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Subcapítulo 3.2. 
Distribuição do Poder e do Saber em Campos de Práticas 

 
 

Introdução 
 
Como se torna evidente na análise que Larson faz das profissões, para a compreensão 
dos aspectos cognitivos e sociais do desenvolvimento profissional é importante 
considerar o conceito de campo social e a estrutura de poder dos campos profissionais. 
As obras de Foucault e de Bourdieu foram decisivas para a construção desses conceitos. 
Por isso, este subcapítulo e o próximo são dedicados ao estudo de como esses conceitos 
surgiram e se constituíram, assim como do lugar que ocupam na teorização destes 
autores. 
 

Michel Foucault foi professor de História dos Sistemas de Pensamento e a sua 
área de estudo começou por ser a história das ciências e de práticas profissionais com 
uma natureza disciplinar próxima das ciências, como a psiquiatria e a medicina em 
geral; práticas profissionais cujo reconhecimento depende da forma de um saber (de 
uma organização do saber) que reivindica critérios de validade próximos das ciências 1. 
Numa obra de síntese e de reflexão metodológica, Archeologie du savoir (AS), fala do 
lugar da história das ciências e das ideias num quadro mais geral dos estudos históricos, 
e chama a atenção para o modo como a abordagem metodológica da Escola dos Anais, 
ao identificar nos objectos da história diversas camadas ou séries, e séries de séries 
(FOUCAULT, 1969, p. 18-19) 2, e ao romper com a ideia de uma continuidade 
necessária nos processos históricos, entre as instituições ou entre os acontecimentos 3, 
abriu espaço para uma maneira diferente de fazer estudos na área da história das ideias: 
espaço para um estudo focado nos fenómenos de ruptura e de “descontinuidade” (idem, 
pp. 169 e 226-231), fazendo jogar um contra o outro o contínuo e o descontínuo (idem, 
pp. 228), e atento às “dispersões” (idem, pp. 47, 52 e 74), à heterogeneidade (idem, pp. 
203, 208), às diferenças, às bifurcações (AS, 1969, capítulo sobre “transformações”, p. 
219 e p. 87), às súbitas redistribuições (idem, pp. 221), às “contradições” (idem, pp. 
198-201) e à sua irredutibilidade a princípios originais e geradores (idem, pp. 16, 
capítulo sobre contradições, pp. 199, 227), atento aos erros e à “eficácia histórica dos 
erros” (idem, pp. 197), mas também (4) às interrupções, aos esquecimentos e 
recuperações, tanto quanto às repetições (idem, pp. 12) 5; reconhecendo sínteses e cortes 

                                                 
1 Em As Palavras e as Coisas (PC), FOUCAULT (1966/1988) traça o quadro geral do saber no sec. 
XVIII, descreve a ruptura da unidade epistemológica do campo do saber, relacionando-a com as 
transformações sociais e reconhecendo às ciências e a algumas práticas profissionais, como a da 
medicina, um lugar central nas novas disposições do saber, e, no último capítulo, analisa as relações das 
Ciências Humanas com as outras ciências, com a filosofia e com o saber em geral; análise que retoma no 
final de Archeologie du savoir. 
2 Foucault fala de séries que se “justapõem, se sucedem, se cavalgam e se entrecruzam sem que possam ser reduzidas [nem] a um 
esquema linear [...] nem ao modelo geral de uma consciência que adquire, progride e se recorda” (1969, p. 16 – tb. 22, 32, 74 e 220, 
sobre a consciência, o sujeito e um “domínio do tempo por uma relação perpetuamente reversivel entre uma origem e um termo que 
nunca são dados mas estão sempre a actuar”) 
3 (Esta continuidade resultaria da concepção evolucionista da história humana, e da história em geral, em que os acontecimentos se 
sucedem necessariamente como desenvolvimento de um princípio organizador preexistente (desde uma origem ilocalizável 
historicamente) e orientado para um fim nunca dado mas sempre actuante (Cf. Monod, em Acaso e Necessidade e Habermas 
(19990) sobre a enteléquia como princípio que contem o fim em si mesmo), segundo o modelo dos seres vivos, – cf. FOUCAULT; 
1969, pp. 32, 36 e 224) 
4 Ver em A Ordem do Discurso ( FOUCAULT, 1997, p. 26). 
5 FOUCAULT reconhece (idem, pp. 11, 248, e final de A Ordem do Discurso – OD) quanto Bachelard e 
Canguilhem contribuíram para essa transformação, nomeadamente com o conceito de “patamares 
epistemológicos”, o primeiro, e o segundo com a consideração de vários níveis e escalas de determinação, 
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cuja artificialidade é posta em evidência, ou é assumida (idem, pp. 33 e 37), desde um 
livro, um autor, ou uma “disciplina” (idem, pp. 45) 6, até às “formações discursivas” 
(idem, pp. 60 7) e aos “epistemas” ou “configurações interdiscursivas” que caracteriza 
comparando os discursos e as “formações discursivas”, e estudando as suas relações 
com práticas não discursivas (cf. idem, pp. 84, 272, 250). Remete assim para a ideia de 

