-se do que o autor chama de 'plebe'. Ossujeitos
são constituidos por redes de poder, nas suas malhas eles nao
apenas circulam, mas estão sempre em posição de exercer o poder ou sofrer seus efeitos. Entretanto, há alguma
corpos, nos individues, nos grupos, nas classes

coisa

nos

sociais

que

escapa a sua constituição como ponto de passagem de

relações

R evolze~

L ogi qu e ~,

de poder. Num texto escrito para a revista
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em 19 77, Foucaul t

a designa pelo termo "plebe":

"Nã o exi.6 .te a ple be , ma.6 hâ ple. be. El a e.xi.6 .te. 110 .6
QOh po.6 e 110.6 e.6plhi.to .6, 110 .6 i11 di vldu o.6 , 110 pho le..tahi ado e. 11a buhg u e.6ia, ma.6 QOm uma ex.t e11.6 ão ,
6ohma, e11 ehg i a e i hhe du.tib ili dad e dit) eheV!..tU . (Ela ) ~o qu e h e.6p o11 d e a tod o.6 o.6 ava11 ço.6 do po deh
a.th av ê.6 de um mo vi me 11to paha de.6ph el1d eh-.6e d e le ; ~ . poh Q0 11.6 egui 11t e , o qu e mo tiva to do.6 o.6
d e.6 e11 vol vime11t o.6 11ovo.6 da.6 he. de..6 de pod eh ." (PS:
2 5)

Porém, em que consiste efetivamente a ple be ? O termo

- tem
nao

uma referência segura nos escritos de Foucault. Em alguns casos, designa o ponto de passagem duma rede de poder, uma realidade sociológica, o alvo de uma série de estratégias de assujeitamento . Em outros, o foco de resistência e revolta contra todas as formas de exercicio de poder. No texto

em ques-

tão, define-se por exclusão desses casos, embora se

confunda

várias vezes com eles: é o limite, o reverso,

o

contragolpe

das relações de poder. Aparentemente, em resumo, o

autor não

conseguiu lhe dar uma definição positiva.
Na verdade, esse elemento

indômito, que precede e sem-

pre escapa ao poder, tem um conteúdo preciso em Foucault, embora o autor não tenha se manifestado e x plicitamente sobre ele. Trata-se do que poderíamos chamar a vitali dad e. doscorpos.
Como nota Paul Veyne,
primeiro motor -

"não há em Foucault nem instância,

há em contrapartida uma matéria."

nem

Esta ma-

téria, que Veyne lança de modo nebuloso no mundo fisico,

e a

matéria a partir da qual o poder fabrica os sujeitos efiguras
em torno das quais se organizam as relações sociais:

as for-

- que exças, impulsos, pensamentos, gestos, vozes e sensaçoes
t\-

\"
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press a m a vitalidade dos corpos. De fato, esses elementos estão presentes no p e nsamento de Foucault desde

seus primeiros

trabalhos, servindo d e re f e rênci a e stável e motivação cr1tica
da diagnose da episteme moderna (assentada naviolência queimpõem ao p e nsamento , mas também à v i talidade ,mas oposições e ntr e razão e loucura, normal e p a tológico, falso e verdade iro,
e tc.) levada a cabo pela arqueologia. Como ele afirma numaentrevista dada a

A ht~ ,

" Q_u ando
c.. u lo~

em 1967:
ol h a m o ~

m ai~

d e. pe.hto

XVI, XVII e. XVIII,

a~

c.. u lt u h a ~ d o~ ~ ê_ -

p e.hc..e. b e. m o~

qu e. o homem
não tem aZ , lite.halme.nte. , nen hum l ugah . A c..ultuha e.~t ~ oc.. up a da então poh V e. u ~ , pe.lo mund o , pela ~e. m e.l h anç a d a~ c..oi~ a ~ , p ela~ lei~ do e.~paço ,
c..e.htame.nte. tam bém p el o~ c.. ohpo~ , pela~ · paix.õ e.~ ,
p ela i magi na ção. " ( Apu d Fe.hh lj e. Re.na ult , 1 9 8 5:
140. Ghi6 ad o poh n ~~ - F. R. )
O poder intervém na vitalidade humana e

suas sensa-

çoes
para constituir os corpos e os sujeitos, os objetos e as
figuras dados à e x periência. Os corpos não são uma coisadotada de unidade, constituem um agregado percorrido por uma corrente vital. A partir d e le, o poder modela os corpos e a propria figura humana. Os homens não são o outro do poder: sãoum
de seus principais e feitos.

"E 6e.ti v ame.nte. , aq uilo qu e. 6az c.om qu e. um c.ohpo ,
ge.~to ~, di ~ c.. u h~o ~ e. de. ~ e. j o ~ ~e.j am i d e.nti6 i c..a d o~
e. c..o~~tit uZ d o ~ e nqua nto ind i v i du o~ ê. um d o~ p hi n 
c..i p ai ~ e.6e.ito~ do pod e. h." (MP:783)
As figuras de sua existência, como a loucura,

o de-

satino, a doença, a normalidade, a alma, a transgressão, asexualidade não o são menos; sao o produto da captação emodela-
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gem histórica das energias, gestos, expressoes,prazeres epensamentos por relações de poder. Exemplo disso são certos gestos obsessivos, gritos arrogantes e delirios diurnos. Na Idade clássica, "essas condutas foram eliminadas, não

porem

no

sentido de terem desaparecido, mas no sentido em que se constituiu para elas um dominio ao mesmo tempo de exilio e

de e-

leição: abandonaram o solo da e x periência cotidiana apenaspara serem integrados no campo do desatino, donde deslizaramaos
poucos para a esfera de pertinência da doença."

(HL:l07)

Em outras palavras, as práticas discursivas

e

nao-

discursivas ligadas ao internamento constituiram um dominiode
experiência que teve sua unidade e coerência: a experiênciado
desatino. A variedade interminável da experiência quetemos do
ser humano é produto da ação dos mecanismos de poder
fundo primordial e não diferenciado da vitalidade
nos corpos. É desse fundo Único e

sobre o
investida

indiviso que são extraidas

as multiplicidades dadas à experiência histórica.
Como se ve, o trabalho de Foucault se move nodominio
da contraposição entre natureza e história. Não é a toa quese
nega a conceder um papel determinante à categoria de

modo de

produção. Foucault resgata em sua filosofia da história umoutro componente da tradição materialista: o corpo. Por isso, a
base de seus estudos não é a economia, mas o que chama deanatomia politica. A anatomia politica é o estudo

da

das multiplicidades humanas pelas relações de poder,

ordenação
pois em

qualquer sociedade elas estão presas no seu interior (VP:l26).
Para Foucault, os historiadores vêm estudando a his-
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tória do corpo há bastante tempo. Tomaram-no como elemento de
séries demográficas, sede de necessidades e apetites,

praze-

res e sentimentos, mas também abrigo da doença e alvo de destruição. Todavia, nesses estudos o corpo foi sempre dado. Por
isso, eram história demográfica ou história das mentalidades.
Para Foucault, trata-se, pelo contrário, de escrever uma história dos corpos na sua materialidade.

"N ão uma hi ).) ;(Óni a da).) me. n;tali dad e_ ).), pon;tan.;t o , qu e.
).) Õ le va em c. o n.;ta o).) c.o npo).) pela man e.ina c.omo 6on am pe.n c. e. bi do).) ou ne.c.e. b e.nam ).)e_ n. ;ti d o e valon ;ma).)
uma 'hi).);tÕnia do).) c. on po).)' e da man e.i na c.om o ).) e_
inv e_ ).);t.{_u ).) o bn e. o qu e. n ele_).) há d e. ma.{_).) ma;t e.nial
e d e mai ).) v i v o . " ( HS I : 14 2 )
Efetivamente, essa idéia de história dos corpos percorre toda a obra de Foucault. Ela mantém uma tensão entre

a

história dos discursos e dos corpos cuja síntese é a idéia de
história das relações de poder que regulam os regimes de praticas que compõem o campo social. Aliás, nem os Últimos

tra-

balhos constituem exceçao. Como ele diz: "estou escrevendourna
genealogia da ética. A genealogia do corpo corno corpo deações
éticas.''

(D:SS) As técnicas de si comportam sempre uma

série

de técnicas sobre o corpo que podem ser encontradas em

todas

as culturas, embora sob formas diferentes. Depois de terernsido um exercício e x tremamente doloroso, que e x igiu muitasvalorizações culturais, elas se transformaram na antiguidade numa
atividade positiva. Posteriormente, foi assumida

pelo

poder

pastoral e se tornou privilegiadamente alvo do governoexercido por outros sobre nós. De qualquer forma, oimportante éres-

I

'
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saltar que:

