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Foucault: a história dos saberes 
e das práticas 

Vera Portocarrero 

É porque a filosofia é hoje inteiramente 
política, e inteiramente histórica. É a polí
tica imanente à história e a história indis
pensável às políticas. 

Foucault, 1983 

Sem pretender uma abordagem de caráter prescritivo nem soluções para as di

ficuldades que as pesquisas históricas de Foucault apresentam, tentamos aqui 

apenas expor a novidade de sua contribuição para os estudos filosóficos e históri

cos da produção científica. 

A delimitação dos objetos tratados por Foucault, que podemos compreen

der como uma insurreição contra os poderes da 'normalização', corresponde a 

uma seleção de temas intencionalmente relacionados a pontos muito densos de 

relações de poder e de produção de saber, como a doença, a criminalidade, a 

sexualidade, a loucura, o internamento. 

Seu objetivo é saber por meio de que jogos de verdade o homem se cons

titui historicamente como experiência, quando se pensa a si mesmo, ao se per

ceber como louco, ao se olhar como doente, ao se refletir como ser vivo que fala 

e que trabalha, ao se julgar criminoso. 

Apesar de essencialmente histórica, sua abordagem é, conforme ele mes

mo frisa, filosófica e não deve ser confundida com a de um historiador. 

São estudos de "história" pelos campos que tratam e pelas 
referências que assumem; mas não são trabalhos de "histo
riador" (...) são - se quisermos encará-los do ponto de vista 
de sua "pragmática" - o protocolo de um exercício que foi 
longo, hesitante, e que freqüentemente precisou se retomar 
e se corrigir. Um exercício filosófico: sua articulação foi a 
de saber em que medida o trabalho de pensar sua própria 



história pode liberar o pensamento daquilo que ele pen
sa silenciosamente, e permitir-lhe pensar diferentemente 
(Foucault, 1984:13). 

Suas pesquisas são exercícios de uma filosofia comprometida com a mu
dança, que devem ser mantidas na perspectiva do ensaio, isto é, de uma produ
ção sempre provisória e inacabada. Pois, para Foucault, a filosofia questiona 
aquilo que em seu próprio pensamento pode ser mudado por meio do exercí
cio com outros saberes, do ensaio. 

O ensaio consiste uma "prova modificadora de si", fazendo com que a filoso
fia não seja uma apresentação simplificadora e unificadora, nem comentário. 

Nesta atividade de comentário, que procura transformar 
um discurso condensado, antigo e como que silencioso a 
si mesmo, em um outro mais loquaz, ao mesmo tempo 
mais arcaico e mais contemporâneo, oculta-se uma estra
nha atitude a respeito da linguagem: comentar é, por de
finição, admitir um excesso do significado (...) Não seria 
possível fazer uma análise do discurso que escapasse à 
fatalidade do comentário, sem supor resto ou excesso no 
que foi dito, mas apenas o fato de seu aparecimento his¬ 
tórico?(...) Apareceria, então, a história sistemática dos 
discursos (Foucault, 1977b:XV). 

Neste sentido, a filosofia não deve consistir em legitimar aquilo que 
aprendemos por intermédio da ciência, nem em ditar, do exterior, leis aos sabe
res produzidos, como fazem diversas vertentes da história e da filosofia da ciên
cia, que se baseiam em princípios racionais considerados superiores. 

A filosofia consiste em questionar os saberes, articulando-os com as práti
cas, para compreender as condições de possibilidade de sua existência, sem ne
nhuma intenção prescritiva. 

O Nascimento da Clínica (Foucault, 1977b), por exemplo, obedece a um 
projeto deliberado de determinar as condições de possibilidade da experiência 
médica, analisando-as sem colocar uma medicina contra a outra, nem considerar 
uma ausência de medicina. A intenção é extrair do discurso médico as condições 
de sua história e não estabelecer uma axiologia, isto é, mostrar a verdade tradu
zida pelo caráter normativo que deve possuir. 

Esta forma de trabalhar com a história da ciência funda-se no se
guinte preceito: o que conta nas coisas ditas pelos homens não é tanto o 
que teriam pensado aquém ou além, mas aquilo que, desde o princípio, as 
sistematiza, tornando-as indefinidamente acessíveis a novos discursos e 
abertas à tarefa de transformá-los. 



É difícil e, sobretudo, infecundo sistematizar um pensamento que se formula 
com o cuidado de, em toda sua trajetória, não se permitir generalizações definitivas. 
Por esta razão, consideramos mais esclarecedor apenas estabelecer uma certa or
dem nos vários deslocamentos conceituais e metodológicos operados por Foucault. 

Os primeiros deslocamentos a serem considerados são: da ciência para 
as práticas discursivas, ou seja, para o saber, realizado em suas pesquisas so
bre as "ciências empíricas"; e o deslocamento, realizado por meio do estudo 
das práticas punitivas, do poder concebido como ideologia para as relações 
múltiplas de poder, compreendidas como estratégias abertas e técnicas racio
nais que articulam o seu exercício. 

Tal organização parte de um questionamento fundado na relação da filo
sofia com a história por um lado - história da produção de saberes, cujo objetivo 
final não é dizer o que pode haver de verdadeiro no conhecimento, mas saber 
até onde e como é possível pensar de outro modo, que chamaremos História da 
Verdade - e, por outro lado, na relação da produção de saberes com as relações 
de poder, que chamaremos Política da Verdade. 

1. UMA HISTÓRIA DA VERDADE 

Ao considerar a questão da história e da filosofia da ciência do ponto de 
vista de Foucault, é preciso, primeiramente, levar em consideração que seu inte
resse não diz respeito à ciência propriamente, mas ao saber; não à sua racionali
dade imanente, mas às condições externas de possibilidade de sua existência. 

É importante notar que, quando nos referimos a saber, estamos com
preendendo que se trata de uma categoria metodológica, um recurso instrumen
tal, que significa o nível do discurso e das formulações teóricas, próprios do saber 
científico ou com pretensão à cientificidade. Mesmo quando não legitimado 
como ciência, o saber possui uma positividade e obedece a regras de apareci
mento, organização e transformação que podemos descrever. 

As pesquisas de Foucault se inserem em uma linha da história da verdade 
determinada pelo espaço teórico, político e institucional dos campos onde se si
tuam os saberes, sem se restringir à ciência. 

Não a história das ciências, mas a destes conhecimentos 
imperfeitos, mal fundados, que nunca puderam atingir, ao 
longo de uma longa vida obstinada, a forma da cientificida
de (Foucault, 1969:179). 



A noção de saber implica poder e história. Cada uma requer, para ser 
compreendida, que seja remetida à outra. Só explicamos o saber em sua relação 
de imanência com o poder, e vice-versa. Além disso, só é possível analisá-los através 
da história, no sentido da especificidade e singularidade do acontecimento. 