                                                                                                                                               
e a ideia de que “a história de um conceito não é [...] a do seu afinamento progressivo” com uma 
crescente racionalidade e abstracção (idem, pp. 11; sobre o modo como Foucault assenta nesta ideia, ver 
AS, 1969, pp. 72, 77, 84,87, 89, 97, 99, 218,220, 223, 228, 272, 215). Não faz referência a Kuhn, mas o 
modelo de transformação das concepções e das práticas científicas, com base na ideia de substituição de 
paradigmas tem muitas semelhanças com as propostas de F.; embora estas assentem em pressupostos e 
numa orientação metodológica mais estritamente estruturalistas [AS, 1969, p. 20, cf. p. 25 (alguma 

diferenciação) e pp. 31, 65, 219, 207, 211 e 213-215 (sobre a causalidade); e também conclusão de AS e 
capítulo sobre rarefacção em Les mots et les choses, pp. 395, 398].  
6 Mesmo numa história que é concebida como continuidade, são introduzidas sínteses e cortes (Foucault, 
1969, pp. 33 e 37), desde um livro, um autor ou a sua obra, até uma disciplina (idem, pp. 45) ou uma 
época. Unidades tais como o livro, a obra ou a disciplina, resultariam de categorias reflexivas, de 
princípios de classificação, de regras normativas, de tipos institucionalizados, que exigem uma teoria, e 
são, por sua vez, factos discursivos que merecem ser analisados tal como os outros – cf. Foucault, 1969, 
pp. 33, 38, 45 e p. 63 e 272 sobre não exterioridade nem anterioridade das regras). Foucault põe em 
evidência a artificialidade dessas sínteses e cortes e concebe outros, que podem ser considerados 
igualmente artificiais/, como as “formações discursivas” (AS 60) e os “epistemas” ou “configurações 
interdiscursivas” (idem, pp. 84, 250), que caracteriza comparando os discursos e estudando as suas 
relações com práticas não discursivas (idem, pp. 84, 272, 250), e remetendo para a ideia de “campos 
discursivos complexos” (idem, pp. 34 e 38) a que são inerentes formas de “saber” (AS 238 e 241, sobre 
“campo de saber”).  
  O reconhecimento, por Foucault. da artificialidade de todos os cortes e sínteses que ele próprio introduz 
é discutível pois (não obstante o que se pode ler em p. 267/8) FOUCAULT (1969, p. 38) fala de uma 
”pureza não sintética do campo dos factos do discurso, que permitiria uma descrição de uma população de 
acontecimentos discursivos”, à qual se oporia a uma história do pensamento que pressupõe unidades 
discursivas criadas pela intencionalidade dos sujeitos individuais ou por consciências colectivas. 
 HABERMAS (1990) sintetiza este posicionamento metodológico de Foucault, dizendo que à ideia de 
uma “história global”, que concebe a história como uma macro-consciência, que tenta restaurar a forma 
global de uma cultura, o princípio espiritual ou material [Cf. DUMONT, 1992, e BOLTANSKI e 
THÉVENOT, 1991] de uma sociedade, conferindo a todos os fenómenos de um período um significado 
comum (nota*) , Foucault contrapõe a “história serial” segundo uma metodologia que constitui como 
objecto uma pluralidade de sistemas não simultâneos a partir de indicadores independentes da consciência 
dos actores, e que renuncia à formação de totalidades (Cf. Introdução a AS); o que (conforme sublinha, 
ou faz notar HABERMAS, em DFM, 1990, p. 238) passa por uma arqueologia capaz de desenterrar uma 
prática discursiva e dar a conhecer do exterior, na qualidade de particular que também poderia ser de 
outro modo, aquilo que interiormente se afirma como totalidade. HABERMAS (idem, p. 238) considera, 
criticamente, que “a historiografia de Foucault se mantém, no sentido fraco do termo, «transcendental» na 