"N ão -e
em um

qu e o ~ u je~to -e 6o~m ad o
~~~tema ~~m b ôf~~o. Não e apena~
no jogo
d o ~ ~Zm b ofo ~ qu e o ~ u je~t o é 6o~m a d o . Efeé 6o~ 
mad o em p ~ ã t~~ a~ ~eai~ -- p ~ ãt~~ a~ ~to ~ ~~ am e n
te ana f~~ada~. Hã uma t e ~n ofog~ a da 6o~ma ç ão do
~o~ p o qu e a t~ av e~ ~ a ~~~ t e ma~ ~ ~ mbÕ f~~o~ n am e d ~
da em qu e o~ u~a." (V:67)
~ u 6~~~ente

d~ze~

Todavia, todo esse projeto de escrever a históriados
corpos não passa sem problemas. Qual o estatuto de uma história dos corpos como história daquilo que se investiu sobre eles enquanto corpos? Qual é essa história que o corpo
o corpo não é uma unidade da qual certas funções
como a sex ualidade e a natalidade,não são dados

tem se

biolÓgicas,
providos

sua própria regularidade e sentido, mas artiflcios

de

implanta-

dos, consolidados e finalizados por dispositivos de poder?
A resposta a essas perguntas nos é sugerida porPierre Macherey. Numa intervenção recente, o autor demonstrouque,
na segunda edição de

Doença Mental e

P~~ ~ofog~ a

,

publicada

em 1962, Foucault esboça uma interpretação da história daloucura como processo de ocultação da verdade da loucura, deinspiração nitidamente heidegeriana. A loucura tem

uma .w erdade

essencial e intemporal, recoberta pela história. Logo, a história da loucura não é a de seu processo de transformação,

a

loucura como história, mas a história que aconteceu àloucura.
Através de algumas obras, feitas sob sua sombra, como

as

Nietzsche, Van Gogh e Nerval, para tomar apenas alguns
plos, a loucura rasga o véu da história e dá mostras

de

exemde

sua
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eterna permanência, levantando a esperança de que, assim como
ela foi coberta de história, possa um dia reaparecer fora dela na sua plenitude (Macherey, apud Ribeiro, 1985:70-l).
Aparentemente, o programa de pesquisa

acionado

por

Foucault a partir da História da Loucura rompeu com essa problemática. Todavia, é licito perguntar se a superou porinteiro. A dúvida provém justamente duma passagem de
a~

Coi~a~,

na qual o autor comenta a

mutaç~o

A~

Pa lavna~

e

da epistemeclás-

sica à episteme moderna. Nela situa-se Sade e sua obra,

que

manifesta o precário equilibrio entre o desejo sem lei e aordem do discurso, aponta o limite de uma epoca.

"A pant.in dele, a violên.c.ia, a vida e a mont.e, o
de~ejo,

a

~exualidade

pon debaixo
zon.a de ~ombna que

uma imen.~a
t.en.t.amo~ agona net.oman ~egun.do n.o~~a~po~~ibili
dad e~ , n.o n.o~~o di~c.un~o, n.a n.o~~a libendade,n.o
n.o~~o p e n.~amen.t.o. Ma~ o n.o~~o pen.~amen.t.o
ê t.ão
t.ac.an.ho, a n.oó~a li bendade t.ão ~ubmi~~a, o n.o~
~o di~c.un~o t.ão mon.Ót.on.o que n.o~ damo~ c.on.t.a de
que n.o 6un.do e~~a .6ombna de baixo ê uma di6ic.uldad e in.ext.nin.c.âvel. A-6 pno.6penidade.6 deJuliet.t.e
~ao ~empne mai~ ~olit.ânia~. E n.ão
t.êm t.enmo."
(PC:280)
da

nepne~en.t.ação,

vão e~t.en.den,

Sem dúvida, trata-se de uma passagem obscura, passivel de diversas leituras. É dificil precisar se Foucault fala
ostensivamente das figuras do texto sadiano ou metaforicamente dos temas da linguagem, do ser vivo e das necessidades que
ocupam sua obra. Porém, a passagem autoriza também

a

pensar

que Foucault fala de certas expressÕes da maré vital recobertas pela episteme moderna, cuja radicalidade nosso pensamento
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e liberdade em vao tentam se apoderar. Aparenternente,Foucault
trabalha aqui com a oposição entre natureza e cultura;irnpres-

- tanto mais forte porque,referindo-se a essa
sao

redistribui-

çao verificada na episterne ocidental na Hi~~Ô~ia daS ~x ua l idad~,

ele constata nessa conjuntura de mutação o estabelecirnen-

to de um "novo modo de relação entre a hi s tória e a vida" (HS I:
135) .
Nessa mesma

obr~,

Foucault retoma o terna

tratado em sua arqueologia do olhar médico, em

da

morte,

conjuntura

perspectiva bastante semelhante. As transformações

e

verifica-

das no relacionamento entre a história e a vida, com

a cons-

tituição do que o autor chama o biopoder, tornaram possivel a
formação de um campo de objetos no qual se individualizou

a

figura do suicidio. Todavia, o que se revela através

e

dele

uma "obstinação em morrer, tão estranha e contudo tãoregular,
tão constante em suas manifestações, portanto tampouco explicável pelas particularidades ou acidentes individuais"

(HS I:

130), que marca com toda a sua fatalidade o corpo da sociedade em que o regime de pode vigente colocou como principal objetivo o fortalecimento e majoração da vida. Aqui, a morte apresenta-se como uma experiência anterior a todas as

razoes,

em que se manifesta o pressentimento de urna experiência
da história,

própria das correntes mudas,

fora

dissipativas e

e x cêntricas da vida.
Por isso, não devemos nos surpreender com

a afirma-

ção de Foucault de que "a existência concreta do homem" não é
o trabalho, mas uma "energia explosiva", que se

expressa

em
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necessidades, prazer, repouso, acasos, apetites, desejos,violências, etc (PN:49). Isto é, um agregado móvel

e indetermi-

nado de impulsos, que remete às multiplicidades que percorrem
o corpo,

constituem uma dimensão silenciosa do mundo, tal-

vez um componente do

11

continuum ontológico

11

que preenche o sul-

co que separa as ordens da razão (PC:275). Admitindo essa hipótese, a passagem de A~ Pa favha~ e a ~ C oi~a~ refere aelementos que são irredutiveis às práticas e regras que sustentam a
episteme e dão lugar à história. Certamente, são captados por
elas- afinal,"a qualquer sistema de poder se coloca o mesmo
problema

11

espa-

(VP:l91); mas respondem a essa intervenção

lhando-se para fora de seus limites num novo arranjo.

E

por

isso podem servir de ponto de apoio do contra-ataque ao exercicio do poder.
Como observa Foucault: "contra o dispositivo
xualidade, o ponto de apoio do contra-ataque não deve
s exo-desejo, mas os corpos e os prazeres."

da seser

o

(HS 1:147) A radi-

calidade das ações humanas não está na sua cabeça e pensamento, mas no seu corpo e sua vitalidade; "não se é radical

por

ter pronunciado tal ou qual palavra, não, a radicalidade éfisica, a radicalidade é aquela da existência"

(PP:lO). Valedi-

zer: o pensamento foucauldiano e um pensamento calcado, emúltima instância, numa filosofia da vida; porém, na medida
que ela se define negativamente, as figuras positivas

em

de seu

discurso são as figuras de uma filosofia da história.
Logo, · a

história dos corpos e a história quese im-

pos as multiplicidades originárias que compoe os corpos;

nao
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e o corpo como história, mas a história que acontec e u aoscorpos como multiplicidades que são. O corpo humano é
ene rgética condicionada a d

in6ini~um

uma massa

pelos mecanismos depode r

que se estabelecem na vida social.

"A ge.ne.afogia , c.omo an édi.óe. da p!to v e.niê. n c.ia , e.-6~ ã poJt~an~o , no p o n~o d e. aJt~ic.ufação
do c.o!tpo
c.om a h i.ó~ÔJtia. Ela d e. v e. m o.ó~JtaJt o c.oJtpo in~e.i
Jtame.n~e. maJtc.ado de. hi.ó~ÔJtia e. a hi.ó~ÔJtia aJtJtuinando o c.oJtpo . " ( MP: 2 2)
O processo civilizatório e um processo
progressiva da subjetividade viva e da liberdade

de submissão
corporal da

vida humana, cuja humanidade não é senão fachada d a crueldade
do poder.

Foucault reencontra Nietzsche, para

quem

civilização e a "época de maior disciplina e domesticação
animal humano"

(VP I § 121), mas q t.,e,em lugar

a
do

do super-homem,

do homem capaz de acionar suas forças sob e ranamente , em lugar
do homem superior, capaz de legislar seus próprios atose criar seus próprios valores,

produz o homem dominado pelore -

banho, domesticado pelas organizações sociais, submisso a valores emancipados de sua atividade.
As instituições, as classes, os estados s e intrometem
na grande maré da vida, adestrando seus impulsosoriginais,mod e lando a figura do homem -- ao invés de habilitá-lo
tar e conviver com o misto de beleza e horror, luz

a acei-

e sombra,

ao aleatório da vida de onde foi retirado. Elas lançam mão de
todos os instrumentos de violência da cultura, mas

nao

colocar suas forças ativas ao s e u alcance. A cultura,

para
enten-

dida aqui como possibilidade d e e ducar o homem para a vida,s e
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transforma com o desenvolvimento da civilização em

meio

de

conservaçao dum modo de vida reativo aos impulsos quepromanam
da vida. E, porque não pode liquidá-los, é levada a fazer urna
interpretação histórica do valor da existência que resulta no
niilismo (VP I § 1) .
Da mesma forma, o conceito de história elaborado por
Foucault compreende um processo perpétuo de modelagem dohomem
a partir do entrecruzarnento de relações de poder sobre
talidade dos corpos. As práticas sociais se atam

a vi-

nos corpos;

mas nos corpos elas se desatam e apagam, quando neles incidem
novas sujeições, provenientes de outros pontos do campo social. A vitalidade dos corpos constitui um espaço

de dispersão

das relações de poder. De modo que o processo da históriauniversal apresenta-se corno processo de variação da "econorniados
corpos e dos prazeres"

(HS I:l49) acionado por elas.

A todo o sistema de poder coloca-se o problema meordenar os elementos da vitalidade. Porém, eles nao

se

deixam

reduzir. Toda vez que o poder intervém neles, lograrnprojetarse para o seu exterior, oferecendo-se para um novo avanço por
parte dele. Por isso, pode-se afirmar que a vitalidade
fundo da história, nao porque constitua urna constante

e

o

imemo-

rial, mas porque e o elemento que não se deixa apreender pelo
seu movimento, não pode ser exaustivamente integrada, "lhe:.escapa continuamente"

(HS I:l34). Em Foucault, opessimisrno his-

tórico esconde um elogio da vitalidade. O poder não toma avida por objeto sem suscitar uma vida que resiste ao poder.
Essa vitalidade fornece o ponto de vista a partir do
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qual Foucault enfoca a história. Bernard Sichere
sua leitura da

H i~~Õ~ia

da

L o u Q u ~a ,

que Foucault

comenta,

em

nãoreivindi~

ca nessa obra a autoria d e uma história do outro excluÍdo pela razão, mas uma outra história (Sichere, 1980). Todavia,cabe perguntar que história poderia ser essa, na medidaem que é
com base na sua falta que tivemos acesso à história?
dade, o que aparentemente se configura na obra

Na ver-

de Foucault é

um conceito pós-histórico de história, que reivindica

diante

de um processo histórico concebido sob a forma duma dispersão
de relações de poder o "totalmente outro" de que falaHorkhei mer.
Foucault compartilha com Nietzsche a idéia da unidade da vida e da morte, mas transparece claramente em sua obra
o sentimento de que qualquer vitalidade exterminada
ramente por meio da violência ou sujeitada a

prematu-

um mecanismo de

- pode ser redimida de maneira alguma,
poder nao

mesmo que pu-

desse ser substituída por outra de igual valia.

Assim,

e

na

violência materializada no internamento, na disciplina irnposta nas instituições, na manipulação do comportamento
encontra o verdadeiro aspecto da história

humana

que

se

(Honne th,

1986:800).
Não obstante, há certas

~x p ~ ~i ê~ Q ia~

permitem revelar esse substrato que acompanha

- so nos
que nao
e pressiona

a

história como nos permitem tomar um ponto de vista situado alérn dela no curso de seu estudo. O sonho é urna delas. A experiência onírica é um lugar onde descobrimos a

vinculação

nossa liberdade com as obrigações que impõe a

história, por-

que representa o fundo primordial com toda a sua

de

fulguração,

a transcendência da vitalidade com relação a história. "O so-

/C,

z
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nho em sua transcendência e por sua transcendência

desvela o

momento originário pelo qual a e x istência, em sua irredutivel
solidão, projeta-se num mundo que se constitui
sua histõria."

como lugar de

(Apud Ribeiro, 1985:133)

As drogas constituem outro exemplo.

Certamente

nao

pela maneira e o uso a que fomos levados a fazer d e las --tema
que mereceria uma genealogia; mas sim pela e x periência

de um

mundo em que os siste mas de oposição (sacro-profano,verdadeito-falso, normal-patolÕgico, etc.) na qual repousa

a civili-

- sao
- suspe nsos (Cf. Entrevista a Igor Caruso, 1967:71- 2).
zaçao
Em resumo, esses temas apontam para aquele lugar fora da histõria, onde aparente me nte seria possivel uma auto-ex p e riência
da vi tal idade, nos dão um pres sentimento da

corrente original

e profunda da vida que as relações de poder condenaram ao modo de ser da histõria. Destarte, podemos compreender comoFoucault chegou a afirmar que:

"E p o.ó.ólve_.f. qu e_ o e..ó boço im pe.Jtôe.ito da .óoc.ie_dad e_
6ut uJta .óe.ja 6oJt~e.c.ido pe_la.ó Jte.c.e_~;te_.ó e_x p e.Jti~~
c.i a.ó c.o m dJtog a.ó, .óe.xo , c. o mu ~i d a d e..ó, outJt a.ó 6o~
ma~ d e_ c.o ~ ~c.i~ ~ c.ia e_ o u tJta~ 6oJt m a~
d e_ i~ d i v i 
duali dad e_ . S e_ o .ó oc.iali.óm o c.ie_~ t 16ic.o
e_me.Jtgiu
da .ó ~t dpia.ó do .ó~c. u lo d e_ze_ ~ o v e_ , ~ po.ó .ólve_l qu e_
uma .ó oc.ia.f.iz a ção Jte.a.t d e_.ópo~te_ , ~o.ó~c. u.f.o vi ~ ;te_ ,
d e..ó .ó a.ó e_x p e.Jti ~~c..-La.ó . " ( PBM: 4 Z l
Todavia, é na transgressão dos limites

que os meca-

nismos de sujeição impõem que o autor detecta a presença dess e " e lemento irredutivel " à histõria que temos chamado de vitalidade. Como ele afirma, "desde que há revoltas
ria, de c e rta maneira elas escapam dela"

(UR: 5).

na

histõ-

Trata-se do
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caso da revolução fundarnentalista iraniana de 1979, por exernplo, onde desencadeou-se um movimento de massas
repressao violenta e sanguin&ria de um

que venceu a

dos regimes

armados da época. Qualquer que tenha sido

mais bem

o destino da revo-

lução, restabelecendo mecanismos de sujeição,

ela aponta

sua obstinação . contra a tirania para um "elemento

na

que e pro-

fundamente ameaçador para todo e qualquer despotismo,

tanto

hoje corno foi em épocas passadas " (UR:8). Na medida em que a
vida e a morte estavam em jogo para milhares

de

pessoas,

a

transgressão e a revolta atestam que a condição humana se encontra tanto dentro corno fora da história (UR:6).
A questão de saber se h& ou nao há razoes paraa contestação, a luta e a revolta é urna questão em aberto. O certo
é que elas existem ej em filtirna instância,

quando as pessoas

se expoern ao risco da violência e da exterrninação fÍsica, não
têm urna racionalidade, seu finico apoio é avitalidade que percorre os corpos. Pode-se afirmar que elas manifestam
xis essa forma de negatividade histórica, cuja

na pra-

contrapartida

e a concepção negativa da história de Foucault.

"Em

~.>uma,

n.ão há e.x.p..f..j_c.aç.ão paJta o home.m que. .6 e.
- ne.vot~a . Sua aç.ao e. n.e.c.e..ó.óaJt;_ame.n.~e.
uma p!Le.c.;_p;_~ação que. Jtompe. o n;_o da h;_.ó~Õfl..;_a e. .óUa ..ton.ga
c.ade.;_a de. JtctzÕe..ó de. ~a..e. modo que. e...te. c.he.ga ge.n.uj_n.ame.n.te. a daJt pJte.ne.Jt~n.c.;..a ao Jtj_.óc.o de. monte.
à c.e.Jtte.za de. man.~e.Jt-.6 e. e.m o b e.dj_~n.c.;_a. " ( UR: 5 )