Sem dúvida, um dos aspectos mais importantes desta história da verda
de é a relação por ele estabelecida entre a produção de verdades e as relaçõ
es de poder: "a produção de verdade é inteiramente infiltrada pelas relações 
de poder" (Foucault, 1977a:60). 

Não se trata de uma história factual, linear e neutra, que obedeceria aos 
ideais de descrever os fatos com objetividade total, seguindo uma seqüência 
causal e cronológica, mas uma história arqueológica e genealógica. Tal história 
não obedece à noção de uma sucessão progressiva, linear e gradual, mas a con¬ 
tinuidades e descontinuidades. 

Estas são estabelecidas sem recorrer à idéia de que uma teoria é substi
tuída por uma outra por ser esta última superior, elidindo a questão do pro
gresso, característica da análise histórica que se situa no nível da cientificida¬ 
de e questiona a maneira pela qual este nível pode ser alcançado a partir de 
diversas figuras epistemológicas. A proposta de Foucault se afasta do tipo de 
história da ciência que busca saber como foi possível constituir um domínio 
científico contra um nível pré-científico. 

Pois Foucault considera um mau método colocar a questão "por que pro
gredimos?" O que importa, para ele, é "como isso se passa?" e "(...) o que se passa 
agora não é forçosamente mais elaborado ou melhor elucidado do que se passou 
antes" (Foucault, 1982:140). 

Em História da Loucura (Foucault, 1972), explicita-se a exigência histórica 
de desvencilhar as cronologias e as sucessões históricas de toda perspectiva de 
progresso, em nome de um ceticismo que nos impede a suposição de uma 
atualidade melhor do que o passado. Isto não deve, no entanto, significar que 
não devamos reconstituir os processos geradores, mas que o façamos sem lhes 
atribuir uma valoração, uma superioridade hierárquica. 

Ao contrário, a questão não é fazer a história da verdade ou das verdades 
que vão sendo depuradas até atingir um estágio superior em que se alcançasse o 
saber verdadeiro e neutro. Pois prevalece a afirmação de que todo saber é políti
co; isto é, tem sua gênese ligada a um determinado feixe de relações de poder. 

É necessário reconstituir os processos geradores, desde que não o façamos es
tabelecendo uma axiologia, isto é, que não tentemos interpretá-los em uma linha de 
progresso em direção a uma verdade cada vez mais afastada dos erros iniciais. 

Aliás, Foucault não acredita na verdade. Para ele, a idéia de uma verdade 
eterna, universal, que está em toda parte e sempre, e que qualquer pessoa pode 
descobrir, pois está bem próxima à nossa espera, esta idéia é dominante em um 
sistema de cultura como o nosso. É veiculada pela ciência e pela filosofia. 



Tal idéia deixa de lado uma série de práticas sociais que foram historica
mente muito importantes em nossa cultura e que talvez ainda o sejam. Sempre 
houve, em nossa civilização, instituições, técnicas e rituais que reservaram mo
mentos e lugares específicos para a produção de verdade não como uma possibi
lidade mas como um dever. Ou seja, em uma sociedade como a nossa, há um 
certo número de práticas pelas quais se tenta, não descobrir, constatar ou esta
belecer uma verdade que estaria à espera para ser desvendada, mas produzir 
uma verdade que não existia antes. 

A reconstituição a que nos referimos se opõe à história dos comportamen
tos ou das representações, mesmo quando analisa condutas e idéias, abando
nando, por meio da arqueologia, a história das idéias. 

Ora, a descrição arqueológica é precisamente o abando
no da história das idéias, recusa sistemática de seus pos
tulados e de seus procedimentos, tentativa de fazer uma 
história completamente diferente daquela que os ho
mens disseram (Foucault, 1969:181). 

Os dois métodos deste tipo de história da ciência são rejeitados: tanto o 
da analogia - que segue as vias de difusão no tempo (gêneses, filiações, paren
tescos, influências) ou na superfície de uma região histórica determinada (o espí
rito de uma época, suas categorias fundamentais, a organização de seu mundo 
sociocultural); quanto o método da denegação dos conteúdos (tal século não foi 
tão racionalista ou irracionalista quanto se pensou etc), com o qual se inaugura e 
se desenvolve uma espécie de "psicanálise" dos pensamentos, cujo termo é, de 
pleno direito, reversível, o núcleo do núcleo sendo sempre o seu contrário. 

Afastar-se da história das idéias é tentar escapar do campo da repre
sentação, argumentando contra a atribuição de valor superior a determinados 
códigos éticos ou a certas regras de verdade. É afastar-se da tradição histórica e 
filosófica, que procura definir quais as verdadeiras regras da conduta do homem 
e da racionalidade, buscando a verdadeira ética ou a verdadeira ciência. 

A proposta de Foucault se restringe à pesquisa dos processos particulares de 
produção de saber, circunscritos a situações determinadas. Apesar de não ser com
preendida em termos gerais e absolutos, a produção de verdade não pode ser trata
da na perspectiva de um relativismo, pois, como já dissemos, a verdade é concebida 
como sendo determinada por efeitos específicos produzidos pelo poder. 

Ao negar a história das representações, afirma-se a história das problema¬ 
tizações; pois " afinal, é esta a tarefa de uma história do pensamento por oposi
ção à história dos comportamentos ou das representações: definir as condições 
nas quais o ser humano "problematiza" o que ele é, e o mundo no qual ele vive" 
(Foucault, 1984:14). 



A história das problematizações se realiza por uma arqueologia dos sa
beres e de sua integração a uma genealogia dos poderes, que permite traçar 
suas práticas. A história arqueológica permite delinear a forma das problema
tizações por meio da pesquisa do surgimento dos saberes, explicitando o ní
vel do discurso, ao passo que a genealogia remete à prática em que se exer
cem as relações de poder. 

Mas, como essa análise (...) se encontra no ponto de inter
seção entre uma arqueologia das problematizações e uma 
genealogia das práticas de si, gostaria de deter-me, antes de 
começar, nessas duas noções: justificar as formas de "pro¬ 
blematização"(...) e substituir uma história dos sistemas de 
moral (...) por uma história das problematizações éticas, fei
ta a partir das práticas de si (Foucault, 1984:16). 

1.1. A História Arqueológica 

A história arqueológica é um capítulo importante para nossa discussão so
bre história e filosofia da ciência exatamente pelo deslocamento da questão da 
ciência para o saber. 

Ao dirigir-se para o domínio do saber, não se restringe mais à descrição 
de disciplinas ou ciências, mas à descrição de positividades, que abrange os 
textos literários, filosóficos ou políticos, além de "práticas discursivas". 

Em História da Loucura, por exemplo, Foucault estuda o momento em 
que emerge a psiquiatria, mostrando as condições de possibilidade de seu 
surgimento, a partir da análise dos saberes e das práticas sobre a loucura, em 
diferentes épocas, sem se limitar a nenhuma disciplina. 