medida em que concebe os objectos da compreensão histórico-hermenêutica do sentido como constituídos 
-- como objectivações de uma prática discursiva subjacente que deve ser compreendida por meios 
estruturalistas. 
 (nota *: Uma história “que pretende recolher a diversidade do tempo numa totalidade fechada, uma história que... vê a reconciliação 
em todos os adiamentos, uma história que olha tudo o que está por detrás de si de um ponto de vista do fim do mundo” (Foucault , 
1974, cit in HABERMAS, 1990. p. 237) e que deduz as totalidades de sentido da perspectiva interior dos implicados. “Enquanto os 
implicados se entendem como sujeitos que se referem, a partir de critérios universais de validade, a objectos em geral, sem ter 
conseguido transcender o horizonte transparente do seu mundo, o arqueólogo, que vem de fora, põe entre parênteses esta 
autocompreensão.” (HABERMAS, 1990, p. 238) 
7 Segundo Foucault, é para estar seguro de não ficar prisioneiro “de todas essas unidades ou sínteses 
pouco reflectidas que se referem ao indivíduo que fala, ao sujeito do discurso, ao autor do texto, em suma 
a todas estas categorias antropológicas” (1969, pp. 43), que se propõe considerar precisamente as 
«ciências do homem», como “o conjunto dos enunciados através dos quais aquelas categorias se 
constituem – o conjunto dos enunciados que escolheram por «objecto» o sujeito do discurso (o seu 
próprio sujeito) e que se empenharam em desenvolvê-lo como campo do conhecimentos”. FOUCAULT 
vê (1969, p. 26) no debate sobre o humanismo e a antropologia o lugar da possibilidade histórica da 
arqueologia do saber (Relacionar com crítica à autocompreensão e à hermenêutica, e com analítica da 
finitude). 
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“campos discursivos complexos” (em idem, pp. 34 e 38) onde se constituem as várias 
formas de “saber” (idem, pp. 238 e 241, sobre “campo de saber”).  

Na perspectiva de Foucault: “trata-se de tomar o enunciado na estreiteza e na 
singularidade da sua existência, de lhe fixar os limites do modo mais preciso, de 
estabelecer as suas correlações [não as relações dedutivas] com outros enunciados que 
com ele podem estar ligados, de mostrar que outras formas de enunciação são 
excluídas” (idem, p. 40); ou, noutra formulação, trata-se de descrever as suas condições 
de possibilidade, explicando “por que é que apareceu aquele enunciado e não outro no 
seu lugar” (idem, p. 39), assegurando-se de não fazer referência a “operadores de síntese 
puramente psicológicos” (idem, p. 41) e procurando outras formas de regularidade e 
outros tipos de relações. Foucault fala de:  

 
Relações dos enunciados entre eles (mesmo se escapam à consciência do autor; mesmo 
se os autores não se conhecem uns aos outros); relações entre grupos de enunciados 
assim estabelecidos (mesmo se esses grupos não concernem os mesmos domínios, 
nem domínios vizinhos; mesmo se eles não têm o mesmo nível formal; mesmo se eles 
não são lugar de troca assinalável); relações entre enunciados ou grupos de enunciados 
e acontecimentos de uma ordem completamente diferente (técnica, económica, social, 
política). (idem, p. 41)  

 
 E faz questão de distinguir essas relações de qualquer “discurso secreto, 
animando do interior, os discursos manifestos” (idem, p. 42 – ver tb 268), sublinhando 
que não se trata de uma interpretação dos factos enunciativos, mas sim da “análise da 
sua coexistência, da sua sucessão e do seu funcionamento mútuo, da sua determinação 
recíproca, da sua transformação independente e correlativa”. (idem, pp. 42) 8.  