Corno salienta Haberrnas, a historiografia foucauldiana e cripta-normativa, pois a despeito das declarações do autor, tem um horizonte hermenêutica em perspectiva:

I G, 'I

os hori-
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zontes de um mundo onde os corpos e os prazeres

nao

submetidos a nenhuma normatividade; representam

o desejo

viver uma vida presa exclusivamente ao

estejam
de

modo de ser estético,

ao magma original e profundo, comum e contraditório,

afirma-

tivo e inexorável da vitalidade.
Todavia, e da maior importância destacar queesse horizonte se encontra fora da história para o
renuncia a toda e qualquer liberação baseada

autor.

Foucault

na história

ou

que pudesse ser cumprida dentro dela, para evitar a absolutização de certas metas, como as que propõe o marxismo ou o liberalismo, e assim estejamos impedidos de legitimar ou absolver qualquer experiência histórica. A vitalidade recobertapela história constitui o horizonte antecipado pelos estudos de
Foucault. Porém, o que fazem dela e o que

o autor

pretendeu

em relação ã loucura: a arqueologia de seu silêncio. A
sofia vitalista

elaborada por Foucault nao se de-

fine por um fim. Ela exige uma saida incondicional
ria.

filo-

da histó-

4

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DO
PROGRAMA ARQUEOGENEALOGICO

Ao propor um conjunto de problemas e soluções a pratica do historiador, Foucault inaugura um novo
campo dos estudos históricos contemporâneo.

paradigma

no

Encontram-se

em

suas perspectivas teóricas e metodolÓgicas uma série de entidades fundamentais do mundo histórico que vem renovando

a a-

tividade dos historiadores. Apesar disso, autores como Habermas criticam Foucault pelo fato do autor permanecer
uma concepção objetivista de ciência, partilhada

preso

a

pela histo-

riografia ortodoxa, não empreender uma auto-reflexão
prática de seus estudos e, assim, aprisionar seu

sobre a

pensamento

aos preconceitos da época (Habermas, 1984).
Entretanto, isto não é de todo verdade. Foucault nao
examina efetivamente os fundamentos epistemológicos
trabalho. Chegou mesmo a dizer que isso

- , era
nao

"pois é no interior de suas regras que falamos"

de

seu

possível,
(AS: 162) •

A

arqueologia se compreende de maneira radicalmente exterioraos
processos que estuda e por isso suas pesquisas

são denuncia-

das como um manifesto de subversão da história poraqueles que
confudem os autores de histórias com

os atores

da

história
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(Canguilhem, 1967:528). Porém, como mostraram

recentemente

Dreyfus e Rabinow, isso não significa que este tipo de reflexão esteja ausente de sua obra, especialmente naanalitica interpretativa que eles julgam investida na genealogia (Dreyfus
e Rabinow, l983:II parte).
Para os autores, a genealogia das práticas

de obje-

tivação e subjetivação dos seres humanos em nossa culturafeita por Foucault sugere que, assim como os fatos
escolas positivistas, o sentido intersubjetivo

sociais

ou o signifi-

cado profundo visado pelas correntes hermenêuticas
tos de estudo resultantes do desenvolvimento

das

são obje-

dos

mecanismos

de sujeição que articularam o bio-poder na viragem para o seculo XIX (Idem:l65). Levando em conta os

prejuizos decorren-

tes disso, o historiador do presente elaborou uma metodologia
capaz de superar, ao mesmo tempo, a perspectiva estruturalista, que elimina a noção de sentido da prática

teórica do in-

vestigador e coisifica seu objeto de estudo, eas escola hernemêuticas, que se limitam ao resgate do sentido
tivo ou

o significado profundo das práticas

efeito, a analitica interpretativa baseia-se

intersubje-

culturais.
na

análise

relações concretas que escapam à intersubjetividade

Com
de

dos seus

atores e não tem propriamente sentido, mas são tematizadas do
ponto de vista duma interpretação que se reconhece no seu interior e como resultado de seu desenvolvimento

(Idem: 118-25).

Dreyfus e Rabinow notam:

"E.ó.t e mé..t odo c. ombin.a um ;ti po d e an.ál i.ó e aJtqu e o.l ogi c.a qu e p!te.ó elt va o eôei.t o d e di .õ .tan.c.i am en..t o
do e.ó .tJtu.tu!t ali.óm o e uma di me n..óã o i n..te!t p!te;ta;ti-

I

:f
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va, que de~envofve o enüoq u e h e~men~ u~iQo deque
o inve~~iga d o~ e~~â ~emp~e ~i~uado e deve QOm p ~ee nd e~ o ~en~ido de ~ua~ p ~ â~ iQa ~
Quf~u~ai~
de d e n~~ o d el a~." (Id em : xii )
Na verdade, os fundamentos do programa

arqueogenea-

lógico residem na sua filosofia da história, que não se pres~

ta a simples reconstrução do passado; pois também

e

análise

critica que, de maneira ao mesmo tempo retrospectiva

e pros-

pectiva, elucida o processo do qual provém e sua inserção nele. Vale dizer, é ela quem fornece as bases

da reflexão his-

tÓrica de Foucault. Todavia, convem salientar que sua reconstrução não pode ser exposta separadamente da
riográfica da obra do autor, como faz Allan

análise
Megill,

histopois

se

inclui entre seus resultados como conclusão epistemológica.
Nesse particular, em contrapartida,

os

estudos

Foucault conferem certa razão às criticas de Habermas.

de

O au-

tor fundamenta sua prática teórica no modo de ser da história
-- modo de ser esse que é o postulado por

sua

filosofia

da

história. Porém, e preciso ressalvar que, pelo próprio projeto que essa filosofia sustenta, o que é um problema
bermas

para Ha-

a permanência do autor em seu ponto de partida her-

menêutico -- é coerente para Foucault, na medida

em que para

sua teoria da história o ponto de partida coincide com o ponto de chegada. As concepções acionadas por sua historiografia
fazem um retorno sobre ela própria. E, portanto, a reconstrução dos fundamentos de sua prática teórica remetem, em primeiro lugar, ao modo como opera sua historiografia.
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4.1-

O PRINCfPIO

DE

INVERSÃO

O principio d e inversão é a chave mestra
mologia da história foucauldiana. A arqueologia

da episte-

se constitui

numa polêmica contra a história das idéias tradicional; a genealogia pela referência negativa à história convencional.Ambas acionam um principio de contratipagem

e superposição das

categorias utilizadas pela historiografia ortodoxa

sobre

plano da história. De fato, os conceitos e categorias

o

com os

quais trabalham derivam dele (OD:53-6)
Posto isto, é licito supor que a partir

desse prin-

cipio podemos reconstruir o conceito de historiografia

de

Foucault -- e por extensão os fundamentos epistemológicos

de

sua prática teórica- pois ele se formou num jogo deinve r sões
com o conceito de historiografia ortodoxa. E nesse particular
testemunham a fac e epistemológica da sombra

nietzscheana que

anima o programa de pesquisa foucauldiana. A concepção historiográfica de Foucault é plenamente devedora àcritica dé Nietzsche ao saber histórico presente na II Ex temporânea (Cf.Megill, 1979:494-502).
De qualquer forma, podemos sintetizar
formação dessa concepção em três pontos, que

o processo de
compreendem

movimento de critica e inversão de seus termos,
plano de subsunção de uns aos outros, em ordem

um

conforme

um

crescente

de

abrangência.
1) Da critica da histÕria à história critica- o pon-

to de partida da historiografia foucauldiana
historiográfica da história tradicional. Esta

e

uma
elabora

critica
mitos
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que justificam o presente, fabrica um passado que satisfaz os
projetos de seus protagonistas, com o resguardo de um discurso humanista. É preciso denunciá-la.
Na H i~~ônia da L ou~una , Foucault critica oshistoriadores que pressupoe a persistência imóvel da loucura como doença mental através do tempo, "descrevem o itinerário da psiquiatria como uma passagem linear de uma percepção
um conhecimento cientifico da loucura"

social

a

(Machado, 1982:87). A-

lém disso, o autor denuncia a proveniência dessa concepção. A
versão dominante sobre a história da loucura éuma versão conservadora, fabricada na I metade do século, quando o internamento foi reabilitado e o mito da liberação dolouco por Pinel
precisou ser derrubado. Como ele observa, a

história

estava

legitimando uma situação, colocando-se a serviço dopoder psiquiátrico. "Trata-se, aproventando os trabalhos deFunck-Brentano, de 'reabilitar' o internamento sob o antigo regimee demolir o mito da revolução que libertara o louco, mito constituido por Pinel e Esquirol"

(HL:79).

No livro seguinte, O Na~ Qim~n~o da CflniQa, Foucault
faz uma critica semelhante aos historiadores da medicina , responsáveis por um procedimento que faz da clinica a verdade em
devir do saber médico.
"Ve.~de.

o

~e_~uto

~ua

XVIII,

a

me.di~-<-na

h-<-~~ônia

Qomo ~e. o te.Lto
do~ doe.n~e.~ ~ive.~~e_ ~ido ~e.mpne. um fugan de. e.x. pe.niên~ia ~on~~an~e. e_ e_~~âve.l ,
e.m opo~ição a~
~~on-<-a~ e_ ~,(_~~~ma~ qu ~ ~~niam ~~~ado
e.m p ~n ma
n~n~~ mudança ~ ma~Qanado, ~ob ~ua ~~P~Qufação ,
de. nannan

fO

pnôpnia
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a pu!r..e.za da e.vi d êrt c. i a c.LZrt ic. a."

( NC: 59)

Segundo Foucault, esta narrativa só pode ser compreendida em termos de legitimação das instituições
clinicos. Ela valoriza-os como restituição

e

métodos

de uma verdade e-

terna, apice de um desenvolvimento histórico continuoe necessário, velado por preconceitos anti-cientificas como a mentalidade religiosa, as disputas metafisicas,

a moralidade bur-

guesa, etc. Porém, através desta justificação

retrospectiva,

celebram uma mistificação da história.
Em ambo...s os casos, como também nas
aos historiadores em

A~

Pa f av !r.. a ~

e.

a~

correçoes

C oi~a~ ,

feitas

Foucault criti-

ca o pecado da leitura retrospectiva que caracteriza a história das idéias. Na verdade, ele afirma que esse
inscrito na própria episteme moderna, pois "o

caráter está

que ela

pres-

creve que se pense é algo como o mesmo: através do dominio do
originário, que articula a exp e riência humana com o

tempo da

natureza, e da vida, com a história, com o passado sedimentado das culturas, esforça-se o pensamento para

reencontrar

o

homem na sua identidade ... " (PC:435). Vale dizer, as leituras
retrospectivas que caracterizam a história ortodoxa estãofundadas em Última instância numa estrutura antropológica,
disposição epistemolÓgica de nossa cultura, assentada

na
no hu-

manismo historicista.
Esse ponto de vista critico, d e distanciamento

da

tradição herdada, é retomado na genealogia em dois momentos.
Primeiro, em' Vigi a/r.. e. Pu rtiJr.. . Nele,

o autor

ataca o

pensamento histórico tradicional, que ve na supressao da bar-
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bárie dos suplicios o progresso da humanidade

na economia da

justiça, durante a passagem do século XVIII para

o seguinte.

A partir dessa época, com efeito, chegou-se aoconsenso de que
"no, pior dos assassinos, urna coisa pelo menos
peitada quando punimos: sua

1

humanidade'"

(VP: 70) .

deve ter a humanidade corno medida. Contudo,

O castigo

corno todo

pretende demonstrar, "as luzes que descobriram
inventaram também as disciplinas"

deve ser res-

livro

as liberdades

(VP:l95).

Depois, na H ~~~ôn~a da S ex ua t~ dad e , onde o autor retoma sua critica do humanismo historicista

em dois sentidos.

Primeiro, na introdução, quando se contrapõe

a

idéia

de um

regime irnernorial de repressão ao sexo que teria seacentuado a
partir do século XVIII, denunciada pela modernidade

corno

tentado a urna verdade do homem da qual recém começamos

a-

a nos

libertar; segundo, nos dois volumes seguintes,

quando poe em

dúvida os clichês sobre o caráter tolerante

relativamente

e

permissivo da ética pagã, valorizada como exemplo

de

areja-

mento e expressão mais próxima das verdades do homem.
Para Foucault, ambas as teses caucionam urnapolitica.
Fazendo a repressão coincidir com as sociedades

de

classes,

mais especificamente com o capitalismo, liga-se o sexo -- sua
libertação -- a uma causa politica de superação da ordem burguesa: "também o sexo se inscreve no futuro"

(HS I:l2).

mesmo tempo, comparando civilizações e morais,

resgatamos

possibilidade histórica de transgressão deliberada
der, restabelecemos nossos direitos originais.
Foucault tentam demonstrar que essa visão não

Ao
a

com o po-

Os estudos de
corresponde e-
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xatamente a verdade.
"E.õc.Jte.veJt a hi.btÔJtia , .begun.do Fouc..ault ,

ê.

uma
pn âtic..a qu e. p!toduz e.6e.ito.6 , e..6.6e..6 e.6e.ito.6 te.n. d e.m , qualque.Jt que. .õe.ja o paJttido politic..o, a apagan a di6enen.ca do pa.6.6ado e ju.6ti6ic..aJt c..enta
v e.Jt.bão do p!te.õen.te.. " (Po.õ te.Jt , 1985:120)

A

h~storiografia

ortodoxa enfoca o processo históri-

co como "movimento moral", concebe uma ligação necessária entre ele e o presente, de modo a permitir

a

justificação his-

tórica de um projeto. Por isso, seus pressupostos sãoos pressupostos de uma metafisica disfarçada. A referência a Nietzsche não é fortuita. Fazendo suas as palavras do filósofo,Foucault observa que essa história:

"Re.in.tJtoduz o pon.t o d e. vif.Jta .bupJta-hi.õtÔJtic..o: uma hi.btÔJtia que. te.nia poJt 6un.c~o nec..olhen em uma totalidade b em 6ec.. hada .bobne .bi me.bma a rli veJt.óidade, en.6im ne du zi da, do tempo; uma hi.btÔJtia que n. o.b penmitinia n.o.b Jtec..on.hec..enmo.b em toda a pante. e. daJt a todo.õ o.b d e..õloc..ame.n.to.b pa.67
.õado.õ a 6oJtma da Jte.c..on.c..iliação; umahi.õtÔJtià que.
lan.cania .bobne o qu e e.bt â atJtá.b d ela um ol han
d e 6im d e mu n. do. " (MP: 2 6)
Em contrapartida, um exame histórico atento à efetividade do processo, capaz de evitar os movimentos
cos e os encadeamentos causais lineares,

pode

teleológi-

transformar a

história numa história critica, não porque julgue

o

passado

diferentemente, mas simplesmente porque restitui sua efetividade, dissocia as falsas continuidades e restabelece

os

di-

reitos dos desvios, dos desmoronamentos, das estratégias.Trata-se assim de resgatar os conteúdos históricos que foram sR-
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pultados pelos sistemas de poder e esquecidos pelarazão cínica de seus modos de saber, através de um trabalho rigoroso de
erudição (MP:l70).
Por si so, essa inversão do uso da

história provoca

a crítica do presente, na medida em que permite
uma certa distância, como pudemos nos tornar

explicar,

a

o que somos. No

dizer de Kremer-Marietti, o projeto de Foucault encaminha uma
"história crítica (como deveria ser toda a história) não porque julgue o passado, mas, ao contrário, porque

o mostra,

essa demonstração equivale na realidade histórica
tualmente, a uma verdadeira praxis, capaz de
práticas institucionalizadas."

vivida

e
a-

revolucionar as

(Kremer-Marietti, 1974:7)

2) Reformulação do Presentismo. O pressuposto do movimento descrito no item anterior é uma crítica do presentismo. A historiografia ortodoxa rasura a história

efetiva por-

que serve à manutenção de uma determinada forma

de vida

lhe é contemporânea. A reivindicação de história
mada em fonte de segurança para o presente.

partida em nossa situação presente"

e transfor-

Como

cault, "as disciplinas retrospectivas encontram
(Apud Megill,

que

nota

Fou-

seu ponto de