Analisar positividades é mostrar as regras segundo as quais uma prática 
discursiva pode formar grupos de objetos, conjuntos de enunciações, jogos de 
conceitos, séries de escolhas teóricas. 

Trata-se de estabelecer relações entre os saberes, todos considerados 
como possuindo uma positividade específica - a positividade do que foi efeti
vamente dito e deve ser aceito como tal - para que destas relações surjam, em 
uma mesma época ou em épocas diferentes, compatibilidades e incompatibili
dades que permitem individualizar "formações discursivas" e traçar as diversas 
configurações dos campos de saber. 

As positividades não caracterizam formas ou estados de conhecimento. 
Analisar as positividades é mostrar as regras segundo as quais "práticas discursi¬ 



vas" podem formar grupos de objetos, conjuntos de enunciados, jogos de con
ceitos, séries de escolhas teóricas, a partir dos quais se formam proposições coe
rentes (ou não), desenvolvem-se descrições mais ou menos exatas, efetuam-se 
verificações que funcionarão como conhecimento ou ilusão, como verdade ou 
erro. 

Desaparece, portanto, o privilégio da verdade científica. O que importa é 
que todos estes elementos se relacionam a algo que teve de ser - e foi - real
mente dito para haver um discurso. 

O conjunto dos enunciados efetivos (falados e escritos) constitui um 
domínio de saber. Estes enunciados são acontecimentos discursivos, cuja des
crição permite compreender como foi possível que determinado enunciado 
aparecesse e outro não. 

A análise do campo discursivo toma o enunciado na singularidade 
do seu acontecimento, para determinar as condições de sua existência, 
materializada nos manuscritos, livros ou qualquer outra forma de registro 
contida nos documentos. 

Os documentos são a própria materialidade do discurso, e não o signo de 
outra coisa, como se fosse uma matéria inerte a ser interpretada. 

(...) não trata o discurso como documento, como signo de 
outra coisa, como elemento que deveria ser transparente 
mas cuja opacidade importuna devemos sempre atravessar 
para reencontrar enfim, ali onde ela é mantida em segredo, 
a profundidade do essencial; ela se dirige ao discurso em 
seu volume próprio, a título de monumento (...) ela não 
busca um "outro discurso" mais bem escondido. Ela se re
cusa a ser alegórica (Foucault, 1984:10). 

Os documentos são as teses, os artigos, os regulamentos e as práticas insti
tucionais que delineiam formas históricas específicas. 

(...) a materialidade documentária (livros, textos, receitas, 
registros, atas, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, 
objetos, costumes etc.) que apresenta sempre e em toda 
parte, em toda sociedade, formas ora espontâneas, ora or
ganizadas de remanescências (Foucault, 1984:10). 

A história arqueológica funda-se em uma análise do discurso, considerado 
um conjunto de enunciados que têm seus princípios de regularidade em uma 
mesma formação discursiva. 



Trata-se de um conjunto finito, de um grupo limitado, circunscrito, de 

uma seqüência finita de signos verbais que foram efetivamente formulados. O 

que interessa à arqueologia não são discursos possíveis, para os quais se esta

belecem princípios de verdade ou de validade a serem realizados; ela estuda 

os discursos reais, que foram efetivamente pronunciados e que se apresen

tam com uma materialidade. 

A intenção desta história é ganhar o nível da prática ao elucidar o surgi

mento dos saberes que corresponde ao aparecimento de um novo regime no 

discurso, apontado por meio das descontinuidades, das rupturas. 

Pareceu-me que, em certas formas de saber empírico, 
como a biologia, a economia política, a psiquiatria, a 
medicina etc., o ritmo das transformações não obedecia 
aos esquemas suaves e continuístas de desenvolvimento 
que normalmente se admite. (...) Não são simplesmente 
novas descobertas; é um novo "regime" no discurso e no 
saber (Foucault, 1982:3). 

A novidade da arqueologia é considerar os discursos não como teorias 
ou abstrações, mas como práticas discursivas, que se relacionam necessaria
mente com o nível não discursivo. Pois há "saberes que são independentes 
das ciências", afirma Foucault, "mas não há saber sem uma prática discursiva 
definida; e toda prática discursiva pode se definir pelo saber que ela forma" 
(Foucault, 1969:238). 

Para haver saber, basta a existência de uma "prática discursiva". A "prá
tica discursiva" é isolada pela arqueologia através da articulação entre os dis
cursos - documentos filosóficos, científicos, literários etc. - e acontecimentos 
de outra ordem - técnica, social, econômica ou política, que formam séries 
temporais correspondentes. 

Uma formação discursiva (...) coloca o princípio de arti
culação entre uma série de acontecimentos discursivos e 
outras séries de acontecimentos, transformações, muta
ções e processos. Não uma forma intemporal, mas um 
esquema de correspondência entre várias séries tempo
rais (Foucault, 1969:98). 

Tal articulação não se dá em uma linha de causalidade, ou seja, não tenta 
compreender de que maneira as práticas políticas e econômicas determinam a 
consciência dos homens e vêm assim influenciar seus discursos. 



Esta articulação é possível devido à relação de imanência entre os discur
sos e certos princípios de organização dos saberes que podem ser situados como 
elementos de um dispositivo essencialmente político. 

Pois, para Foucault, os saberes devem ser estudados como peças de rela
ções de poder. Daí a necessidade de se trazer, para a compreensão dos saberes 
do homem, a questão do poder, isto é, seu papel na constituição de novos sabe
res, da mesma forma que a questão dos saberes, enquanto constituem condições 
de emergência de novos poderes. 

As concepções de verdade, história, positividade e poder são fundamen
tais para a reflexão sobre o aparecimento dos saberes. O poder será o instrumen
to capaz de explicar a produção dos saberes, que é produção de verdades, histo
ricamente situada, apresentada em uma dimensão política. 

Partindo da análise arqueológica das "práticas discursivas", isto é, do estu
do das condições de possibilidade do surgimento e transformação dos saberes, 
Foucault chega à análise histórica de suas condições políticas - condições exter
nas, porém imanentes ao saber. 

Daí a importância da análise dos saberes da "luta" ou saberes "domina
dos", que são saberes efetivos. Mesmo quando não legitimados pela cientificida¬ 
de, estes saberes são importantes pois podem ser desvendados em sua verdade, 
e utilizados contra os efeitos do poder centralizador. 

Por esta razão, agrupam-se em uma mesma categoria - a de saber domi
nado - discursos que não aparecem juntos na tradição filosófica e científica. 