Na procura dos métodos e dos conceitos que permitem pensar a descontinuidade 
e a dispersão, Foucault encontra o modelo do “resíduos surdos e inertes” de épocas 
passadas, cujo contexto de origem só é dado muito fragmentariamente, e que constituem 
o material para uma ciência arqueológica que tem que adoptar as metodologias 
adequadas a um tal tipo de materiais (idem, pp. 15). A arqueologia não é a única, nem a 
principal, fonte de modelos com que Foucault se lança num estudo das diversas formas 
de saber em que se apoiam disciplinas e ciências, práticas discursivas disciplinares e 
científicas 9 – as análises linguísticas estruturalistas (as análises que levam à 
identificação de gramáticas generativas), as análises da mitologia levadas a cabo por 
Levi-Strauss ou por Dumezil (e ainda a história económica – cf. AS 20), não obstante o 
que Foucault diz na conclusão de AS sobre a utilização de uma metodologia 
estruturalista 10, tiveram sem dúvida mais importância – mas é a que adopta para 
designar uma parte importante da sua análise, a que descreve as condições de 
possibilidade de emergência dos discursos: a arqueologia do saber. Tal como os 
materiais arqueológicos, os elementos do discurso (os enunciados e outros 
acontecimentos), da maneira como Foucault os quer considerar e analisar, não se 
explicam a si próprios, não são suficientemente explicados pelo contexto em que se 
inserem, não são explicados discursivamente. 

                                                 
8 Ver em AS, o capítulo sobre factos comparativos, sobre o arquivo, e AS, 1969, p. 269. 
9 Ver formulações: sobre a arqueologia do saber, campos discursivos e das regras de formação do discurso que devido à sua 
estabilidade permitem delimitar formações discursivas, das formas de saber específicas que sustentam disciplinas e ciências – da sua 
relação com práticas discursivas disciplinares e científicas e das relações destas com vastos campos de práticas, e, ainda, o estudo 
dos processos de formação e regulação dessas práticas discursivas 
10 Cf. tb. FOUCAULT, 1969, p. 226 e p. 270 – procurando definir as posições dos sujeitos e os campos 
em que emergem e se especificam objectos e em que os discursos são apropriados, a arqueologia encontra 
a análise das formações sociais. 
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3.2.1 Discursos como Práticas 
 
Distribuição do poder e do saber em campos discursivos complexos  
 
Na conclusão de Arqueologia do Saber, quando procura dar um enquadramento 
epistemológico ao tipo de análise que desenvolve, o autor diz que, no mínimo, esta é 
“um instrumento que permite articular, de um modo menos impreciso do que no 
passado, a análise das formações sociais e as descrições epistemológicas; ou que 
permite ligar uma análise das posições do sujeito a uma teoria da história das ciências; e 
ainda, que permite situar o lugar de entrecruzamento entre uma teoria geral da produção 
e uma análise generativa dos enunciados” (FOCAULT, 1969, p. 270/1) 11. 

Para Foucault, o discurso é uma “performance” (uma acção), porque falar é 
fazer alguma coisa para além de “exprimir o que se pensa, traduzir o que se sabe” (idem, 
p. 272), e porque o discurso não é meramente o lugar onde se jogam ou actualizam as 
estruturas de uma língua (idem, p.58); “juntar um enunciado a uma série preexistente de 
significados, é fazer um gesto complicado e custoso que implica condições...” (idem, p. 
272). Essas condições são epistemológicas e sociais, e há que mostrar como umas estão 
ligadas às outras – Como já fizera notar Durkheim, mas agora sem passar pelo processo 
fundador de qualquer consciência individual ou colectiva 12.  