1979:493).

Todavia, o movimento que leva da crítica da história à história crítica, e que passa pela crítica do presentismo, só chega nessa história pelo restabelecimento do presentismo em outros termos.
Em Foucault, o recurso ao passado é um

meio de

im-

plodir o presente. Porém, só podemos utilizar esse expediente
tendo um cuidado com nossa atual circunstsncia. Aanálise his-

179

tórica só pode ser crítica, utilizada num projeto de desconstrução da tradição herdada acriticamente, se está inseridanas
lutas políticas e nas questões sócio-culturais

que afetam

presente de forma refletida e epistemologicamente
Foucault compartilha com Nietzsche o postulado

o

calculada.

de que so po-

demos apreender corretamente o passado se mergulhamos a fundo
no que o presente tem ao mesmo tempo de trágico
escrita da história não é priviléqio daqueles

e sublime. A

que não julgam

ter nenhum interesse no passado, mas sim daqueles que se sentem parte ativa do presente, estão cientes de

que o

pesa na cabeça daqueles que arquitetam o futuro.

passado

No dizer do

autor:

"V e.-tJ d e. o mo me.n-to e.m qu e. -tJe. qu. e.IL 6aze.IL um a h).-t,;tÔ fL). a qu e. ;te.n ha u. m . ~e.n;t ).d o, uma u. ;t).lização , uma
e.6).~â~). a p oli;t).~a , ~ô ~e. pod e.
6az~-la ~OIL!Le.;t a
me.n;t e. ~o b a ~on d ição de. qu e. -6e. e.~;te.ja liga do ,
d e. uma ma ne.ina ou. d e. ou;tna , ao~ ~o mb a;te.-6 qu e. -6e.
d e.~e.nnola m n o ~e. u domZnio. " (MP : 154)
O e studo da história está sempre comandado pelo presente, pela atualidade das questões que ele
chave é distinguir -

nietzscheanamente -

coloca.
que

O

ponto

tipo de força

ele serve: ativa ou reativa. O presentismos da história ortodo x a serve às forças reativas, à conservação e manutenção
um re g ime de poder. O presentismo foucauldiano,
rio, procura obedecer as forças ativas, tem em

de

pelo contrávista a

des-

construção desse regime. Afinal, "a genealogia é o acoplamento do conhecimento com as memórias locais,que permite a constituição d e um sab e r histórico das lutas e a utilização desse
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saber nas tãticas atuais"

(MP:l7l). Trata-se deativã-las con-

tra os regimes de práticas que se constituíram a partir delas
para empre ender a desconstrução do seu sistema de poder.
Posta esta regra, convém obs e rvar queela precede logicamente a anterior -- tornar a história critica

através da

critica da história -- na me dida em que a história

ortodoxa

-

- e senao
- um aspecto das lutas verificadas no presente. Vanao
le dizer, o ponto de partida da pesquisa foucauldiana

sao as

resistências e pontos de fuga onde as relações

de pode r mais

incidem na atualidade. Cada um de seus estudos

está

mente ligado a uma delas, sendo desnecessãrio

direta-

comentar

aqui

suas vinculações com a crise da psiquiatria, a valorização do
corpo, aos problemas criminais e penitenciários,
valores, etc.

~

a crise dos

Foucault quem afirma:

"C omo povt.to d e.. pah.tJ.. da, .to mamo !.:> a J.:>éJLJ..e.. de.. o po .ó J..ç.Õe...ó qu. e.. .te..m .óe.. d e...ó e.. vtv of vJ.. d o vto.ó ú f.tJ.. mo.ó
avto .ó: o po.óJ..ç.ão d o po d e..JL do h ome..m .óo bhe.. a mu. f h e..h ,
do.ó paJ...ó .óo bhe.. O.ó üJ..f ho.ó , da p.óJ..q u. J..a.tJLJ.. a .ó obhe..
o .ó doe..vt.te...ó me..vt.taJ...ó, da me.. dJ..cJ..vta .óo bJLe.. a po pul ação , da adm J..vtJ...ó.th a ç.ão .óo bhe.. o mo do d e.. vi da da.ó
p e...ó .ó o a.ó . " ( S P: 7 8 O)
Em resumo, isso significa que, no curso de suas pesquisas, Foucault d e scobriu a ligação do presentismo da historiografia -- qualquer que seja e la -- como determinado regime
de poder. Porém, a partir desse momento,. ele é forçado a perceber que sua ruptura com a tradição não é tão

radical

como

parecia, que sua critica talvez não seja senao um aspecto dos
fundamentos que, segundo ele, sustentam essa tradição.
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3) Da critica ã histe r ia-pod e r

ã afirma çã o dos pod e -

re s da histe r ia - A trajetória da concepção

historiográfica

de Foucault desenha um circulo que se fecha com

a

definição

da história como for ma, ao mesmo tempo, de conhecimento e poder.
Para o autor, a história tem um papel
manutenção das crenças circulantes num regime

relevante

na

de poder . Como

11

ele afirma: A memória é um fator importante nocurso das lutas
presente s num dispositivo, pois e numa

espécie

de

dinâmica

consciente da história que elas se desenvolvem: controlando a
memória das pessoas, controlamos o dinamismo

das lutas,

isso é vital a posse dessa memória, controlá-la,

por

administrá-

la, dizer o que ela deve conter" (AR:7). ~ essa tarefa da história oficial. Todavia, a plebe tem seus próprios

arquivos.

Por isso, a história se define em qualquer versão, por um mesmo procedimento técnico: fabricar um passado

histórico

para

os sujeitos sociais de modo que possam se reconhecer como sujeitos da história assim estabelecida.

"Ha u.ma ba.taf ha pe.fa

h~.ó.tÓJt~a ,

e.m .toJtn.o da h ~.ó .tÓJt~ a, qu. e. .óe. d e..óe.n.vot v e. a.tu.at me. n. .te.
e. qu. e.
e.mu. ~.to ~n..t e. Jt e. .ó.ó an..te. . Há u.ma v on..tad e.
d e. ~o d ~~~~ 
~ a h , Jte. gu.t aJt, o qu. e. e. u. ~ h a m e.~ a 'm e. m Ó Jt ~ a po pu.t aJt ' e. .t amb ~ m d e. ~ mp oh a.ó pe..ó.óoa.ó u.ma ~ hav e. d e.
~ n. .te.Jt p he..t a ção d o phe..ó e.n..te. ." (I d e.m: 13 )

A constituição de uma história crítica passa por uma
critica da história, responsável pela mistificação do passado
histórico. O historiador tradicional pressupõe umacontinuidad e entre o passado e o presente que lhe permite uma experiên-
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cia dada do primeiro, mas, ao mesmo tempo, mantém uma relação
nao problematizada com as instituições de seu

presente,

alimenta aquele pressuposto o comanda sua prática

que

historio-

gráfica. Todavia, como observa Foucault, os dominios

da his-

rória "não se oferecem espontânea e passivamente à curiosidade do saber". Na historiografia tradicional, o passado é destituido de sua alteridade; "deformamo-lo e

disfarçamo-lo

través de categorias e de uma perceptiva que sao nossas"
103). Os historiadores tradicionais são vitimas

de

a(PC:

ilusões

retrospectivas, ficcionam a história com base em dispositivos
d e poder que a tornam verdadeira, sob o resguardo das figuras
gêmeas do humanismo e da antropologia.
Para Foucault, · este presentismo nao refletido é cego
de nascença; é conseqüência do lugar ocupado

pelo pensamento

histórico e antropológico na episteme moderna. Em

e.

a~

C oi ~ d.. ~,

A~

Pa l av ~ a~

o autor mostrou que a mutação na "rede arqueoló-

gica" que articula nosso pensamento, na passagem do século XIX,
tornou possivel a constituição do homem como
cia. O papel assumido pela história como modo

objeto de ciênde ser das em-

piricidades, figura a partir da qual elas são afirmadas, dispostas e repartidas no espaço do saber (PC:287), foi correlata de uma abertura na episteme que colocou o homem na posição
ambigua de sujeito que conhece o objeto possivel
mento (PC:414-36). As sucessões cronológicas

de conheci-

estabelecem do-

ravante tanto o modo de ser do homem como o modo

de conhecer

humano. O tempo de sua existência impede que seja contemporâneo de seu ser.
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da oh~gem , o pe~~a m e~to modeh~o e~cehha o gha~ 
de q u a d h~fãteno qu e começo u a de ~ en h an quand o
to da a ep~~te m e oc~ d e ~ taf ~e d e ~ ôez ~o 6~ m do
~éc u fo XVIII: o ~exo d a~ p o~~ti v ~ d a d e~ co ma 6i~it ud e , a d u pf~c a ção do empZhico
~o
tha~ ~ ce~ 
d e ~ taf , a hefação pehpétua do cog~to
com o ~ m 
p e~~a d o , o d ~~ta nc ~a m en t o e o heto h ~o da oh~ge m
d e.6~ n e. m pana nÕ .6 o modo d e. .6 e.n do home.m." (PC:
436 )

A partir desse momento, a história transforrnou-senaquilo que arranja um lugar para o homem entre

os termos des-

sas relaçõ e s. O h omem ocup a seu espaço intermediário.
ele

so

Poi s

se oferece à história mediante a sobreposição dahis-

tória dos seres vivos, da história das coisas

e da

história

das palavras; mas estas só tem história porque quem fala na '. linguagern, trabalha na produção e vive na natureza

e o homem. Con-

sequenternente, nada impede que a história se detenha sob suas
formas acabadas e prossiga urna marcha que aponta para os confins do tempo, onde há de se revelar a verdade

antropológica

do homem. Porém, enquanto não hipotecamos o pensamento na esperança, apresenta-se ao homem a tarefa de resgatar sua identidade, examinando tudo o que pertence ao tempo,

tudo o

que

nele se formou, tudo que nele se abriga e e scoa, na medida em
que retornando no tempo talvez possa desenhar o perfil de sua
verdade.
Por causa disso, o conhecimento histórico,

corno

as

d e mais ciências humanas, está permanentemente l i gado a urna etica ou urna politica. A disposição do homem na episterne pres-
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creve ao pensamento a tarefa de encontrar, através da articulação da experiência humana com a natureza, com o passado sedimentado nas culturas, com a história, o homem

na sua iden-

tidade, a verdade da história e o ser naquilo

que ele

e.

"O

pensamento contemporâneo avança nesta direção

em que o outro

deve se tornar o mesmo que ele." (PC:427)
A verdade da história é o homem.

~

o homem,

consti-

tuído pelo ernpirico e o transcendental, que constitui
tância através do qual o mesmo se revela (Flynn,

a dis-

1979: 237).

Por isso, reservou-se à história a defesa do pensamento humanista, a condição de abrigo privilegiado da atividade soberana do homem, o papel de investigação capaz de fazer
o telos da humanidade. A reflexão histórica é o
pouso da

certeza

porvir, da reconciliação;

da razão

lugar de re-

o lugar

onde a

analitica da experiência do homem adormeceu o pensamento.
Para Foucault, livrar a história das

amarras

pensamento não é senão parte do salto decisivo

desse

para um

novo

modo de pensar. É preciso romper com a circularidade dessareflexão que se desdobra para encontrar em si mesmo

o seu pro-

prio apoio (PC:444); "interrogar de novo os limites do pensamento e assim reatar com o projeto de urna critica geralda razão"

(PC:445). Esse passo, que chama pela pergunta

mente o homem existe, não é dado por inteiro em
a~

C oi~ a~,

A~

embora o livro o encaminhe, corno todas

pesquisas arqueológicas. O gesto é dado pela
pelo mesmo caminho, valendo-se da "perpétua

se

real-

Pa f av ~ a ~

as

e

demais

genealogia, mas
relação cri ti c a"

que se estabelece entre a história e as ciências humanas

e a
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filosofia (PC:483).
De fato, segundo Foucault, e preciso despertar dosono antropológico porque seus sonhos se apoiam

e retiram

téria-prima duma humanidade subme tida a complex os

ma-

regimes de

poder. "O homem de que nos falam e que nos convidam

a

liber-

tar já e em si mesmo o efeito de uma sujeição bem maisprofun-

-

da que ele. Uma 'alma ' o habita e o leva à existência,

q ue e

ela mesma uma peça no dominio exercido pelo poder sobreo c orpo.''

(VP:31) A partir dessa noção de 'alma' valorizaram-se as

reivindicações morais do humanismo, mas é tolice nos eng anarmos. Ela é o ponto de passagem de uma série derelações de poder, a engrenagem pela qual elas dão lugar desde

os

valores
~

humanos que consideramos mais caros -- como a vida -- as
guras antropolÓgicas celebradas pela filosofia

fi-

e as ciências

humanas. Como acentua o autor:

"S e. e.la.ó pud e.Jt am .óe tÍOJtmaJt e_ p.!to v oc. aJt na e.pi.õ ;te_ me_ ;to d o.ó o.ó e.&e.i;to.ó de. pno& u nda at;te..!tação qu e_
c.onhe.c.e.mo.ó é po.!tq u e_ no.!tam te.va da.ó po.!t um a moda -f_J._ dad e. e..ópe.c.ZtÍic.a e_ nova de_ pod e.Jt ; um ac.e.Jt;ta po tZ;tic.a do c.oJtpo , uma c.e.Jt;ta mane.iJta d e. ;toJtnaJt ú;tit e_ dÕc.it a ac. umut a ção do.ó ho me.n.ó ." (VP: 266 )
As epistemes estão vinculadas a r e gimes de poder. No
quadro das pesquisas genealógicas, elas foram redefinidas como dispositivos e stratégicos que se apóiam em relações de poder, permitindo a produção regular da partilha entre enunciados verdadeiros e falsos no seu campo de e x ercicio (MP:246-7).
Por isso, a constituição de uma história critica passa necessariamente por um assalto ao r e gime de verdade

da

historio-

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- humanista e racigrafia tradicional, resguardada numa versao
onal da história. Noutros termos,a critica da história
por sua denúncia como instrumento de poder,
çao a história só assume um

car~ter

de

passa

mas em compensa-

crítica

do

presenbe

quando reconhece sua inserção nas lutas da atualidade.
Portanto, convém salientar que um

pensamento histó-

rico que rasura a pergunta pelo homem, faz do sujei to uma 'função de práticas discursivas anônimas e
regimes de poder-saber, não escapa.

produto

de complexos

inteiramente

a

episteme

moderna; pertence àquele espaço onde ela "está a dissociar-se
sob os nossos olhos, porquanto começamos a reconhecer nela, de
um modo critico, tanto o esquecimento da abertura quea tornou
possível como o obstáculo que se opõe obstinadamente aum pensarnento próximo."

(PC: 445) Ele não se subtrai ao regime de poencontra

der que toma apoio .na episteme; ao contrário,

nele

suas condiçÕes de possibilidade.
Em Foucault, não existe o paradoxo apontado porDreyfus e Rabinow segundo o qual não se sabe como

Foucault

pode

estar aomesmo tempo dentro (como objeto) e fora (como critico)'da
modernidade que avalia (1983:203), na

med~da

em que sua obra

não encontra base exatamente na analítica interpretativa postulada pelos autores, mas, como tentamos mostrar
anterior, numa filosofia da história. Essa

no capitulo

preve a resistén-

cia ao exercício do poder, que erige em matriz de transformação da história, e concebe um lugar às práticas de si, que nao
excluem, na sua tematização como retorno
estratégia

td7

barrada

' por

uma

sobre

si

de

uma

resisténcia, a possibilidade
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de elaborar um saber critico sobre o poder. No paradigma
cauldiano, a auto-reflexão, que funda o pensamento

fou~

critico,

não consiste numa disposição inerente ao processo de formação
da espécie, nem muito menos no movimento de reapropriação que
o espÍrito faz sobre si, mas urna prática historicamente datada, que encontrou suas condições de possibilidade

nas

muta-

ções das relações de poder verificadas na viragem

do

século

nao

tenha

XVIII (Cf. capitulo I, pp. 46-7). Embora Foucault

chegado a se manifestar abertamente quanto a esse ponto,é licito afirmar que ele se coaduna com o curso de

sua obra tar-

dia. E talvez mais. Porque se descobre com Foucault

num qua-

dro histórico dado de modo transcendental, essa auto-reflexão
é forçada a concluir que contém em si o interesse

não exata-

mente da emancipação, mas da desconstrução das relações depoder vigentes.
Dreyfus e Rabinow estão corretos quando
os trabalhos de Foucault contém urna dimensão
desenvolve o

;~~;gh~

hermenêutica de que

afirmam que

reflexiva

que

o investigador está

sempre situado historicamente e deve compreender osentido das