Poder-se-ia dizer que existe um estranho paradoxo em 
querer agrupar em uma mesma categoria de saber domina
do os conteúdos do conhecimento histórico, meticuloso, 
erudito, exato e estes saberes locais, singulares, estes sabe
res das pessoas que são saberes sem senso comum e foram 
deixados de lado, quando não foram efetivamente e expli
citamente subordinados. Parece-me que, de fato, foi este 
acoplamento entre saber sem vida da erudição e o saber 
desqualificado pela hierarquia dos conhecimentos e das 
ciências que deu à crítica destes últimos anos sua força es
sencial (Foucault, 1982:170). 

O Nascimento da Clínica (Foucault, 1977b), por exemplo, é uma análise 
de discursos que se limita ao fato de seu aparecimento histórico. Aí são enfoca
dos os fatos de discursos, concebidos não como núcleos autônomos de significa
ções múltiplas, mas como acontecimentos e segmentos funcionais formando, 
pouco a pouco, um sistema. O sentido dos enunciados não é definido pelas in¬ 



tenções que contém, mas pela diferença que o articula com os outros enun
ciados reais e possíveis, que lhe são contemporâneos ou aos quais se opõe na 
série linear do tempo. 

Por isto, Foucault pesquisa o saber em sua "dispersividade discursiva", isto 
é, uma multiplicidade de discursos. Por exemplo, para elaborar a história da se
xualidade na modernidade, reúne os discursos da medicina, psiquiatria, biologia, 
textos religiosos, filosóficos, literários, além do "discurso interno" das instituições, 
ou seja, daqueles implícitos nas disposições arquitetônicas, nos regulamentos etc. 

A crítica do discurso interno das instituições é relevante para a história ar
queológica, na medida em que a instituição é um ponto de passagem e de pro
dução de saber e de relações de poder. 

Esta "dispersividade discursiva" abrange o saber das "mesquinharias", 
isto é, das minúcias, que geralmente são desconsideradas; é aquele que apa
rece no discurso das pessoas em geral, da perícia, dos processos judiciais, dos 
laudos médicos e psiquiátricos etc. 

O historiador não deve temer as mesquinharias, pois foi de 
mesquinharia em mesquinharia, de pequena em pequena 
coisa, que finalmente as grandes coisas se formaram. À so
lenidade da origem é necessário opor, em bom método his
tórico, a pequenez meticulosa e inconfessável dessas fabri
cações, dessas invenções (Foucault, 1979:11). 

As minúcias referentes ao cotidiano da vida social são importantes para a 

história arqueológica por se transformarem em elementos de elaboração teórica 

e de práticas institucionais. 

O que é importante nesta história? Seu caráter minúsculo: 
que o cotidiano da sexualidade aldeã, os ínfimos deleites 
campestres tenham podido tomar-se, a partir de um certo 
momento, o objeto não somente de uma intolerância cole
tiva, mas de uma ação judiciária, de uma intervenção médi
ca, de um atento exame clínico e de toda uma elaboração 
teórica (Foucault, 1977a:30). 

Abordadas a partir da história arqueológica, as práticas discursivas apon
tam as relações de poder. Considerados como uma série de segmentos descontí
nuos, cuja função tática não é uniforme nem estável, os discursos veiculam, pro
duzem, reforçam ou debilitam o poder. 

Nos discursos, podemos analisar as correlações de forças codificadas. É 
justamente neles que poder e saber se articulam. Para Foucault, o discurso é o li
mite, ou melhor, o ponto de interseção entre saber e poder. 



O que interessa na análise do discurso é questionar, por um lado, sua 

produtividade tática, isto é, que efeitos recíprocos de poder e saber propor

ciona; por outro, sua integração estratégica, ou seja, que conjuntura e que 

correlações de forças tornam necessária sua utilização nos confrontos produ

zidos na vida concreta. 

A arqueologia responde à questão "como?" os saberes emergem e se 

transformam, a partir da constituição de novos saberes, privilegiando as interrela¬ 

ções discursivas e sua articulação com as práticas institucionais - família, igreja, 

justiça, hospital etc. A genealogia completará esta análise, tentando responder à 

questão do "porquê" dos saberes, da "origem" de sua existência e de suas trans

formações, situando-os como peças de relações de poder ou como dispositivo 

político de natureza essencialmente estratégica. 

1.2. A História Genealógica 

A genealogia trata da questão do poder em sua relação com o saber; o 
poder gera saberes e o saber gera poderes. Na história genealógica, esta relação 
é radicalizada: somos submetidos pelo poder à produção da verdade e só pode
mos exercê-lo por meio dela. 

A história genealógica não apresenta um método sistemático. Aliás, nem a 
história genealógica nem a arqueológica apresentam um "método" no sentido 
mais freqüente do termo. Discutem hipóteses ou referem-se a precauções meto
dológicas, consideradas prescrições de prudência, precauções metodológicas 
que não são, propriamente, imperativos metodológicos. 

Tais prescrições são regras instrumentais que servem de direcionamento 
para as reflexões; não se colocam previamente à pesquisa, mas no seu desenro
lar mesmo, com base nos documentos encontrados. 

A genealogia é uma das duas dimensões das pesquisas de Foucault; a ou
tra é, como já vimos, a arqueologia. A dimensão arqueológica permite escapar 
da noção de ciência como representação e do dilema ciência-ideologia (ciência 
como lugar da verdade, ideologia como lugar do poder e do erro) ao utilizar a 
categoria metodológica de saber e acompanhar sua formação, sua manifestação 
e suas transformações; a dimensão genealógica possibilita escapar da noção do 
poder como representação correlata de uma entidade. 

O trabalho que empreendi anteriormente (...) deu-me os 
instrumentos dos quais necessitava; a análise das práticas 
discursivas permitia seguir a formação dos saberes, escapan
do ao dilema entre ciência e ideologia; a análise das relações 



de poder e de suas tecnologias permitia focalizá-las como 
estratégias abertas, escapando à alternativa entre um poder 
concebido como dominação ou denunciado como simula
cro (Foucault, 1984:15). 

Do mesmo modo que a arqueologia, a história genealógica se insere na linha da 

história da verdade, analisando problematizações, não idéias ou comportamentos. 

Parece-me que seria melhor perceber, agora, de que ma
neira, um tanto cegamente, e por meio de fragmentos 
sucessivos e diferentes, eu me conduzi nessa empreitada 
de uma história da verdade: analisar não os comporta
mentos, nem as idéias, não as sociedades nem suas ideo
logias, mas as problematizações através das quais o ser se 
dá como podendo e devendo ser pensado, e as práticas 
a partir das quais essas problematizações se formam 
(Foucault, 1984:15). 

Trata-se, conforme apontado na introdução, mais especificamente: pri
meiro, da problematização da loucura, da doença e da sexualidade, a partir de 
práticas médicas e sociais que definem um certo perfil de "normalização" - sendo 
a normalização um tema amplamente discutido por Foucault; segundo, da pro
blematização da vida, da linguagem e do trabalho por meio da análise das práti
cas discursivas, obedecendo a certas regras epistêmicas, conforme analisa em As 
Palavras e as Coisas (Foucault, 1966); terceiro, da problematização do crime e do 
comportamento criminoso, a partir de certas práticas punitivas, obedecendo a 
um modelo disciplinar. 