Para descrever a formação e a estabilidade desses conjuntos de condições da 
acção e do discurso, Foucault utiliza o conceito de “campo de práticas”. Práticas que 
podem ser discursivas e não discursivas, mas que são sempre práticas sociais. Práticas 
que se caracterizam pela repetição de acontecimentos e modos de fazer (13) e cuja 
constância e variabilidade são explicadas por regras que resultam de interacções 
(sociais) em “campos” estruturados. Estes campos são espaços sociais, estruturados por 
assimetrias e relações de força, como Foucault torna evidente em Vontade de Saber 
(VS). Mas Foucault tende a esquecer que essas interacções são interacções sociais e não 
relações entre elementos quaisquer 14. 
 
 
Distribuição Assimétrica de Poder e Campos Estratégicos 
 

Essa ideia de campo, de que Foucault faz uso abundante, é pouco analisada em 
Arqueologia do Saber (cf, 1969, pp. 272 e 270), mas o modo como concebe a 
constituição (individualização) de “formações discursivas” (e, portanto, a 
individualização das “práticas discursivas”), intimamente ligado à constituição de regras 
que, por sua vez, resultam de interacções entre elementos desses “campos”, faz pensar 
na ideia de um sistema de relações que é ao mesmo tempo estruturado e estruturante 15, 
tal como viriam a dizer, Bourdieu, a propósito do conceito de habitus, e GIDDENS 
(2000), para explicar a dualidade da agência e estrutura 16. 

 Em Vontade de Saber (VS), Foucault refere-se a campos sociais complexos e 
relativamente autónomos no seio de um espaço social geral com assimetrias mas sem 

                                                 
11 Cf. o que aqui está escrito nesta tese de doutoramento no Subcapítulo 3.5, a propósito de James Clifford 
e Rabinow, sobre a relação entre epistemologia e sociologia. 
12 Cf. BOURDIEU em O Que Falar Quer Dizer (1998, p. 84) e em capítulo de Poder Simbólico sobre o 
campo e as estruturas como relações, como aqui se pode ver no subcapítulo seguinte. 
13 Cf. Giddens em The Constitution of Society. 
14 Cf. HABERMAS (1990) sobre a não concepção do social de Foucault. 
15 Cf. AS, 1969, p. 69, tb As pp. 261 e 270; e questão da relação entre campo de práticas discursivas e 
campo de poder – tb VS, 1994, pp. 86 e 97 e AS, 1969, p. 87. 
16 Nos subcapítulos seguintes continuará a ser analisada essa relação. 
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centro (cf. VS, FOUCAULT, 1994, p. 97.). E fala (idem, p. 96) de uma “multiplicidade 
das relações de força imanentes ao domínio em que se exercem e constitutivas da sua 
organização”. Relações de forças que são objecto de confrontos e lutas incessantes, que 
as transformam, reforçando-as ou invertendo-as. Ele recusa que a grelha de 
inteligibilidade do campo social possa ser procurada na “existência primária de um 
ponto central” (AS p. 96 17 – cf. Habermas sobre o sujeito histórico), ou um ponto 
fulcral de contraposição que estivesse na origem de toda a mudança 18. As relações de 
força induzem “sem cessar, pela sua desigualdade, estados de poder, mas sempre locais 
e instáveis” (idem, p. 96) 19. 

Na concepção de Foucault, o poder é o resultado sempre instável das relações de 
força em campos onde se confrontam interesses mais ou menos incompatíveis de 
indivíduos e grupos 20. Essas relações de força dão lugar a “estratégias” (cf. VS, 1994, p. 
98) “cujo desenho geral ou cristalização institucional tomam corpo nos aparelhos 
estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais” (idem, p. 96). Assim, o poder é 
por ele entendido como “uma situação estratégica complexa” (idem, p. 100) 21, e a 
noção de campos relativamente autónomos é a mais adequada para descrever a sua 
distribuição 22.  