práticas nas quais está inserido do seu interior.

Todavia,

convém não perder de vista que esse insight se suplernenta numa filosofia da história, onde as relações de

poder ocupam o

lugar da subjetividade transcendental.

o programa de pesquisas históricas de Foucault opera
no "ponto de retrocesso" da episterne moderna,

o limite

do qual ela não pode avançar (PC:327); conseqüentemente,
finca suas raizes nos pontos de resistência e fuga

além
ele

das rela-
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çoes de poder nas quais ele se sustenta.

A genealogia situa-

se no centro de uma reversão de forças; e um contrapoder. Não
pretende confortar o destinatário com o estabelecimento de uma nova tradição, mas mostrar as cesuras e partilhas que percorrem essa tradição, mostrar a historicidade

contingente de

nossa atualidade, desestabilizar nossa e x periência e restabelecer nossa capacidade de ação histórica. Por esta razão, ela
consiste num trabalho de desconstrução do regime de poder-saber vigente, que retoma a função critica do conhecimento histórico na episteme moderna, mas retoma-a para

afirmar

todos

os perigos que ela tenta conjurar. Pois enquanto o pensamento
histórico ortodoxo avança naquela direção em

que o

homem deve se tornar o mesmo que ele, o projeto

outro do

arqueogenea-

lÓgico detém-se naquilo que "ligando-o a cronologias

múlti-

plas, entrecruzadas, muitas vezes irredutiveis umasàs outras,
o dispersa através do tempo e o fixa, tal uma estrela,no meio
da duração das coisas." (PC:431)

Pretende gerar

efeitos

contrapoder nos complexos de poder-saber vigentes,
desagregadores em nossos gestos e pensamentos,

de

efeitos

mostrando

a

contigência histórica de nossos pensamentos e ações.
A arqueologia do saber situava suas próprias pesquisas no elemento do arquivo: sistema geral de formação etransformação dos discursos na história (AS:l62-3). Isto é~ um tipo de constante trans-histórica responsável pela

ligação en-

tre o passado e o presente (Megill, 1979:485). Por causa disso, era incapaz de evitar sua caracterização comodiscurso sobre os discursos, não se interrogava seriamente sobre o lugar
de onde fala o novo arquivista, que só a distância

produzida
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pelo fluxo eterno do tempo permitiria apreender. O equacionamento do problema foi dado pela genealogia:

o arquivo

e

um

sistema de regras desprovido de sentido essencial; depende do
jogo de estratégias que se investe nele. Ele não ésenão a face loquaz da dispersão de relações de poder que

tece a trama

da história (Cf. MP:26).
Portanto, quem comanda a produção

do

conhecimento

histórico é uma autêntica vontade de poder. O historiador do
presente que conta a história da articulação

dos regimes

de

poder com os sistemas de saber no mundo contemporâneo fazparte da história que relata. Em outras palavras,

o modo de ser

da história postulado por sua filosofia faz um

retorno sobre

essa filosofia mesma e assim lhe oferece a

possibilidade

de

fazer, no seu movimento de conhecimento, a autocrítica de sua
prática. o programa de pesquisa foucauldiano é tornado possivel pela história que a genealogia estuda.*

*)Essa epistemologia implica uma ser~e de conseqUências no que tangea objetividade do conhecimento histórico. Restabelece, com argumentos empÍricos, uma forma de relativismo histórico, na medida em que - nietzscheanamente - vincula o passado aos regimes de poder-saber ativos
no
presente."O que é a história enquanto nela se produz incessantemente a
divisão entre o verdadeiro e o falso?" (IP:71) Talvez não fosse paradoxal afirmar que nesse ceticismo se encontra o mecanismo de autodestruição da filosofia da história de Foucault. Não obstante, basta salientar
aqui que esse historicismo depende da aceitação ou não das teses filo sÓficas da primazia do pensamento sobre o ser e da impossibilidade de
aceder ao conhecimento objetivo. Alem disso, como diz Vicente Descambes, Foucault não argumenta, nem deixa claro, se a histeria
verifica
suas teses filosÓficas ou se as teses filosÓficas justificama exposição
histórica. E mesmo que o fizesse não poderia decidir a questão, pois se
a história corrobora a tese filosÓfica, é possível que os fatos que utiliza corroborem outras hipóteses; e, se a filosofia justifica anarração, é possÍvel que outras teses dêem conta dos mesmos fatos
(Descambes, 1980:136-7).
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4.2 - HISTÓRIA E AUTO-REFLEXÃO
Fazer história e uma prática. Ela se enraíza na praxis social onde se faz a história, não pode ser dissociadadas
práticas econômicas, políticas e culturais que

reproduzem

e

transformam a sociedade. Pensamento histórico e ação política
são as duas faces do modo de ser da praxis contemporânea.
um laço indissociável entre conhecimento e açao

nos

Há

estudos

históricos.
O conhecimento histórico remete sempre

a nosso pen-

samento como atores da história. O estudo retroativo

do pas-

sado humano tem sempre um conteúdo prospectivo: agrega a nossa subjetividade principio diretores para a ação social, serve
de guia hermenêutica para nossa praxis no processo
em curso. Todavia, esse conteúdo não pertence

histórico

inteiramente à

história narrada, mas a concepçao geral de história

que sub-

sume os horizontes de expectativa do ponto de partidahistórico-hermenêutico do historiador. Os estudos históricos saoparte da praxis política que modela nossa atualidade

e

futuro;

vale dizer, são comandados por um interesse prático.
O projeto foucauldiano de análise

histórico-filosó-

fica da modernidade não foge à regra. Para Foucault: ''A política é imanente a história, a história indispensável
tica"

(DP: 160) . A história que o historiador

a polí-

do presente re-

lata rebate sobre sua obra mesma, através de uma reflexão que
ele faz sobre seu papel nela. A exemplo da
~h~~e,

Neu e

ela está presente em seus trabalhos como

to-reflexiva; mas, ao contrário daquela, sob

S oz~atGe~~ h

dimensão au-

forma negativa,
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de modo nao só a impedir que seus conteúdos prospectivos,confiados integralmente à ação prática dos interessados,
legitimar uma politica positiva na atualidade,

mas

possam
coloquem

questões que essa deveria responder.
Para Foucault, o intelectual não pode mais exercer o
papel de formador da consciência, de dizer a verdade

e mode-

lar a vontade dos outros, que tem assumido há 150 anos.
xame retrospectivo das relações entre poder

e saber em nossa

sociedade mostrou que nossa ação e pensamento

estão vincula-

dos a uma razao cujas pretensões de validade universal
clarecimento se apoiam em mecanismos de poder,
cuja história carrega consigo uma série de

e es-

e vice-versa,

dogmatismos,

jeições e despotismos. Conseqüentemente, coloca
os porta-vozes de um pensamento que, desde o

O e-

su-

sob suspeita

fundo do século

XIX , se obstina em ver na atualidade a epifania da razão triunfante e o destino histórico-transcendental

do ocidente. Na

verdade, obriga reformular seu estatuto.

"0 papel d e. um int.e.fe.c.t.u.a f não ê dize.!t ao~.> ou.t.Jto-6 o que. óaze.Jt . Com que. diJte.i;to e.fe. o óaJtia?
Le.m btr_e.m -J.> e. de. ;to da~.> a~.> p!to óe.c..ia-6 p!tome.~.>J.>a-6, inj u.nç Õe.-6 e. p!togtr_ama-6 que. o-6 int.e.fe.c.;tu.ai -6 pu.d e.Jtam
noJtm u. fatr_ no d e.c.otr_tr_e_tr_ do-6 d oi~.> Úft.imo-6 ~.>êc.u.lo-6 e.
do~.> qu.ai~.> ~.> e. vi u. agotr_a oJ.:, e.üe.i;t oJ.:,. "(V:83)
O advento da modernidade colocou opensamento na condição de não se manifestar senao nos traços que ele reconhece
e impõe à atualidade, como vimos no primeiro capitulo.
jeito, tornado auto-referente de toda experiência

O su-

possivel

assume a tarefa por definição infinita dereapropriação de sua
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verdade no curso da história que ele próprio faz.

Nesse con-

texto, o intelectual assume a tarefa de pensar

universal,

o

fornecer a consciência do tempo presente, responder à pergunta pelo que nós somos e o que e a nossa atualidade

enquanto

campo de exercício de nossa racionalidade e poder. A episteme
prescreve ao sujeito finito a tarefa infinita
rear-se de seu próprio ser e verdade. Assim,

de

reassenho-

na- o

surpreende

que o papel de formar a consciência do tempo confiado aos intelectuais tenha se revelado cúmplice dos desatinos

vividos

pela modernidade. Como nota Foucault:

"P cvw o pe.n.J.Jame.n.to mod e.Jt n o , não hâ moJtat po.6.6Zv e.t, poltq u e. d e.J.J d e. o J.JêQ ulo XIX, o pe.n.6ame.n.to jâ
'J.Jai u' d e. J.Ji, do J.Je.u J.Je.Jt p!t~pltio, jâ não ê mai.6
.te.oJtia; de.J.Jde. que. pe.nJ.Ja , o pe. nJ.Jam e.n.to tí e.Jt e. ou
Jte.QOn.Qitia, apltoxima ou a tíaJ.J.ta ; não pode.QoibiJtJ.Je. de. ti be.Jt.taJt e. J.J ubjugalt. An.te.-6 me.J.Jmo d e. p!te.-6 QJte.ve.Jt, de. e.J.J boçaJt um tí u.tuJto , de. dize.Jt o que.
Qumplte. tíaze.Jt , an.te.J.J me.J.Jmo d e. e.xoJt.taJt ou ape.na-6
d e. ate.Jt.taJt , o p e.nJ.Jame.n.to , a nZve.t d e. J.J ua e.xi-6 .t~nQia , d e.J.Jde. a J.Jua tíoJtma mai.6 ma.tin at , ê e.m J.Ji
ação -um a.to pe.JtigoJ.Jo ." (PC:227)
O programa de pesquisa que relata a história dos regimes de saber que recobrem e se imbricam em sistemas

de po-

der não se furta a esse solo. Seu próprio discurso é uma forma de poder, não pode escapar de sua rede,

está cerrado her-

meticamente em seus horizontes. Por isso, não podeter um conteúdo prospectivo, na medida em que aquele que

descobre

nas

relações de poder o substrato da história o faz justamentesob
suas condições. Em Foucault, o saber histórico

e um

instru-

mento de análise puramente negativo do social-histórico.

A-
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liás, é essa postura que lhe confere, corno vimos,
cruel. Não há nenhuma

~azão

para o engajamento

o

caráter

em favor

doentes, dos loucos, dos prisioneiros, do proletariado,

dos
pois

esse engajamento, na medida em que teria assim de estabelecer
alguma norma positiva, não seria senão urna via

privilegiada

de recondução dos dispositivos de poder contra osquais se coloca.
As histórias que o historiador do presente contasão,
quer pelo seu conteúdo, quer pelo seu ponto de

vista,

histó-

rias sem razão. Seu gesto é um gesto apenas de resistência ao
exercicio do poder, visa so elaborar um saber estratégico capaz de apontar as linhas de fuga dos mecanismos

de

que nos vitimam na atualidade, tomando como base
que a afirmação dos corpos e da vida, na

sujeição

a idéia

multiplicidade

de
sem

verdade de suas manifestações, é incompativel com a história,
a suspeita, assinalada por Putnarn, de que nossa história é um
tipo de loucura. Assim, para o historiador do presente, o futuro e inominável. "Imaginar um sistema ou futuro

é partici-

par do sistema presente do qual queremos escapar"

(PBM:41). A

história é reconstruida apenas para ser negada.

"A c.~Itic.a não te.m po~que.

-6 e.~

p~e..mi-6-6 a

a

de. um
~ac.ioc.Inio que. te.~mina~ia · dize.ndo:
it.St.So que.
.:te.n-6 de. 6aze.~. Ve.ve. -6e.~ um in-6t~ um e.nto pa~a o-6
que. lutam, ~e.-6it.Ste.m e. não t.Supo~;tam mai-6 o que.
e.xit.Ste. ." (IP:7 6 )

e

O papel do intelectual não é dizer

aos outros o que

cumpre fazer. Trata-se ao contrário, de fazer,

consoante sua

visão de história, com que certos discursos se tornem perigo-

Õ5

- - - - - - - - -· - - -- - - -- - -- -- - -- - --
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sos, certas práticas duvidosas, fazer com que surja a e x igência de transformar nosso pensamento e ação.Exatamente por isso, o pensamento que coloca a pergunta pelo nosso presente no
primeiro plano tem de ser hoje um pensamento
Foucault , ~~~a ~ uma ~~fação n~~~~~ â~ia ;

historiador.

Em

o pensame nto assume

necessariamente a forma de um pensamento historiador.

É a ú-

nica forma pela qual ele pode neutralizar os efeitos de poder
que o saber e ngendra, evitar os conteúdos positivos

que res-

tabelecem os sistemas de dominação, colocar em cheque o regime de verdade vigente. Na medida em que o saber produzefeitos
de dominação, as filosofias positivas só podem
despotismo, o saber precisa ser histórico,

favorecer

o
Mas

retroativo.

isto, só quando rompe com o conceito de história herdado pela
tradição,

assentado na noção de continuidade e retirada his-

toriografia seu caráter prospectivo. Em outros

termos,

senta-se aqui a idéia de Nietzsche segundo a qual
ria, em seu conjunto, é a ciência das diferentes
dizer, a ciência dos remédios, mas nao uma
De masiadamente Humano II,

"a

aprehistó-

culturas,

terapia"

e

(Humano,

§ 613).

Assim, por um lado, o recurso à descontinuidade
também um aspecto prático na historiografia

foucauldiana:

um e x pediente para evitar a l e gitimação do presente,
neira de impedir que ele encontre sua razao

de

tem
e

uma ma-

ser na neces-

sidade histórica. Por outro, para neutralizar qualquer possibilidade prospectiva, o autor resgata a filosofia dahistória.
A única forma de satisfazer seu projeto de elaborar

um saber

estratégico é r epor sua teoria no plano de um discursoao mes-

---.
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mo tempo empírico e transcendental, capaz de dar conta da diversidade dos fenômenos históricos, mas vedar

o esboço de um

sentido ou verdade neles.
De fato, Foucault combina de maneira
autocompreensão

cr~tica

paradoxal

uma

com relação ao processo noqual se in-

sere com uma concepção da história dogmática --se considerarmos com esse termo o discurso que faz abstração docaráter finito de todas as suas categorias e rejeita o caráter variável
de seus próprios horizontes; isto é, julga que sua perspectiva constitui o veredito final sobre a natureza

do histórico

na medida em que as relações de poder são a

possibilidade

para que haja história. Porém, ao mesmo tempo,

isso não sig-

nifica que seu discurso suprima o caráter aberto e incerto do
processo histórico, pois o estatuto transcendental
ções de poder impede a hipostatização de suas

das rela-

transformações

concretas conforme determinado sentido ou numa

configuração

que representasse seu fim; elas variam conforme aprática histórica dos homens.
Em suma, o autor elabora um saber que

escapa a

uma

autocompreensão objetivista e se impede de dirigir dogmaticamente a ação social, adquirindo um caráter critico
mente perverso -- quando aponta os seus limites,
quando fornece uma pauta negativa

de conduta

certae

prático,

diante do pro-

cesso em curso, desencadeando um processo reflexivo

capaz de

modificar a forma de nossa dependência às condições de partida desse saber e permitir a fuga do sujeito do
em questão.

~I

foco de poder
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Foucault continua vinculado a episterne
A~

Palav~a~

e

a~

Co~~a~,

moderna.

ele mostrou o papel central

lítica da finitude no quadrilátero antropológico

Em

da ana-

e na funda-

rnentação das ciências humanas em torno do ser no mundo do hornern. Afinal, ela procura articular a história
com o sentido investido nas obras dadas à

de urna cultura

experiência

vivi-

da. Foucault apenas substitui essa fundamentação noser do hornern pelo modo de ser da história. A relação inseparáveldo hornern com a história não passa pelo seu modo de