As problematizações constituem o objeto da história genealógica tanto do 
ponto de vista do pensamento, da forma pela qual são pensadas, como do ponto 
de vista da prática, da maneira como são vivenciadas. Elas são abordadas tanto 
quanto à sua forma como quanto às suas modificações. 

A reconstrução genealógica critica a verdade do ponto de vista dos "jogos 
de verdade", isto é, das relações entre o verdadeiro e o falso, que se produzem 
como efeitos de poder. Ao ser concebida como discurso produzido pelo poder, 
a verdade só pode ser pensada no interior desta relação. 

O importante, creio, é que a verdade não existe fora do po
der ou sem poder (não é - não obstante um mito, de que 
seria necessário esclarecer a história e as funções - a re
compensa dos espíritos livres (...) (Foucault, 1984:12). 



Pois a verdade é política e cada sociedade tem seu regime de verdade, 

sua "política geral" da verdade; isto é, os tipos de discurso que acolhe e faz 

funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que permitem 

distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sancionam 

uns e outros, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a ob

tenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 

funciona como verdadeiro. 

No cerne do conhecimento, sempre encontramos a luta, as relações de 

poder que conferem ao conhecimento um caráter de distância e de dominação 

e não de adequação, beatitude ou unidade, buscadas pela tradição filosófica. A 

verdade é estratégica; uma luta pelo controle e pela vitória. 

2. UMA POLÍTICA DA VERDADE 

Em suas análises, Foucault procede à elaboração de uma história da ver

dade que ele mesmo denomina "política da verdade". Trata-se de mostrar o ca

ráter eminentemente político da produção de verdade, ou melhor, de considerar 

as condições políticas como constitutivas do conhecimento; são elementos fun

damentais para a história dos saberes e não um véu ou um obstáculo. 

A história genealógica aborda os discursos de verdade, atribuindo-lhes 

um caráter estratégico. Para Foucault, o conhecimento é uma relação estraté

gica em que o homem se situa para se constituir como sujeito cognitivo. Daí 

o caráter perspectivo do conhecimento, isto é, de sua constituição como es

tratégia de dominação e de luta, segundo a qual só há conhecimento na me

dida em que se estabelece um confronto, um duelo entre o homem e o obje

to. Ao fazê-lo, Foucault nega a possibilidade da neutralidade do conhecimen

to, afirmando sua parcialidade. 

O conhecimento é sempre uma certa relação estratégica 
em que o homem se encontra situado. É essa relação estra
tégica que vai definir o efeito de conhecimento e por isso 
seria totalmente contraditório imaginar um conhecimento 
que não fosse em sua natureza obrigatoriamente parcial, 
oblíquo, perspectivo (Foucault, 1984:19). 

De acordo com este ponto de vista, mesmo na ciência existem modelos 
de verdade formulados pela relação do saber com as estruturas políticas. Contu
do, tais estruturas não podem ser compreendidas como impostas do exterior ao 
sujeito do conhecimento, uma vez que o poder lhe é imanente. 



A noção de "política da verdade" se opõe às teorias generalizadoras do po
der e da verdade, ao investigar os mecanismos das regras que delimitam formal
mente o poder e os efeitos específicos de verdade que ele produz e transmite. 

Para tal, Foucault elabora uma "analítica do poder", com base em uma 
concepção de poder que o descreve como um conjunto de realidades abertas, 
mais ou menos coordenadas, que não nos permitem descrevê-lo como alguma 
coisa dada, sobre a qual pudéssemos fazer deduções. 

Ao contrário, para compreendermos o poder, precisamos estabelecer es
trategicamente uma rede de análise que possibilite a "analítica" das relações de 
poder e sua relação com a verdade. 

Pois vivemos em uma sociedade que caminha "ao compasso da verdade" 
(Foucault, 1982:231), ou seja, que produz e faz circular discursos que funcionam 
como verdade, e que por isso representam poderes específicos. Um dos princi
pais problemas da civilização ocidental é a produção de discursos "verdadeiros", 
que, por sinal, mudam sempre. Foucault examina o poder próprio aos discursos 
aceitos como verdadeiros através da história genealógica. 

A História da Sexualidade I (Foucault, 1977a), que integra o projeto da ar
queologia ao da genealogia, é uma tentativa de mostrar a relação, nas sociedades 
ocidentais contemporâneas, entre o sexo, a procura da verdade, e o poder. 

Seu ponto de partida é a seguinte questão: como é possível que a sexuali
dade tenha sido considerada o lugar privilegiado em que nossa "verdade" profun
da pode ser encontrada, ao invés de se apresentar simplesmente como aquilo 
que permite a reprodução da espécie ou o que proporciona prazer? 

Foucault afirma, que, em nossa sociedade, o sexo transformou-se em algo 
que era preciso ser examinado, vigiado, confessado, transformado em discurso, 
para interferir na realidade das instituições e das práticas. Além disso, suscitou 
proibições que fazem parte de uma economia complexa, onde as repressões 
coexistem com incitações, manifestações e valorizações. 

Esta questão já aparece em História da Loucura (Foucault, 1972), quando 
se afirma que a maneira pela qual o poder que se exerce sobre a loucura produ
ziu o discurso "verdadeiro" da psiquiatria, e, em História da Sexualidade I, quan
do se pergunta como é que se constituiu uma vontade de saber, onde o poder se 
imiscuiu, por meio do dispositivo da sexualidade. 

A genealogia parece a história das proibições e do poder repressivo, 
apresentada bipolarmente: a loucura e seu enclausuramento, a anomalia e 
sua exclusão, a delinqüência e seu aprisionamento. Mas sua questão central 
está em outro pólo, o da verdade, na busca do conjunto de dispositivos que 
esclarecem a produção de verdade. 



Ora, meu problema sempre esteve do lado de um outro 
pólo: a verdade (...) Não quero fazer a sociologia histórica 
de uma proibição, mas a história política de uma produção 
de verdade (Foucault, 1982:230). 

2.1. Verdade e Poder 

Ao pensar a questão do poder em sua relação com a verdade, Foucault 
substitui a questão tradicional da filosofia política - como pode o discurso da 
verdade fixar os limites de direito do poder? - por outra questão que considera 
mais elementar e mais concreta: de que regras de direito as relações de poder 
lançam mão para produzir discursos de verdade, em uma sociedade como a nos
sa; que tipo de poder é capaz de produzir discursos de verdade dotados de efei
tos tão poderosos - no nível da prática institucionalizada e do discurso, do saber. 

A análise do nascimento das ciências do homem faz corresponder a 
origem do saber à instauração de novos mecanismos de poder. A ciência 
produz "verdades" às quais nos submetemos; a verdade é, sem dúvida, 
uma forma de poder. 