                                                 
17 “A condição de possibilidade do poder e, em qualquer caso, o ponto de vista que permite tornar 
inteligível o seu exercício até nos seus efeitos mais «periféricos», e que permite também utilizar os seus 
mecanismos como grelha de inteligibilidade do campo social, não deve ser procurada na existência 
primária de um ponto central, num centro único de soberania donde irradiariam formas derivadas e 
descendentes” (idem, p., p. 96) 
18 Cf. BOUDON (1984) sobre a dialéctica bem temperada e o reconhecimento dos conflitos sociais no 
século XVIII como factor de mudança social. VER sobre isso o Subcapítulo 2.3 desta tese  
19 Mas então porquê manter a ideia de que há um espaço social mais ou menos contínuo ou unificado, e 
não, simplesmente, campos sociais completamente autónomos com relações eventuais? 
20 Na concepção de Foucault, o poder produz-se a cada instante em todos os pontos dando origem a 
relações não igualitárias [conflituais] e móveis. ( Se tem um carácter repetitivo, inerte, auto-reprodutor, é 
porque é um efeito de conjunto – Cf. BOUDON (1981) sobre os efeitos perversos e sobre a dialéctica 
bem temperada e o reconhecimento dos conflitos sociais no sec XVIII como factor de mudança social 
VER sobre isso o Subcapítulo 2.3 desta tese). Os nexos de poder não podem existir senão em função de 
uma “multiplicidade de pontos de resistência, que desempenham nas relações de poder, o papel de 
adversário, de alvo, de apoio, de pretexto para uma intervenção”. Formar-se-iam assim centros locais 
constitutivos de relações de poder. Mas esses centros para funcionar têm que estar inseridos numa 
estratégia de conjunto, tanto quanto qualquer estratégia, para ter efeitos globais, tem que estar apoiada em 
“relações exactas e subtis” (idem, p. 103) [particulares]).  
21 Foucault entende que há “um campo estratégico das relações de poder” e que “é nesse campo de 
relações de força que há que analisar os mecanismos de poder” (idem, p. 100).  
22 Tenha-se presente que, para Foucault, os nexos de poder não podem existir senão em função de uma 
“multiplicidade de pontos de resistência, que desempenham nas relações de poder, o papel de adversário, 
de alvo, de apoio, de pretexto para uma intervenção”. Formar-se-iam assim centros locais constitutivos de 
relações de poder. Mas esses centros para funcionar têm que estar inseridos numa estratégia de conjunto, 
tanto quanto qualquer estratégia (cf. VS, 1994, p. 98), para ter efeitos globais, tem que estar apoiada em 
“relações exactas e subtis” (idem, p.103) [particulares]). 
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3.2.2 Formações Discursivas em Campos de Práticas  
 

Fronteiras e exclusões em campos de práticas discursivas 
 
Ao longo de Arqueologia do Saber, à medida que, revendo os anteriores estudos sobre a 
história da loucura, o nascimento da clínica e a substituição da História Natural e da 
Gramática Geral pela Biologia, a Filologia e a Linguística, Foucault analisa as regras de 
formação do discursos, as relações entre formas discursivas, contemporâneas e 
sucessivas (que coexistem ou se substituem), as mútuas compatibilidades de objectos, 
de modos de enunciação, de conceitos e de estratégias de desenvolvimento teórico ou 
conceptual, e os constrangimentos desses desenvolvimentos, o foco da análise vai-se 
deslocando dos discursos para os campos de práticas discursivas e para as relações 
desses campos com campos discursivos e não discursivos mais vastos, e, até mesmo, 
para a estrutura de poder desses campos, que teoriza em A Ordem do Discurso e 
desenvolve em Vontade de Sabe 23. No Subcapítulo II-2 de Archeologie du savoir (pp. 
45 e ss.), mostra como o pôr em questão, enquanto “unidades de discurso”, de 
disciplinas e ciências tais como a Medicina, a Gramática, a Economia Política, a 
Biologia ou a Psicopatologia 24, o levou, através de diversas hipóteses, à definição de 