ser voltado ao

tempo, mas ao eterno retorno das relações de

poder corno modo

de ser da história na qual o homem está jogado.
Por isso, o conceito de história não desempenha aqui
apenas o papel de princípio regulador da pesquisa

historio-

gráfica e da prática histórica, reconhecido pelo
epistemológico conternporáneo, mas também, como
Frankfurt, daquilo que Foucault chamou de

pensamento

na Escola

•

-r

•

prlnClplO

de

crítico

para a atitude que suas pesquisas engendram diante da atualidade, cujo objetivo é garantir a nossa liberdade

corno práti-

ca, a prática da liberdade.

que nao

A política de Foucault é urna política
revelar seu nome, que se quer secreta, se apóia

no

da práxis. Toda situação histórica é estratégica,
de urna dispersão de relações de poder. O saber

ousa

silêncio
o

retrato

e parte dela,

- e o agendesempenha um papel no seu desenvolvimento, mas nao
~

te da tornada de consciência dos problemas que a dominação investida nela promove. A contestação e física, seapóia no corpo e sua vitalidade, no que ele diz e faz; e

I

z

os

únicos

que
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podem assumir essa tarefa sao aqueles que aceitam

arriscar a

vida para fazê-lo.
O papel do intelectual é apenas fornecer

os

pontos

de vista e os instrumentos de análise da situação; sao as lutas que se desenvolvem nela que encontrarão as possibilidades
de resolver as problematizações que ele ilumina e dimensiona.
Não é através de projetos alternativos que o

superamos.

Fou-

cault adota à letra a idéia de Burckhardt de

que "através da

luta apenas, em todos os tempos e em todas asquestões da história mundial, a espécie humana toma consciência
realmente quer e o que ela pode realmente
xões sobre a História:277), e , portanto, as

do que

conseguir"

ela

(Refle-

condições positi-

vas para a superação de uma problematização existente nao podem ser dadas a

p~io~i,

se desenham no desenrolar dosconfron-

tos (Cf. DP:IlO). Essa perspectiva é particularmente explicita na referência que o autor faz ao futuro do sistemapenitenciário em

L'Imp o~~ible

a~

P ~i~o~ :

p~i.sõe~,

o~

mec.a~i~mo~

pu.~i.tivo~,

c.hega ~am a ~e .t~a~~no~ma~, ~ão ~e~ã p o~qu.e .te~ha havido a in.tnodu.ção de u.m pnoje.to de nenonma na
c.abeça do.ó .tnabalhado~efi J.ioc.iaifi; J.iena qu.a~do
oJ.i qu.e .tna.tam c.om efita nealidade, todo.ó elefi,
.te~ham ~e e~n~en.tado e~.tne
~i
e c.om ele~ me~
mofi, te~ham ~ e c.hoc.ado c.om viafi fiem J.ialda, c.o~ 

"S e

nu.~õe~,

impo~~ibilidade~,

c.o~nti.to~

e

enn~e~.tame~.to.ó,

~ha i~.tenvido

do~ efi

.te~ham

~o

nealiza~em

a.t~ave~~ado

qu.a~do ac.~Z.tic.a

neal, e ~ão qu.a~do o~
~ u.afi idê.ia~. " (I P: 7 6)

.te-

~e6o~ma

A história apresenta um processo sem fim de lutas em

l O,
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torno de complexos de poder-saber. Por isso,

nao podemos fa-

razoes

zer apelo a nenhuma norma ou referência, nenhuma das
invo c adas para resistir ao exercicio do poder

soam

melhores

que as anter iores ou e x pressam a derradeira verdade. Os ·lirnites sao, em Última instância, fisicos.

"D e. fia;to, l.le.mpJr..e. pod e. hav e.Jr.. um c.e.Jr..;to rwme.Jr..o de.
pJr..oje.;:to-6 c_ uj o 6i m ~ modifiic.aJr.. c.e.Jr..;:ta-6 c_oe.Jr..c~e.-6 ,
a;:t e.n uâ- f a-6 ou me.l.lmo abofl-fa-6, ma-6 nenhum d e.fe.-6
pode., l.limple.l.lme.n;te. poJr.. !.lua na;tuJr..e.za, al.l-6 e.g uJr..aJr..
que. a-6 pe.l.ll.loa-6 adquiJr..iJr..ão au;toma;tic_amen;te a fi be.Jr..da d e , que. ela vai l.le.Jr.. e.l.l;t ab efec_i da pe.fo pJr..ÔpJr..io pJr..oje;to. A fi be.Jr.. dad e do homem jamai-6 ~ a-6l.le.g uJr..ada pe.fa.J.> inl.l;ti;t u ic~e.-6 e -f.ei-6 que. .têm poJr..
6inafidade. ga.Jr..an;tl- faJ.>. " ( FR: 2 4 5)
Não podemos dissociar esses projetos

e as institui-

ções nas quais eles se materializam das relações

sociais

atravessadas por mecanismos de poder -- aue fornecernsuas condições, sob pena de hipostasiar a contra-estratégia

de

onde

provem e a prática da liberdade que ela pode conter num horizonte fixo

(FR:246).

De resto, é preciso considerar que todos

os proces-

sos de luta se revestem da forma de reformas estratégicas nas

-

-

- senao o primeiro passo parelações de poder. Isto e, nao sao
ra o aparecimento

de

novas

sujeições,

problema-

novas

tizações e novas lutas contra o poder. Em vista disso, é preciso ter urna nova posição sobre os confrontos

aue atravessam

a sociedade. A alternativa entre reforma e revolução

- se
alternativa mal posta. Segundo Foucault, nao

e

urna

pode sirnpli-

ficar a praxis politica dizendo: "consolidais osisterna na me-
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dida em que o contestais; na medida em que permaneceis

nele"

(DP:7l).
Essas teses consideram a história do ponto

de vista

moral, submetem-na a nosso discurso e nossa vontade, vivem da
esperança no juizo final. É preciso abandonar
tudo ou nada, as noções de crise e solução,

essa lógica do

o profetismo

emancipação porvir. Temos de analisar a história

na

através

exame de seus funcionamentos estratégicos, através

das lutas

que rompem com os mecanismos estabelecidos . (RIT:34r
çao social, "a partir do momento em que se impõe

do

Toda a-

pela força,

pela luta coletiva, pelo enfrentamento politico, não se trata
de uma reforma, é uma vitÓria"

(DP:70).

Em termos politicos, isso significa

que

precisamos

ter uma atitude experimental, capaz de permitir a avaliação a
cada momento daquilo que propomos e fazemos,

diante de nossa

atualidade. SÓ assim podemos "dar um novo impeto, tão largo e
distante quanto possivel, à obra indefinida da liberdade"

(FR:

46). Pois a liberdade nao remete a uma determinada disposição
das relações sociais, mas a uma possibilidade

intrinseca

relações de poder, que como tal só existe quando

e

as

exercida

por aqueles que se encontram em estado de sujeição. Ela é uma
prática (FR:245).
Nesse contexto, o intelectual tem um

papel preciso:

desconstruir as relações de poder vigentes problematizando
atualidade. Ele não pode mais tomar apoio na

a

razão ocidental

e as tarefas que ela confiou aos intelectuais.
que o regime de poder em vigor toma apoio nele,

Na medida

em

mas ao mesmo
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tempo nao conseguimos nos projetar para seu

exterior,

submetê-la à desconstrução, através de uma análise

cumpre

necessa-

riamente histórica. A conseq~ência da interpretação histórica
da existência feita pelo homem moderno é o niilismo. Meditando sobre essa interpretação, da qual seu pensamento

é resul-

tado, Foucault entendeu a situação gerada por essa história e
empreendeu uma virada, em pleno andamento em seus Últimos estudos, no sentido de atacar a questão do tempo

presente

re-

formulando os termos de nossa problematização com ele.
Foucault procurou nos libertar de uma certa idéia de
história e conseqÜentemente de uma certa concepção de politica, emancipar-nos da idéia de emancipação no p::)Ivi:l;, sepultar o
humanismo prostituidor de pensamento para afirmar

nosso

di-

reito de responder ativamente ao tempo presente.

"Po!L um lado, n.Õ-6 de..ve..mo-6 te..IL a modê.õtia de. diz~~ a n.o-6 m~.ómo-6 qu~ o ~~mpo ~m qu~ viv~mo-6 não
con.ó~i~ui o ~nico, 6undam~n.~al ~ d~ci.óivo pon~o
da hi.ó~Ô~ia ~m qu~ ~udo ~~m d~ acon.~~c~~ ou ~~
com~ça~ . P o~ ou~~o, ~ambêm ~~mo-6 d~~~~ a modê-6~ia d~ d~z~~ qu~ - ape...óa~ da üal~a
d~.ó.óa .óol~
n.idade.. - o te..mpo e..m que. vive..mo-6 ê muito in.te..~~.ó.õan.~e..; qu~ ~t~ p~~ci.óa -6~~ anali.óado ~ut~~a
pa.õ.õado; e que. n.Õ-6 üa~lamo-6 mui~o b em .óe.. pe..~gun.tâ.õ.õe..mo-6 'qua l ê a n.atu!Le..za do n.o-6-60 p!Le...õe..n.;t~?'"

(SS:'206)

Segundo Nietzsche, e possivel distinguir

dois tipos

de posicionamento diante da história: o posicionamento doshomens históricos e o posicionamento dos homens

supra-históri-

cos. Ambos possuem em comum o fato de dizer n.ão à atualidade.
Para os segundos, o passado e o presente são uma Única e mes-
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ma coisa; apesar da sua diversidade permanentemente renovada,
reconhecem neles a onipresença de uma estrutura estávelde valor invariável. Logo, por teram visto a cegueira e a injustiça das ações humanas, o espetáculo de falsidade,

grosseria,

desumanidade, absurdo e violência que o tempo nos impõe, perdem o desejo de continuar a viver e de participar dahistória.
Para os primeiros, o sentido da existência

se revela

nao no

presente, mas no curso do futuro; o espetáculo do passado impele-os para frente, acende a esperança de que os próximos anos terão de ser melhores, a diversidade que o presente apresenta com relação às outras épocas é uma promessa

de felici-

dade futur a,
Contra os espiritos históricos, Nietzsche opÕe o não
dos homens supra-históricos: o que os anos do futuro poderiam
nos ensinar que os anos passados não ensinaram; contra os espíritos supra-históricos, o não dos homens históricos: o mundo está completo e atinge a cada instante seu objetivo, mas o
faz

numa corrente de vida nova e poderosa,

contra o passado. Vale dizer, Nietzsche diz

que
~ ~m

se
àquilo

confere ao devir um caráter de eternidade, mas

afirma
que

ciente de que

sempre temos algo a fazer, pois a cada instante

se decide em

nossa finitude toda essa eternidade. Noutras palavras,diz sim
ao retorno da história como afirmação da vida, tornao ponto de
vista do homem super-histórico.
Foucault retomou esse ponto de vista

como base duma

nova forma de ação social, idéia colocada à disposição de todos os que, arcando com seu fardo, tiveram o

interesse de a-

(
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firmar os direitos da vida no tempo presente,

certos contudo

de que suas vozes nao expressam a última verdade
(Cf.

UR: 8) •

da história

CONCLUSÃO: O FARDO DA HISTÚRIA

Ao término desse estudo, cumpre fazer
crítico-hermenêutica do programa de pesquisa
reconstrução do processo histórico não pode

uma avaliação

de Foucault.

A

ser vista apenas

pelo lado teórico, pois contém sempre uma dimensão

prática,

que remete à nossa condição de atores da história.

Os traba-

lhos de Foucault não são história zouz

~ou~z,

nem

da história, situam-se num espaço intermediário

filosofia

entre

essas

duas disciplinas, são reflexões sobre a história. Com base na
análise de alguns problemas-chave da modernidade, em períodos
determinados de sua gênese, o autor converteu

as relações de

poder em paradigma da história como um todo, na medida em que
se considera ela como espaço de manifestação vitaldos homens.
Para Foucault, a pergunta pelo nosso presente define
uma das principais linhas de reflexão da história dopensamento contemporâneo. "O que acontece atualmente

e o

que

somos

nós, nós que talvez não sejamos nada mais e nada além daquilo
que acontece atualmente?"

(MP:239). O pensamento não se dedi-

ca apenas a proclamar verdades para todos, não

serve

apenas

de consciência da época: Desde Kant, mas sobretudo de Nietzs-
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che, colocou-se ao pensamento a tarefa de diagnosticar o presente , através de um trabalho de e scavação do solo no qual se
ass e nta nosso p e nsamento e ação. A questão da atualidade e do
campo de e x periências atravessa a

e p i~te m e

moderna de ponta a

ponta.
"N ~e.tzJ.>c. h e.

d e.J.>c.o b Jt~ u.

qu. e. a

a t~ v ~da d e.

da
o qu. e J.>o-

p e.c. u. .t~ a Jt

eJta d ~ag n oJ.>t~c. a Jt o p !te~ente :
mo-6 ho j e ? O qu e ê eJ.J te hoj e qu e e~ta m o ~ v ~ v en
do? " (E ntJte v i ~ t a a Ig oJt Ca Jt u ~o, 19 6 7:81-2)
6~.to~o6~ a

Escrevendo alguns capitulas da história do presente,
Foucault inseriu seu trabalho nessa linha de refle x ão, investigou a atualidade na sua densidade histórica, reconstituindo
a t r ama das relações de poder que modela nossas ações,o regime de saber no qual enunciamos a verdade e o trabalho de pensarnento através do qual nos constituimos como sujeitos. Através da análise histórica de certas práticas sociais, ele promoveu um estudo filosófico da modernidade, fez a diagnose geral do que a sociedade contemporânea contém.

Enfim,

uma série de problemas capazes de nos darem uma

examinou

nova experi-

ência da história e de nosso lugar nela.
foucauldiano

Nesse sentido, o programa de pesquisa

constitui uma resposta original aos probl emas do presente, na
medida em que a reflexão sobre estes problemas

faz um desvio

pelo passado, procura colocar-se fora da cultura

a que

per-

tence não para reduzir seus valores, mas ver como ela p Ôde se
constituir, assume a forma de um estudo retroativo desse presente, fala daq uele espaço que se inquieta sob

nossos passos

e abala nosso p e nsamento. Os estudos históricos não concernem

?:;o
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apenas ao passado. Toda história é escrita retrospectivamente,
do ponto de vista dopresente. As chaves de interpretação

a-

plicadas pelo historiador aos seus temas de estudo nãopertencem a história narrada, mas sim às condições sociais que serviram de ponto de partida da pesquisa, fixaram os assuntos de
investigação, estabeleceram o sistema de ·referência narrativo
do historiador e definiram sua concepção de história (De Derteau, 1976).
Os estudos históricos constituem uma formade antecipaçao retrospectiva das tomadas de posição e expectativas que
a praxis social gera na reflexão de um grupo,

classe ou fra-

ção de classe social a respeito de sua época;traduzem as concepções que esses sujeitos sociais mantém com seupróprio tempo para a forma de conhecimento do passado e saber histórico.
Nossa visão do processo social em curso provém de um exame do
decurso histórico na sua generalidade, guiado por um interesse prático no futuro.
A obra foucauldiana nao e exceçao. A históriado presente e extemporânea apenas em intenção. Na verdade,
si mesma para o diagnóstico de nossa atualidade

vale em

e das

rela-

çoes que essa atualidade entretém com o pensamento histórico.
Afinal, o êxito dos estudos de Foucault indica bem

a comuni-

dade dos horizontes hermenêuticas do autor com aqueles visualizandos pela

~n~et~gen~z~a;

e por isso não podem ser compre-

endidas sem uma análise das contradições históricas da sociedade contemporânea e seus reflexos nas camadas intelectuais.
Com efeito, os estudos históricos de Foucault se in-
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serem nos prolongamentos pós-modernos daquela linha de pensamento na qual a história, inicialmente pensada

com a catego-

ria de progresso, acabou submetendo-se ao ponto

de vista

critica e da decadência. Na sua análise do saber

da

histórico e

da reflexão sobre a história no século XIX, Hayden White mostrou que a história como modo de ser e forma

de conhecimento

tem se tornado um peso para o pensamento contemporâneo. Desde
o final do século XIX, tem se verificado um

movimento combi-

nado pelo qual um progressivo niilismo tem se

apoderado

das

teorias da história e a prática dos estudos históricos cultivado um ceticismo crescente. A partir dessa epoca, o otimismo
reinante relativamente à existência de um sentido

uniforme e

cognoscivel da história passou a receber uma série de golpes,