Foucault nos adverte do perigo desta forma de dominação. Para ele, não 
há nada mais tirânico e fatal do que colocar sua vida, seus desejos ou sua sexua
lidade sob o signo de uma ciência ou de uma ideologia, ou melhor, de uma peti
ção de verdade; e o papel do saber não é apenas a produção de verdade, mas o 
exercício de poder. 

Daí o questionamento da relação entre as ciências - ou, antes, os saberes 
- e os mecanismos econômicos e políticos de nossa sociedade. Para ele, pergun
tar a uma ciência, como a física teórica ou a química orgânica, quais as suas rela
ções com as estruturas políticas e econômicas, seria uma exigência de explicação 
certamente mal encaminhada. 

Porém, colocar esta pergunta para as ciências do homem, a psiquiatria, 
por exemplo, é ter uma questão necessariamente enriquecedora, na medida em 
que, do ponto de vista epistemológico, o perfil destas ciências é pouco definido, 
e suas práticas se inserem em instituições obviamente ligadas a exigências econô
micas e políticas, profundamente enraizadas nas estruturas sociais, como é o 
caso do asilo psiquiátrico. 

Saber e poder não são opostos, aparecerão sempre interligados em uma 
relação caracterizada pelo fato de que o poder e o saber funcionam em uma re
lação de correlação e não de causalidade. Por este motivo, precisamos determi
nar sua especificidade histórica. 



Poder e saber não são redutíveis um ao outro. Foucault não tenta fazer do 
saber uma simples base hipotética, nem conceitualiza o poder como uma estra
tégia invariavelmente coerente. Ele tenta mostrar a especificidade e o caráter 
concreto das relações de poder e saber. 

Tal análise obedece a certas precauções metodológicas: ao invés de tomar 
o poder no sentido de sua catalisação nos aparelhos de Estado e nas ideologias 
que o acompanham, a história genealógica dirige-se para a dominação, os ope
radores materiais, as formas de sujeição, os usos e as conexões da sujeição pelos 
sistemas locais e os dispositivos estratégicos. 

Tradicionalmente, o saber é o lugar da verdade e da liberdade, ao passo 
que o poder é a repressão, a interdição, o mal pertenceriam, portanto, a regiões 
que não se misturam. 

A confissão libera, o poder reduz ao silêncio; a verdade não 
pertence à ordem do poder mas tem um parentesco origi
nário com a liberdade: eis aí alguns temas tradicionais da fi
losofia que uma "história política da verdade" deveria resol
ver, mostrando que nem a verdade é livre por natureza, 
nem o erro é servo: que sua produção é inteiramente infil
trada pelas relações de poder (Foucault, 1977a:60). 

Porém, de acordo com Foucault, a verdade é produzida graças a múltiplas 
coerções e produz efeitos regulamentados de poder. As relações de poder são 
muito mais complexas e sua explicação não pode se limitar à sua função negati
va, repressiva. Ou seja, o conceito de poder como repressão é insuficiente. 

Ele explica: nas sociedades capitalistas o poder é negativo e repressivo, 
porém possui uma eficácia produtiva e uma positividade que precisa ser co
nhecida; a positividade da gestão da vida dos indivíduos e das sociedades, 
para a qual produz uma série de saberes específicos, capazes de auxiliar na 
função de tornar os indivíduos dóceis, do ponto de vista político, e produti
vos, do ponto de vista econômico. 

Em uma sociedade como a nossa não há o poder, mas múltiplas relações 
de poder que a atravessam, caracterizando e constituindo o corpo social; e estas 
relações não podem se dissociar, se estabelecer, nem funcionar sem produção, 
acumulação, circulação e funcionamento do discurso de verdade: "Não há possi
bilidade de exercício de poder sem uma certa economia dos discursos de verda
de" (Foucault, 1982:179). Ademais, somos obrigados pelo poder a produzir, con
fessar ou encontrar a verdade; é como produzir riquezas. 



No fundo, temos que produzir a verdade como temos que 
produzir riquezas, ou melhor, temos que produzir a verda
de para poder produzir riquezas. Por outro lado, estamos 
submetidos à verdade também no sentido em que ela é lei 
e produz o discurso verdadeiro que decide, transmite e re
produz, ao menos em parte, efeitos de poder. Afinal, somos 
julgados, condenados, classificados, obrigados a desempe
nhar tarefas e destinados a um certo modo de viver ou 
morrer, em função dos discursos verdadeiros que trazem 
consigo efeitos específicos de poder (Foucault, 1982:179). 

A questão da genealogia, então, é: o que é o poder? Mais precisamente: 
como se exerce, como acontece que alguém exerça um poder sobre outra pessoa? 

Segundo Foucault, a maneira como o poder se exerce em uma sociedade 
como a nossa é muito mal conhecida. Nem as generalizações marxistas, concer
nentes à dominação da classe burguesa, dão totalmente conta desta questão. Até 
porque nos resta saber como o poder se exerce. Mesmo que consigamos apontar 
os responsáveis pelas decisões, resta, ainda, pesquisar como e por que elas foram 
tomadas, como puderam ser aceitas por todos e de que maneira ferem determi
nada categoria de pessoas. 

Desta forma, Foucault dirige suas análises sobre as relações de poder para 
o estudo das estratégias de poder, isto é, os feixes, os mecanismos, toda a técni
ca que faz com que uma decisão seja aceita, e com que não pudesse ter sido to
mada de outra forma. 

A questão central da genealogia é, sem dúvida, o poder. Mas não no sen
tido de determinar um conceito de poder. É, antes, a questão do exercício do 
poder. O poder deve ser analisado como uma rede de relações múltiplas que se 
exercem em todos os segmentos da sociedade. 

Neste sentido, o poder não pode ser confundido com Estado, que não é 
seu único portador, nem seu aparelho exclusivo. Toda sociedade é vazada por 
micropoderes locais, específicos, circunscritos a uma pequena área de ação. Há 
uma multiplicidade de formas de exercício de poder, diferentes do Estado, a ele 
articuladas de maneiras indispensáveis à sua ação. 

Foucault mostra uma diferença entre as grandes transformações do siste
ma estatal, por exemplo, as mudanças de regime e a mecânica do poder, que se 
expande por toda sociedade, assumindo formas regionais e concretas, investindo 
em instituições, tomando corpo em técnicas de dominação. 

O aparelho do Estado é um instrumento específico de um sistema de po
deres que o ultrapassa e o complementa. Por esta razão, nem o controle, nem a 
destruição do aparelho de Estado, como muitas vezes se pensa, são suficientes 
para fazer desaparecer ou transformar, em suas características fundamen¬ 



tais, a rede de poderes, em uma sociedade. Não se trata, contudo, de 
minimizar o papel do Estado, mas de reconhecer que este não é o úni
co órgão de poder efetivo. 