                                                 
23 Cf. BOURDIEU em Razões Práticas (1996, p. 56) e HABERMAS ( 1990, pp. 243-247 e 252-253) para 
entendimentos diferentes deste. Depois de ter feito em As Palavras e as Coisas, “uma desmontagem das 
ciências humanas somente com meios de análise do discurso” (Hab. 235), segundo HABERMAS (1990, 
252-3), Foucault ainda tende, em Arqueologia do Saber, para a sobreordenação dos discursos sobre as 
práticas que lhes estão subjacentes; embora fazendo notar que “a exigência estruturalista [cf. pp. 259-262] 
de que cada unidade de discursos seja entendida estritamente em função de si própria parece ser satisfeita 
apenas se as regras constitutivas [de formação] do discurso assumirem, por assim dizer, o controlo da sua 
base institucional.” (idem, p. 244). “Fundamentais são as regras que dão acesso à arqueologia” (que 
permitem à arqueologia explicar a formação de sistemas discursivos). Habermas entende que há uma 
dificuldade conceptual na ideia de um “discurso que regula as práticas subjacentes”, pois essas regras 
estabelecem somente as condições de possibilidade, “não são suficientes para explicar a prática discursiva 
no seu efectivo funcionamento; [...] não podem regular a sua própria aplicação”  
(Mostra-se aqui na Secção 3.2.3 “Modo de Determinação das Formações Discursivas”, como Foucault 
concebe a relação entre as regras de formação e os discursos através de múltiplos níveis de determinação: 
Foucault considera (AS, 1969, p. 87-90, tb 214) vários níveis de condicionamento/determinação do 
discurso e (na p. e 96 e capítulo sobre saber e ciências) as relações entre eles: Assim, a formação dos 
conceitos é descrita a partir das formas de coexistência entre os enunciados e as formas de enunciação são 
descritas a partir da posição que os sujeitos ocupam em relação ao domínio de objectos de que falam 
(como no caso do exercício da medicina)).   
  Também Dreyfus e Rabinow (e Honneth) consideram que, embora Foucault analise todo o campo de 
práticas incluindo as práticas não discursivas e os contextos institucionais, “he must locate the productive 
power revealed by discursive practices in the regularity of these same practices. The result is the strange 
notion of regularities wich regulates themselves” (cit. in HABERMAS, 1990, p. 257).  
Contra estas críticas é de considerar que segundo Foucault, dever-se-ia tratar os factos discursivos, não 
como núcleos autónomos de significações múltiplas mas sim como acontecimentos e elementos 
funcionais [Cf Giddens e Boudon sobre relação com necessidade mas também com o todo) os quais 
constituem um sistema que se vai montando a pouco e pouco (cf. Habermas, 1990, pp. 238 e 241, e 
Foucault em A S, 1969, p. 77. ). 
24 Foucault justifica a preferência das disciplinas em relação às ciências bem constituídas como objecto da 
análise arqueológica visando a definição das condições de existência de enunciados discursivos e as 
regras de formação de discursos, por aquelas serem “grupos de discursos pouco formalizados” que dão 
“mais possibilidades de colher num enunciado, não o momento da sua estrutura formal e das suas leis 
constituintes, mas o da sua existência e das regras da sua aparição” e por os enunciados não parecerem 
gerar-se necessariamente segundo as regras da pura sintaxe” (AS, 1969, p. 42).  
 Quanto às “ciências do homem”, Foucault diz que as escolhe como objecto de estudo para estar seguro 
de não ficar prisioneiro “de todas essas unidades ou sínteses pouco reflectidas que se referem ao 
indivíduo que fala, ao sujeito do discurso, ao autor do texto, em suma a todas estas categorias 
antropológicas” (idem, p. 43), pois elas são “o conjunto dos enunciados através dos quais essas categorias 
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quatro áreas ou níveis de definição/identificação de condições de possibilidade, de 
compatibilidade ou de exclusão de enunciados discursivos (formalizáveis em regras de 
formação do discurso) 25. A primeira hipótese foi a de que “os enunciados diferentes na 
sua forma, dispersos no tempo, formam um conjunto se se referem a um só e mesmo 
objecto” (AS, 1969, p. 45). Mas estudando o discurso sobre a loucura no pressuposto de 
que esta seria um desses objectos que faria a unidade de um discurso disciplinar, 
apercebeu-se de que “a «loucura» não permitia individualizar um conjunto de 
enunciados e estabelecer entre eles uma relação que fosse ao mesmo tempo descritível e 
constante”: em primeiro lugar porque “a loucura”, como doença mental, não preexiste 
aos enunciados que a nomeiam 26, a recortam e a descrevem, mas é constituída pelo 
conjunto desses enunciados, que também a explicam e dão conta dos seus 
desenvolvimentos e das suas correlações; enunciados que até podem parecer dar-lhe a 
palavra articulando em seu nome discursos que passam por ser os seus (cf. 
FOUCAULT, AS, 1969, p. 45); e em segundo lugar porque os objectos a que se referem 
os discursos médicos não são os mesmos, tampouco no decurso dos séculos XVII e 
XVIII 27, nem são idênticos aos que surgem nas sentenças judiciais ou nas medidas 
policiais – “não são as mesmas doenças mentais, não são os mesmos loucos”.  