que não foi desencadeada por uma revisão do

passado, mas por

uma critica do presente (White, 1966).
Para White, Nietzsche assinala sem dÚvida o ponto de
partida dessa reflexão -- embora essa reversão

de expectati-

vas já se encontre na obra do historiador Jacob Burkhardt. Na
II Extemporânea, o filósofo

sustentou que a

supremacia

da

história na cultura ao longo do século XIX provocou uma degenerescência do "sentido histórico"

da sociedade, esterilizou

as forças vivas do presente, modelando uma cultura dependente
exclusivamente de seu passado. O historicismo

promoveu

uma

hipertrofia da contemplação do passado e uma submissão davontade criadora de viver ao movimento da história.

O homem

a-

prende apenas a resignação, testemunha o fracasso de todos os
projetos humanos e acumula a experiência de morte

e destrui-
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ção de culturas internas. A vida abandona aquilo quedá vontade de viver pelo que se limita a reproduzir

a vida já vivida

anteriormente. O saber histórico torna-se um fardo.
No correr do século XX, essa linha de

reflexão

se acentuado, constituindo o que se convencionou
partir do clássico de Karl Heussi, a

~~i~ e

chamar,

a

do

da qual ainda não nos libertamos. A eclosão da

I

dial, as catástrofes econômico-sociais . que lhe

seguiram,

ascençao do totalitarismo, o holocauto e

tem

Guerra Muna

o exterminio de mi-

lhares de seres humanos em Hiroshima destruiram
idéia de progresso que pautou o pensamento

a crença

na

histórico durante

dois séculos. As filosofias da história foram acusadasde responsabilidade pelo acontecido, e gradativamente

a

reflexão

sobre a histÓria foi tomada por um pessimismo crescente, cujo
exemplo mais notável continuam sendo as teses de Walter Benjamim.
Por outro lado, as tentativas epistemológicas de reformular os fundamentos do saber histórico e resolver os problemas suscitados por essas experiências não
positivos. As filosofias criticas da história,

tiveram efeitos
baseadas numa

concepção cientificista do saber, revelaram-se destrutivas em
seu desempenho. Procederam a liquidação da idéia

de história

como totalidade e solapa r ·am

dos estudos

as bases da prática

históricos. Em resumo, o desenvolvimento interno eexterno das
antinomias do historicismo provocou uma reformulação
molÓgica dos estudos históricos que impôs uma
nente ao saber histórico.

lo

episte-

critica perma-
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A obra histórica de Foucault corresponde

a

da chamada crise do historicismo, que se superpos

II etapa

a primeira

a partir da década de 50, com a denúncia do estalinismo

e

a

crise do marxismo que lhe seguiu.
Segundo os pensadores marxistas, a crise do historicismo nao era senao um aspecto particular da crise

geral

do

pensamento burguês no século XX. O acirramento

das contradi-

ções sociais, a emergência das massas no palco

da história e

a tomada de con s ciência dos povos sem história

provocaram

recuo do pensamento historiador. O sentimento

de

impotência

diante dos acontecimentos em curso se traduziram
mento crescente dos acontecimentos passados

um

num

trata-

como incognosc!-

veis e irracionais. O desaparecimento da idéia

de

progresso

histórico-social foi concomitante da recusa em conceber oprocesso social-histórico como desenvolvimento

regido por leis.

A "revolta contra a razâo'' toma conta nâo apenas
do conhecimento histórico, vedando seu caráter

das teorias
cientifico

e

objetivo, mas da própria concepçâo dominante de história. "Para a consciência histórica contemporânea, a história
sentido e é trágica."

nao tem

(Kon, 1962:19)

Por outro lado, o ceticismo com oconhecimento representa uma denegação do materialismo histórico, não apenas coinstrumento

mo metodologia do passado da história, mas como

de análise do presente sob o ponto de vista da história, como
postulava Lukács. O anti-historicismo burguês

e

uma

reaçao

contra o marxismo e as conquistas do socialismo emtodo o mundo, que indicam o caminho para a resolução dos problemas his-
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tóricos que conduziram à crise do historicismo. Afinal, nao e
senao no socialismo que:

"A vida e.m -6oc.ie.dade., p!tÕp!tia do-6 home.n-6 , que. a~ê -6e. lhe.-6 ap!te.-6e.n~ava c.omo Jte.-6ul~ado dana~u!te.
za e. da hi.ó~ÕJtia, ~o!tna - -6e. um a~o au~ên~ic.o e.
fiv!te.. A-6 no!tça-6 e.-6~/tanha-6 e. o b je.~iva-6 que. a~ê
agoJta dominavam a hi-6tÕJtia pa-6-6am a e.-6~a!t -6ob o
domZnio do-6 home.n-6. Não ê -6e.nao ago!taque. o-6 home.n-6 üaJtão a hi.ó~Õ!tia c.om pfe.na c.on-6c.iênc.ia, -6Õ
a pa!t~i!t de..ó~e. mome.n~o a-6 c.au.óa-6 .óoc.iai-6 po.ó~a-6
po!t e.le.-6 e.m movime.nto te.Jtão, de. mane.iJta p!te.ponde.!tante., numa me.dida c.ada ve.z maioJt, o-6 e.üe.ito-6
po!t e.le.-6 p!te.~e.ndido-6." (E nge.l-6 ,
An~ i- Vllh !ting :
III,2)

A história apresenta-nos um espetáculo

dantesco

de

morte e de destruição, injustiça e irracionalidade, no qual a
razao não passa de uma bela palavra. Porém, este espetáculo e
um ardil da razão, esconde um processo dialético de progresso
histórico-social , no fim do qual o homem estabelece

sua ver-

dade, dando fim à pré-história da humanidade.
A II etapa da crise do historicismo,

da qual a obra

de Foucault é sem dúvida o principal representante,

resulta

da demonstração de que o aspecto trágico e sem sentidoda história não é apenas um traço dominante do pensamento histórico
burguês, mas também uma dimensão das conquistas do socialismo
em todo mundo; de que o totalitarismo nao e uma

sindrome ex-

cepcional da civilização moderna, mas um regime de

práticas

coerente com nossa racionalidade histórica e política.
As promessas do marx ismo tornaram-se

o5

palavras obtu-
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sas com a revelação do verdadeiro alcance do

terror

estali-

nista, do gulag, do esmagamento da revolução hÚngara,da invasão da Tchecoslov~quia e do Afeganistão, da repressão a classe trabalhadora na Polônia, do genocidio feito emnome do marxismo no Kampuchea. A revolução abriu a possibilidade de comprovar a filosofia da história; acabou não

apenas refutando-

a, mas também enterrando o derradeiro · sujeito

da história u-

niversal. O marxismo pretendia ser a solução da história; hoje é um de seus principais problemas. Chegou

a hora de dizer

adeus ao proletariado e mudar de revolução. Vivemos

a Última

fase do desencantamento do mundo de que falava Weber.
No ocidente, o capitalismo tardio produziu

uma com-

plexificação da estrutura de classes que transformou
ter das contradições sociais. Encontramo-nos
em plena evolução rumo ã

gest~o

numa

o carasociedade

sistªmica do social - domina-

da pelos monopólios privados e estatais, pela

necessidade de

centralização politica, pela programaçao econômica eo controle

burocr~tico,

pela chantagem nuclear e

jetividade -- com

relaç~o

amanipulaç~o

da sub-

a qual a pretensão defundar uma or-

dem civil com base nas verdades da história é derrisória. 200
anos depois da

Declaraç~o

dos Direitos do Homem, vivemos numa

civilização na qual ainda e possivel um regime comoo do
th ~i d

na Africa do Sul e os crimes monstruosos contraa pessoa

são perpretados à escala social, em nome do bem-pÚblico
razão de estado.
em

apa~

pr~tica

H~

e da

um sentimento difuso de que os principias

na sociedade liberal tardia

n~o

coincidem com a i-

déia de libe rdade, de que o estado, a burocracria

e

certas
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instituições colonizam a vida cotidiana e conspiram permanentemente contra a pessoa.
Enfim, assistimos ao fim dos compromissos

com

os

grandes principias filosóficos l e gados pelo século XI X, r e duzidos a meros simulacros, com os grandes projetos instituc i ona i s lastreados nas verdades da politica , com

a própria pra-

tica. O sonho de uma sociedade emancipada e transparente acabou. A história unia verdade e razão; a verdade

nao apareceu

e a razão fracassou. É ho r a de gerir a barbárie e a ali e nação
-- para usar a e x pressao de Giannotti.
"V e p oi.ó d e ;tavt;to ;tempo , o mai.ó ;taJt d aJt

depoi.ó

da

me;ta d e d e.ó;te Úl;ti mo .óê~ u lo , VLÔ.ó vtão.óa b e mo.ó mai.ó
qu em vtÔ.ó .óo mo.ó evtq u avt;to pe.ó.óOa.ó , vtem o q u e , eVLqu avt;to p e.ó.ó oa.ó , e.ó;tamo.ó d e.óLi..vta d o.ó a .ó e!t ." ( Mi~ ha e.t

Th e uvti.ó.ó e VL , a pu d S .to;teJt dijR. ,

Nesse contex to, o programa de pesquisa

19 86 : 11 5 )

foucauldiano

representa o mais importante esforço da atualidade para

r e s-

ponder aos problemas colocados à sociedade contemporânea

com

a falência da razão histórica. Seu projeto consiste aparentemente no derradeiro gesto do pensamento histórico
seus temas de estudo e reflex ão numa moldura
versal. Malgrado sua concepção negativa do

em

situar

histórico-uni-

processo soc i al e

recusa em admitir uma unidade no curso das ações humanas, el e
se coloca contra as tendências antiquárias e
da historiografia contemporânea, elaboradas

impressionistas
t e oricamente

na

década de 70 por Paul Veyne, em Como .óe E .ó ~ Jte v e a Hi.ó;tÔJtia .
O pensamento histórico e um pensamento

prático;

história e conhecimento referido à ação; saber que

lo =I

a

articula
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conhecimento e interesse prático .. O conhecimento hist6ricovisa fundamentalmente a autocompreensão prática

dos

sujeitos

sociais, estabelecer as condições intelectuais desua inserção
no sistema de ações em curso, através da compreensão

do pas-

sado, estabelecer as condiçÕes do fazer social. Embora poucos
o reconhecem, Foucault chegou a essa conclusão

e a

investiu

em seu trabalho. Os estudos do autor são uma tentativade responder à pergunta "quem somos n6s, n6s que estamos

em exces-

so, neste tempo em que não acontece nada do que deveria acontecer?"

(MP: 240) .
Na verdade, como toda historiografia,

Foucault pressupoem um consenso; no caso,
testemunham o fracasso dos sonhos

~e

os estudos de

o consenso dos que

emancipação

da espécie,

mas se recusam a aderir à má infinitude do capital. As reflexões hist6ricas do autor representam, de modo

retrospectivo,

as contradições geradas pelo fracasso da politica estabelecida em definir nossa relação com o futuro e a

vontade de rea-

propriação da capacidade hist6rica que caracteriza nossa epoca nas camadas intelectuais. Articulam numa mesma cena as antinomias do pensamento critico do ponto de vista social com o
pensamento tecnoburocrãtico triunfante, denunciando

sua cum-

plicidade com o desatino ocidental.
Kant nos deu a lição de que, toda vez queestudamos o
passado, optamos por um horizonte prático, apontamos
como os homens devem se comportar no futuro,

um modo

invocamos

vontade ativa no campo social. A obra foucauldiana não
ceção. Foucault resgatou sob a forma de hist6ria

Zo

uma
e ex-

passada

as
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concepçoes sobre a história em curso que nao

so antecipam

e

guiam seus estudos, mas configuram o horizonte hermenêutica de
certas camadas sociais. Através da leitura de seus estudos,aprendemos não apenas sobre o passado, mas igualmente
autocompreensão que alguns de nós fazem de si e

sobre a

de sua rela-

ção com o presente, em suma: de nossa condição histórica, como momento de um processo comum tanto a um como ao outro.
Em Foucault, a critica do presente é simultaneamente
uma condenação da história; a critica do poder

uma

denúncia

da história (Crespi, 1979). Houve uma história

dos heróis

e

dos grandes homens, depois uma história dos Estados e das sociedades; em seguida, uma história dos vencidos. A elas sucede hoje uma história das redes de poder que atravessam o pensamento e a atividade do homem, de sua resistência ao flagelo
da história. Estamos diante de uma reversão

de

expectativas

na qual a emancipação e o progresso cedem lugar ao niilismo e
a resignação, o postulado de uma sociedade

reencontrada con-

sigo mesmo ou sem contradições se desintegra. Há

um

retorno

da história sobre si mesma, uma troca de intriga que perlabora uma nova memória -- que no caso e uma anti-memória -- para
um novo projeto -- que e, no caso, um projeto calcado

na sua

própria falta, na ausência de um conceito capaz de distinguir
entre relações sociais alienadas e não alienadas,

incapaz de

colocar-se no ponto de vista de um território não ocupado pelo poder.
Para o pensamento histórica moderno, oprogresso pretendia ser, ao mesmo tempo, a razão e a história.

zoC'

Todavia,

a
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idéia de progresso era profundamente arnbigua. Trazia consigo,
por um lado, o ideal de emancipação da

espécie

diante

dos

constrangimentos do mundo natural, das necessidades sociais e
dos flagelos da história; mas, por outro, o desirato da dorninação técnica da natureza, da liquidação dos

preconceitos

ilusões humanas e da intervenção rnanipulatória

no

curso

e
do

processo histórico.
Foucault denunciou esse projeto em nornede tudo aquilo que a razão e o progresso recalcaram e excluirarn
da história, procurou resgatar todos os seus

ao lóngo

lapsos

falhos, apontado para as vitimas do progresso,

e

atos

para todos a-

queles que recusamos levar em conta, que negligenciamos a expressao e recusamos ouvir, pensando estar de posse
quando na verdade era sua positividade arrogante

da razão,
e

perversa

que nos tinha na mão: "A razão se reconhece corno desdobrada e
desapossada de si mesma; ela se acreditava sabia, é louca; acreditava saber, ignora; acreditava-se escorreita,

delira"

(DMP:88).

Revelou tudo aquilo que se ocultava

sob o

humanismo racionalista, mostrou o lado inverso de

manto do
sua traje-

tória histórica, iluminou a face escura das Luzes,

a nature-

za arbitrária e cruel das partilhas que instituíram a razao e
a verdade, a dimensão rnanipulatória das tecnologias queserviram para condicionar as pessoas ao curso do progresso ea obstinação com a verdade a que condenou nosso modo de subjetiva-

çao.
Para o pensamento histórico moderno, a

razao era

a
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garantia do caráter emancipatório da atividade social,o espetáculo de morte e destruição da história universal era produto d e um poder , mas tal poder não era estranho ao homem, pert e ncia ao elenco de suas faculdades em medida

igual à razão.

Foucault descobriu que esse poder que o dispersa

e flagela é

estranho ao homem -- reside fora dele na serenidade e retorno
de uma autêntica vontade de poder, trazendo

assim fundamento

empirico a tese de Burckhardt e Nietzsche de que o espetáculo
de violências que a história universal apresenta nao e um ar-

dil da razao.
Para Foucault, as relaç6es de poder são

a

condição

de possibilidade da história. A filosofia da história tentava
desesperadamente mostrar que o flagelo da história tinha sentido, constituia o tributo do processo de estabelecimento
razao. Foucault faz o encômio profundo da história
razão. A história escarnece da razão que

da

diante da

o pensamento histó-

rico e historiador tentou lhe dar. Não podemos

mais

imputar

as desgraças da história ao subdesenvolvimento de certas etapas do progresso social e à falta de esclarecimento