Para dar conta da análise dos diversos mecanismos de poder, a genealogia 
estuda os poderes específicos - os mecanismos e as técnicas relacionados à pro
dução de determinados saberes sobre o criminoso, a sexualidade, o louco, a 
doença etc.; a finalidade é ver como estes poderes específicos, estes micropode¬ 
res, que têm tecnologia e história próprias, se relacionam com o Estado. 

Cabe ressaltar que os poderes não estão situados em nenhum ponto parti
cular da estrutura social; eles estão em toda parte. Eles funcionam através de 
uma rede de dispositivos interdependentes. 

O poder se define pelos mecanismos de resistência, ou melhor, pelo cará
ter estritamente relacionai das correlações de força, que só existem em função 
de uma multiplicidade de pontos de resistência que representam, nas relações 
de poder, o papel de adversário, de alvo, de apoio, de saliência. Estes pontos 
perpassam toda a rede de poder. 

(...) lá, onde há poder, há resistência e, no entanto 
(ou melhor, por isto mesmo), esta nunca se encontra 
em posição de exterioridade em relação ao poder 
(Foucault, 1977a:91). 

Não há um foco de rebelião, um lugar de revolta, mas multiplicidade 
de resistências, que são casos únicos, diferentes entre si, presentes em toda a 
rede de poder. 

Esses pontos de resistência estão presentes em toda a rede 
de poder. Portanto, não existe, com respeito ao poder, um 
lugar da grande recusa - alma da revolta, foco de todas as 
rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim resistências, 
no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, im
prováveis, espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, ar
rastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromis
so, interessadas ou fadadas ao sacrifício; por definição não 
podem existir a não ser no campo estratégico das relações 
de poder (Foucault, 1977a:91). 

As resistências não são simples reações à dominação, "elas são o outro ter
mo nas relações de poder"; são seu interlocutor irredutível (Foucault, 1977a:91). 
São pontos móveis e transitórios que rompem unidades, suscitam reagrupamen¬ 



tos, percorrem os próprios indivíduos e as estratificações sociais, formando um 
tecido que atravessa as estratificações sociais, do mesmo modo que a rede de re
lações de poder atravessa os aparelhos e as instituições. 

Da mesma forma que a rede das relações de poder aca
ba formando um tecido espesso que atravessa os apare
lhos e as instituições, sem se localizar exatamente neles, 
também a pulverização dos pontos de resistência atraves
sa as estratificações sociais e as unidades individuais 
(Foucault, 1977a:91). 

É no campo das múltiplas correlações de força que, segundo Foucault, de

vemos tentar analisar os mecanismos de poder, negando a oposição binária sim¬ 

plificadora entre dominantes e dominados. 

2.2. O Poder Disciplinar e o Biopoder 

Em História da Sexualidade I, Foucault descreve as práticas de nossa época 
como sendo o produto de uma confluência de tecnologias desenvolvidas para 
racionalizar a polícia das populações - é isto que define como "biopoder". 

O projeto de Foucault em relação à questão do poder é desembaraçar-se 
de uma representação jurídica e negativa do poder, caso em que poder significa 
apenas lei, interdição, soberania, negação de liberdade. Ele assume uma outra 
chave de interpretação histórica: o caráter da positividade, da produtividade do 
poder e não o da escassez ou da repressão. 

Considerado em linhas gerais, o poder é uma rede de relações que se 
exercem em todos os segmentos da sociedade. Não é generalizável, nem perso¬ 
nalizável. Toda sociedade é vazada por micropoderes que são poderes locais, es
pecíficos, circunscritos a uma determinada área de ação; são práticas ou correla
ções de forças que possuem uma eficácia produtiva para gerar a vida dos indiví
duos e regular as populações. 

Nas sociedades contemporâneas ocidentais, as relações de poder assu
mem formas regionais e concretas com o objetivo de fazer do indivíduo e da po
pulação entidades saudáveis, normais e produtivas, por meio da norma e da su
jeição à força da disciplina. 

O poder "disciplinar" atinge a realidade mais concreta do indivíduo - seu 
corpo, com táticas específicas que visam a maximizar sua docilidade e utilidade, 
ordenando as multiplicidades humanas. 



De maneira global, pode-se dizer que as disciplinas são téc
nicas para assegurar a ordenação das multiplicidades huma
nas. É verdade que não há nisso nada de excepcional, nem 
mesmo de característico: a todo sistema de poder se coloca 
o mesmo problema. Mas o próprio das disciplinas é o que 
elas tentam definir, em relação às multiplicidades, uma táti
ca de poder que responde a três critérios: tornar o exercício 
do poder o menos custoso possível (economicamente, pela 
baixa despesa que acarreta; politicamente, por sua discre¬ 
ção, sua fraca exteriorização, sua relativa invisibilidade, a 
pequena resistência que suscita); fazer com que os efeitos 
deste poder social sejam levados a seu máximo de intensi
dade e estendidos tão longe quanto possível, sem fracasso 
nem lacuna; ligar, enfim, este crescimento "econômico" do 
poder e a produção dos aparelhos no interior dos quais ele 
se exerce (sejam os aparelhos pedagógicos, militares, indus
triais, médicos), em suma, fazem crescer ao mesmo tempo 
a docilidade e a utilidade de todos os elementos do siste
ma" (Foucault, 1975:219). 

A disciplina ajuda a fazer funcionarem as relações de poder, da maneira 
mais discreta e mais econômica possível, por meio de poderes anônimos, exerci
dos pelos regimentos, pela vigilância hierárquica, pelo registro contínuo, pelo 
exame e pela classificação. Seu principal objetivo é assegurar a regulação do cor
po social inteiro. Seu projeto é criar uma sociedade sadia, propondo a produção 
de um novo tipo de indivíduo e de população - normal - necessários à existên
cia e manutenção da sociedade capitalista. 

O projeto de criar uma sociedade sadia e estabelecer uma economia so
cial esteve sempre ligado ao projeto de transformação do desviante - mendigo, 
louco, entre outros - em indivíduo normalizado. Dessa forma, tenta-se tornar 
a pobreza útil, ou pelo menos aliviar ao máximo seu peso para o resto da so
ciedade, delineando-se, assim, uma decomposição utilitária da pobreza. O 
problema específico da doença e da necessidade de produção, e a idéia do 
bem-estar físico e moral da população passam a estar intrinsecamente ligados 
à utilidade dos indivíduos, sendo, então, os corpos considerados economica
mente vantajosos e politicamente úteis. 

O modelo arquitetural de Bentham (Bentham, 1977) esclarece os 
princípios do poder disciplinar, cuja base fundamental é o princípio do pa¬ 
noptismo que, conforme indica o próprio significado da palavra, é o prin
cípio da total visibilidade. 



(...) Na periferia, uma contrução em anel; no centro, uma 
torre; esta com grandes janelas que se abrem para a face 
interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, 
e cada uma atravessa toda a espessura da construção; as 
celas têm duas janelas, uma para o interior, que correspon
de às janelas da torre; a outra dando para o exterior, permi
te que a luz atravesse a cela de fora a fora. Basta, então, co
locar um vigilante na torre central, e em cada cela fechar 
um louco, um doente, um condenado, um operário ou es
tudante (Foucault, 1975:201). 

O Panopticon "é o diagrama de um mecanismo de poder reduzido à 
sua forma ideal; seu funcionamento, abstraído de todo obstáculo, resistên
cia ou choque, pode ser representado como um puro sistema arquitetôni
co e ótico: é de fato uma figura de tecnologia política que se pode e deve 
desligar de qualquer uso específico. Ele é polivalente em suas aplicações" 
(Foucault apud Machado, 1990:213). 

O Panopticon é explicado pela fórmula "ver sem ser visto" - garantida 
pela disposição arquitetônica - salientando-se a importância da vigilância hierár
quica como um instrumento do poder disciplinar ou de um dispositivo que age 
pelo efeito de uma visibilidade geral ou coage pelo jogo do olhar. 

A constituição do saber pelo exemplo de instituições, em que o exercício 
do poder é singularizado e especificado, aparece na obra de Foucault quando 
ele assinala a importância do exame como procedimento disciplinar: o hospital 
como aparelho de examinar permitiu o desbloqueio da medicina moderna; a es
cola examinatória, o nascimento da pedagogia "científica"; a prisão, a formação 
de um "saber clínico sobre os condenados" (Machado, 1990:213). 

A prática do poder é irredutível à prática do saber porque o poder é 
uma prática informe, difusa, instável, móvel. Os dois exemplos dados por 
Foucault são: o panóptico e a governamentalidade, definida como a função 
de "gerir e controlar a vida em uma multiplicidade qualquer, à condição de 
que a multiplicidade seja numerosa (população) e o espaço aberto ou exten
so" (Foucault apud Machado, 1990:92). 

Foucault explicita a relevância da questão da governamentalidade, his
toricamente incrementada a partir do momento em que a população passou 
a ser compreendida como problema econômico e político; quando os gover
nos percebem que não têm de lidar apenas com sujeitos ou povos, mas com 
uma população que tem variáveis específicas: natalidade, mortalidade, fecun¬ 
didade, saúde, doença etc. 



Estas variáveis se situam no ponto de interseção entre os movimentos pró
prios à vida e os efeitos particulares das instituições. Governar implicará, então, 
produzir e recorrer a novas tecnologias e a saberes que auxiliem na função de 
gerir a vida dos indivíduos e das populações. 

Neste sentido, a população encontra-se submetida a uma organização 
adequada, administrada pelo poder do Estado, direcionada para o bem dos indi
víduos, por meio da regulação do corpo social em todos os seus aspectos. 

Bentham propõe o panoptismo como a tecnologia capaz de fazer essa 
regulação. A regulação do corpo social inteiro seria obtida através da distri
buição dos indivíduos em uma organização panóptica, reforçada pela discipli
na e pelas instituições. 

Daí as análises feitas por Foucault das instituições de enclausuramento. 
No exército, na escola, no hospital, na prisão, no hospício, a tecnologia de con
trole é a mesma. 

Contudo, o poder disciplinar não pode ser identificado a uma instituição 
nem a um aparelho porque é um tipo de poder, uma tecnologia, uma modalida
de de poder encontrada em instituições de natureza e objetivos bastante diferen
tes. A disciplina é compreendida como um elemento ou uma técnica comum es
sencial às diferentes instituições. 

Em Vigiar e Punir, assim como em História da Sexualidade, evidencia-se o 
funcionamento específico das normas modernas, definidas como um processo 
de normalização. A normalização desempenha um papel capital no leque de 
técnicas, práticas, saberes e discursos de nossa época. Evidentemente cada socie
dade possui suas próprias normas e define as relações sociais em função delas. 

Porém, para Foucault, as normas de nossa sociedade e os métodos de so
cialização que empregamos são, em geral, especialmente perigosos. Ele chama 
nossa atenção sobre esta especificidade perturbadora, a saber, que as normas, às 
quais nossa sociedade se refere, funcionam segundo um tipo particular de estra
tégia direta - "uma estratégia sem estrategista". 

Tais normas visam a integrar todos os aspectos de nossas práticas em 
um todo coerente, em nome de que diversas experiências são isoladas e ane
xadas como domínios apropriados de estudo teórico e de intervenção. No in
terior destes domínios, as normas não são estáticas, mas se ramificam a fim de 
colonizar, nos seus mínimos detalhes, as micropráticas, de modo que nenhu
ma ação considerada importante delas escape. As práticas normalizadoras de
finem, a priori, o padrão de normalidade, para depois, então, isolar e tratar as 
anomalias em função desta definição. 

É este tipo de normatividade que caracteriza as normas de nossa socieda
de. As normas tendem a uma especificação e a uma totalização cada vez maio
res, submetendo-se ao crivo da razão para esclarecer a verdade profunda da 
consciência que temos de nós mesmos e de nossa cultura. 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há diversas possibilidades de compreender as contribuições do pensa
mento de Foucault para a história e a filosofia da ciência: por exemplo, percorrer 
os resultados objetivos de suas pesquisas históricas (como se deu o nascimento 
da clínica, qual a história da nossa sexualidade, com que marcos cronológicos ele 
trabalhou, como e quando surgiu a biologia etc); ou percorrer os caminhos traça
dos no sentido da metodologia, apontando a fundamentação filosófica com que 
conduziu as questões de maior relevo em sua obra. Escolhemos a segunda forma 
de abordagem, sem, contudo, lhe conferir um caráter normativo nem de siste¬ 
matização de regras metodológicas, conforme afirmamos inicialmente. 

Sem dúvida, entender os deslocamentos conceituais e metodológicos aqui 
apontados é uma tarefa indispensável. Tais deslocamentos oferecem um meio de 
nos introduzirmos em questões de fundo que constituem o atual debate entre 
epistemólogos, historiadores e sociólogos da ciência. 

As questões relativas às concepções de verdade, história e poder, nos per
mitem, conforme vimos, falar de uma história da verdade e de uma política da 
verdade. Sua relevância para este debate reside no fato de serem fundadas em 
uma proposta de ganhar o nível da prática, por meio de uma análise do saber e 
de uma "analítica" do poder que partem da busca de suas positividades, enten
didas não no sentido ético ou axiológico, mas como produtividade. 

Procuramos mostrar a forma pela qual Foucault construiu sua abordagem 
histórico-filosófica sem tentar solucionar as dificuldades a ela implícitas, nem ex
plicitar seus interlocutores, o que teria sido certamente importante. 

Deixamos estas tarefas e outras mais para o leitor interessado. 