mens, como quer o liberalismo, nem à permanência

o marxis-

liberdades

primeiro estão vinculadas ao estabelecimento de

ho-

das contra-

diç6es sociais e à e x ploração econômica, como quer
mo, na medida em que se percebe agora que as

dos

do

complex os de

poder e as conquistas do segundo não são senão a face edulcórada da dominação. As relaç6es de poder são o limite intransponivel da história.
Como a filosofia negativa da história

da Escola

de
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Frakfurt, a genealogia foucauldiana desacredita todos os pontos de vista que aspiram das orientação à ação prática. A reconstrução do processo histórico como processo

extensivo

dispersão de relações de poder veda a proposição

de qualquer

projeto, pois é no interior desse processo que esse
teria de se enunciar e, portanto, não teriamos

de

projeto

condições

e

critérios para definir seus efeitos no campo social. Por causa dessa postura, vários criticas, como Habermas, temsido levados a visualizar em Foucault não um critico da modernidade,
mas o observador cinico da ordem social, e outros,
nam, a ver em suas obras não uma fonte de

como Put-

saber, mas sim uma

sátira da história.
Todavia, não sao essas as únicas interpretaçõesplausiveis da obra desse filósofo que se fez historiador

e assim

acabou aparecendo como "o arrogante detendor

de uma 'sabedo-

ria secreta' que reforça, mais que dissolve,

as

de nossa atual existência social"

inquietudes

(White, 1973:51).

riografia foucauldiana contém uma dimensão reflexiva

A historespon-

sável pela tomada de consciência dela própria que a situa com
relação ao seu passado e a seu futuro, pensa as operações que
ela deve efetuar no interior de seu presente.

O niilismo

Foucault é um niilismo ativo, carrega consigo

uma

de

dimensão

prática ineludivel, assentada no postulado de que "o trabalho
de modificação de seu próprio pensamento e do
outros se afigura como a razão de ser

pensamento dos

dos intelectuais."

(D:

82) •

Para Foucault, so um conceito extensivo

2AZ.

de história
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pode dar conta e servir de apoio a um pensamento preso ao modo de ser da história após a descoberta de que o processo civilizatório carrega consigo e reforça em seu percurso uma rede de poder sobre o corpo. A filosofia da história

foucaul-

diana representa uma tentativa de desprender o pensamento e a
subjetividade (ligados à atualidade por um

processo históri-

co incompreensivel sem as racionalidades práticas
essa subjetividade e pensamento se fundamentam)

nas
do

provocado pela descoberta de que essas racionalidades

quais

niilismo
se ba-

seiam em mecanismos de sujeição.
Em outras palavras, Foucault procurou libertar a humanidade da idéia teológica de que, fora

dos

horizontes

de

tragédia, horror e perigo em que vivemos, a sociedade e o homem reencontrados com suas verdades e sua razão viriamnos redimir, bastando para isso que soubéssemos cumprir os bons rituais ou assumissemos nossa responsabilidade

histórica.

Vale

história;

nao

dizer, procurou nos ensinar uma nova visão da

tanto porque tenha afirmado descomedidamente o papel dos sistemas de poder dentro dela, mas basicamente porque nos tentou
fazer ver que a vida não pode ser levada fora deles.
"A história universal não é o lugar

da felicidade."

A frase é de Hegel, mas bem vale para sintetizar o pensamento
de Foucault (Cf. Entrevista a Igor Caruso, 1967:89). Foucault
mostrou que a verdade profunda da história
qualquer verdade. E, portanto, para que

e

a

ausência de

a história

nao seja

insuportável, é preciso que saibamos disso. Isto é, para voltar a responder aos problemas da atualidade, é

preciso viver
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de outra maneira o tempo presente. Para restabelecer
corno missão e tarefa é preciso reconhecer a morte
para analisar o que está acontecendo agora

e

do

o homem
homem,

modificá-lo

,

e

preciso aceitar a radicalidade de nossa finitude na infinitude das relações de poder. Em suma, para viver o tempo presente é preciso se liberar da vertigem do esclarecimento
cançar aquilo que Foucault chamava, na trilha

e

al-

de Burckhardt,

a ma.t u..tü.da d e. .

Com efeito, a maturidade significa

em Foucault

urna

capacidade de analisar a história e experimentar a possibilidade de transgredl-la, responder ao chamamento denosso tempo,
ciente de que nos comprometemos com "potências diabÓlicas"que
representam "o naufrágio de todas as nossas esperanças''.A retirada da base para a afirmaç ã o de qualquer verdade na história e x ige de nós antes de tudo urna e.tiea que

permita adequa r

nossa vida e ação a essa ve r dade. Por isso, a maturidade

e a

condição dos "homens de gozo s e m coração", mas que não se vangloriam "de ter subido a um cume ainda nunca atingidopela humanidade ", de que fala Nietzsche.
Corno assinalam Dreyfus e Rabinow,

num contex to b as-

tante semelhante:

"A ma.tu.Jtidade. , a epoc..a do home.m , eovtJ.JiJ.de. vt u.ma
.tomada de. po.6ição qu. e. J.Je.Jtia vtão ape.vta.6 he.JLÕiea ,
ma.6 .tam bém qu.e. Fou. c..a u. f.t qu.afi6ic.. a c..omo iJLÔvtic..a,
diavt.te. da J.Ji.tu.ação a.tu.af. " ( VJte.y6u..6 e. Ra bivtoW ,
19 86 : 86 7)

Vale dizer, a maturidade e a condição dohornern superhistórico, que evita a fundamentação da aç ã o social e da pró-
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pria reflexão em teorias de cunho universal,

mas

mantém

ao

mesmo tempo uma distância com relação à frivolidade de dançar

à volta da sepultura de Deus, do Logos, do Homem.Foucault observa que a história do pensamento é a história das problematizações que se impuseram a ele; so na medida

em que

tem de

fazer frente a elas o pensamento se renova. A

história é

um

espaço de problematização perpétua -- pois essasproblematizações não tem solução final, na medida em que se formam na rede de poder que articula e transforma os regimes
vig e nt e s no campo social. Logo, elas sempre

de práticas

retornam em

sua

diversidade. Ex atamente por isso, porque e stamos diante de uma revelação, precisamos de um pensamento novo,

que Foucault

vai buscar no filão nietzscheano que rasga a reflex ão contemporane a:
"P hee~.óamo.ó

de um pen.óamen~o qu e não o b edeça ao
modelo e.ó eolah ( qu e 6al~~6~ea a he~ p o~~a j ã 6e~ ~a ), ma ~ qu e ~ e d ~h~ ja a p ho b le m a~
~ n~ ot úv e~.ó,
qu eh d ~zeh , a uma mu l ~ ~ p l~ e ~ dad e d e p o n ~o ~ e x~haoh d ~ nâ h~o ~ qu e ~ e d e ~ co b he
ã m e d ~ da qu e ~ e
d i~~ing u em a~ ~ua~ eon d ~çõe~ e qu e ~n~i~~e, ~ ub 
.ó~.6~e, num jogo de hepe~~ç_Õe.ó ." (TP: 6 3)

Este pensamento é o pensamento da maturidade --aponta para o super-homem, aquele que afirma

o eterno retorno da

contade de poder. Foucault não nos conduz

obrigatoriamente a

um niilismo pessimista. Encontramos nele sim uma ten tativa de
dissolver a crença de que podemos pôr fim de uma vezpor todas
aos problemas e tragédias que nos vitimam, de

nos fazer des-

pertar do sonho de resolver o enigma da história. Ao invés de
fazermos oposição ao poder como pura negação de nossas vidas,

Z1.S
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precisamos agora administrar seu e xe rcício e

controlar

seus

efeitos; doravante é esta a nossa missão. A maturidade aparece então como uma condição de responder ao que

está

aconte-

cendo na realidade, atender ao chamado de nosso tempo, suportando nossa finitude no presente infinitivo

das

relações de

poder que atravessam o campo social. Ela é sobretudo

a capa-

cidade de carregar o fardo da história.
Como diz Foucault:

"0 qu e. dÃ..go n.ão . ê: qu e. ;t ud o ~.Je.j a mau, ma-6 qu e. ;tudo ê: p e.~Ã..go~.Jo, o que. n.ão ê: exa;tam en.;te o me.6mo
qu e mau . S e ;tud o ê: p e~Ã.. g o .6 o , en.;tão · .6 e mp ~e ;temo-6
al g o a 6a zen . A.6 .6 ;_m !.l e n.d o , mÃ.. n.ha po.6 ;_ção le va
n.ão ã ap a;tÃ..a , ma-6 a um· a;tÃ.. vÃ...6 mo Ã..n.;ten..6o - e. p e-6!.JÃ..m . ü;ta ." (V: 44 )
Em Foucault, o pessimismo é sinal da

eclosão de

novo vigor. A denúncia do que foi feito a nossa

um

vitalidade é

um chamamento a que busquemos nela um apoio para

fazer valer

na situação atual a nossa idéia de liberdade. Noseu dizer:
sempre necessário procurar alguma coisa que, um pouco
história, a rompe, agita com ela"

sob

"~

a

(UR:9). A vitalidade fazcom

que os seres humanos problematizem sua condição perpetuamente;
porem, não chegamos nunca à solução , pois seu

enc a mi nhame nto

sempre importa em novos perigos à vitalidade.

Trata-se assim

de, uma vez demonstradas as coações que nos

vitimam no

pre-

sente e dissipadas as ilusões quanto ao destino histórico dos
homens, assumir plenamente a vontade de romper com os regimes
de poder vigentes, que fornecem o meio daquelas problematizações, e criar novas formas de vida.
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"E xiJ.J;tem Jte. v o.tta-6 , e..t a-6 J.J a o u.m {) a;to . Ê a;tJtav ê-6
da-6 Jte. v o.tta-6 ~ o n tJta o pod e.Jt qu e_ a J.J u.b je_;ti vi da d e_
( n~o aqu. e.ta do-6 gft a n d e.-6 homen-6 ,
ma-6 e.6.6a
de
qu.a.tq u. e!t u.m d e nÔ-6 ) .6e i ntJto du. z na hiJ.J ;tÔ Jti a e
.the da o J.Jo pJto d e vi da." (UR:8)
Dessa perspectiva, a obra tardia de Foucault aparece
sob uma nova luz. Representa uma tentativa

.de

certamente em bases precárias, como passos

iniciais

estabelecer,
de

uma

inflex ão nova no quadro de um projeto de pesquisa consolidado,
aquilo que o autor caracterizou, a partir da leitura deO Con -

6.ti;t o da-6

Fa~u. .t dad e. -6

de Kant, uma

relaç~o

J.Jag i ;ta.t

com a his-

tória. Isto é, experiências cuja pertinência analítica nao se

encontram nelas mesmas, nas açoes
que as configuraram,ou mesmo nas idéias de seus protagonistas , mas sim

na Jte.tação J.Jim-

b ô.ti~ a que os contemporâneos mantém com essas experiências(D:

112)..

A disposição que Kant encontra no
da

Revoluç~o

entusiasmo diante

Francesa como reconhecimento de uma

dispósição

da humanidade no sentido de se dar uma constituição

cosmopo-

lita, Burkhardt na admiração pelo homem capaz de

libertar

das teias teolÓgicas e se dar um modo de ser
heróico e estético

se

ao mesmo

n o Renascimento, Foucault busca

de vida dos gregos do período clássico. Nos

Últimos

da Hi J.J ;tÔJtia da S ex u. a.ti da d e_ deparamo-nos com uma
resgatar nos interstícios do poder,nos regimes

tempo

no

modo

volumes

tentativa de
de práticas e

problematizações dos antigos, uma disposição deviver com dignidade, respeito e beleza, no e x ercício de seu poder e libe r dade, a companhia dos outros e depois, em Roma, da esposa (HS

2P
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III:l47-86).
Todavia, convem perguntar se

essa

perspectiva

constituía apenas um elemento não explorado na

nao

obra f oucaul-

diana, presente em estado embrionário, por exemplo, na evocação da experiência da nau dos loucos que abre

as páginas ad-

miráveis da H ~ ~ tôn~ a da L o u ~ u n a. Como observa Foucault, nesse
caso estamos diante de uma figura simbÓlica, um
rio, plástico e dramatúrgico, elaborada com base

tema literánas

barcas

que levavam os loucos de uma cidade para outra no final da Idade Média. Não obstante, seria equivoco resumir aexperiência
da nau dos loucos a essa figuração. Ela suscitara uma

po~tu n a

~ ~mbô f~ ~a por parte de seus contemporâneos.

Nesse texto, Foucault desconhece a aversao queo tornou célebre pela prática do comentário (NC:XV) eempreende uma
Nan n~n ~~h ~66

compreensao do que significou a experiência da

para os homens da Idade Média tardia, chegando a conclusão de
que ela "não faz mais que desenvolver, ao longo deuma geografia semi-real, semi-imaginária, a situação

f~ m~na n do

louco no

horizonte das preocupações do homem medieval"(HL:l2). Os comtemporâneos mantêm uma n~f a ção ~~ mbô f ~~a com

a

partida

dos

loucos em suas naves, ela constitui-se no signo irônico da agitação da sociedade e da mobilidade da razão

presentida pe-

los homens no final da Idade Média, anuncia a

proximidade de

uma nova subjetividade po r ·v i:ç , "o advento de uma noitena qual
mergulha a velha razão do mundo"

(Idem:35) .Os sentimentos que

a errança da loucura desperta indicam para eles

o redemoinho

no qualse afoga a subjetividade imposta pelo cristianismo,uma
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disposição em viver doutra forma, o fim absoluto

de um tempo

(Idem: 17) .
As relações de poder são o elemento
mesmo tempo funda e recusa a história. Porém,

trágico que

ao

o programa ar-

queogenealógico não se esgota na sua afirmação. Elechama também pelo exame, a partir de situações atuais, de certas experiências passadas que não deveriam servir de

exemplo para

o

nosso presente, mas iluminar o futuro; não deveriamser vistos
como experiências válidas de vida, mas signos de uma disposição em viver de outra maneira, pois não passam de aspectos de
situações estratégicas em andamento, e como tais são apenas o
prelÚdio de novas problematizações.
Não há instância que transceda a história
modo de ser do poder em Foucault. Essa linha

enquanto

da pesquisa não

deveria ser vista como uma forma de resgatar no passado exemplos de emancipação, experiências de boa vida, casos de comunidades felizes -

que o esquema foucauldiano

proíbe.

atitude enceta um número de conseqüências perigosas:

"Esta
em pri-

meiro, uma inclinação para procurar alguma forma baratade arcaísmo ou alguma forma passada e imaginária de felicidade que
as pessoas, de fatq, não tiveram de modo nenhum"

( FR:

2 4 8) •

Trata-se sim de enfocar a situação atual do ponto de vista do
passado, "disparar flechas sobre o coraçao

do tempo

te", como diz Habermas, enfim incitar uma vontade

presen-

de

viver

diferentemente a atualidade, nas palavras de Foucault.
Foucault nos propoe um paradoxo e ao

mesmo tempo

Única maneira de sair dele: adquirir maturidade

e

viver

a
de
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outra maneira o tempo presente, na medida em
nos mostra que não há outra maneira efetiva

que a

história

de viver o tempo

senão dentro do eterno retorno da vontade de poder. A pergunta que ele coloca ao pensamento histórico contemporâneo

e

a

seguinte:
"V e v etc..,[ a .:tetc.. J.J,[do o tc..e.:totc..no , c.omo

o 6im da hiJ.J-

.:tÕtc..ia no J.Jé.c. ulo XIX, o que não podia J.Jaqueatc.. a
noi.JJ.Ja vol.:ta maiJ.J do qu e 6oJ.JJ.Je ai.JJ.Jombtc..açã.o
de
uLtima hotc..a?" (TP:78)
Qualquer que seja a resposta a essa questão, e certo
que ela não deixará de se colocar à reflexão sobre a história
no porvir. Foucault elaborou um diagnóstico

do

nosso

tempo

que transcende a análise histórica da modernidade e visualiza
o processo civilizatório no seu conjunto. Há em sua teoria da
história uma matriz epistemolÓgica que, embora não se desvencilhe totalmente, não se reduz a sua base histórico-hermenêutica, tornando possivel que continuemos a pensar
problemas do passado e da atualidade no futuro.

com ela

os

Foucault,

a

e x emplo de Marx , estabeleceu um ponto de não-retorno,

talvez

um .:topol.l definitivo em sua originalidade, na prática do estudo da história.
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