Em Arqueologia do Saber (1969, pp. 56 e 57 28) Foucault refere-se às famílias, 
aos pequenos grupos sociais, ao meio de trabalho e às comunidades religiosas, como 
sendo os locais onde surgem alguns elementos do discurso sobre a loucura. Mas, para 
caracterizar o discurso como objecto da arqueologia do saber, faz notar que aquele não é 
o lugar onde vêm depositar-se e sobrepor-se objectos previamente instaurados, como se 
fosse uma simples superfície de inscrição (idem, p. 58). A análise que se propõe realizar 
visa definir os processos de formação através do estudo das relações entre os elementos 
de cada discurso a vários níveis (idem, pp. 59-60) – relações que “não estão presentes 
nos objectos”, mas são estabelecidas “entre instituições, processos económicos e 
sociais, formas de comportamento, sistemas de normas, técnicas, tipos de classificação, 
modos de caracterização” (idem, pp.61).  

A conclusão a que Foucault chega com o estudo da história do discurso sobre a 
loucura é que os discursos (as práticas discursivas), qualquer que seja a unidade que se 
recorte, não só constituem os seus objectos como os constituem incessantemente – 
embora transformando-os (de forma não dedutiva – cf AS, 1969, p. 56) 29. Por isso, 
deslocou a sua procura de eventuais unidades discursivas, dos objectos para os espaços 
(espaços sociais estruturados por assimetrias e relações de força) relativamente 
delimitados e autónomos onde diversos objectos se constituem e são transformados em 
função de várias características das instituições e das práticas sociais que aí decorrem 
(em resultado do jogo de vários elementos) (cf. AS, 1969, p. 69-70 e Vigiar e Punir -- 
VP), das características desses espaços e das posições que os sujeitos enunciadores aí 

                                                                                                                                               
se constituem – o conjunto dos enunciados que escolheram por «objecto» o sujeito do discurso (o seu 
próprio sujeito) e que se empenharam em desenvolvê-lo como campo do conhecimentos”. Foucault vê 
(1969, p. 26) no debate sobre o humanismo e a antropologia o lugar da possibilidade histórica da 
arqueologia do saber. 
25 Sobre condições de possibilidade, ver nota mais à frente: AS, 1969, pp. 38-43; Cf Habermas, 1990, pp. 
253, 238. 
26 No Subcapítulo II-3 de Arqueologia do Saber (1969, pp. 60-63), Foucault mostra como os objectos do 
discurso, em geral, não preexistem a si mesmos (idem, p. 61), não existem senão no processo de 
constituição dos discursos e segundo as regras de formação de cada um – segundo as condições de aparição, de 
delimitação e de especificação (AS 60). 
27 Quanto ao Sec XIX, cf. Foucault, AS. 1969, p. 55-56, VS, 1994, pp. 44-49 e 58-61e VP, 1975, pp. 187,, 
sobre os discursos judiciais e as práticas penais. 
28 Pode ver-se também VS. 1994, pp. 44-49 e 58-61. 
29 Ver AS, 1969, pp. 61 e 217, onde é feita referência a transformações em que não mudam as regras 
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assumem 30 – isto é, deslocou a sua atenção para os campos discursivos e para os 
campos de práticas (cf. AS, 1969, p. 62); e procurou delimitar os períodos (e territórios, 
sociais? 31) em que um conjunto definido e relativamente estável de regras (as regras de 
formação do discurso) fazem surgir uns objectos e excluem outros 32, assim como fazem 
surgir formas (específicas) de enunciação, e de encadeamento, subordinação ou 
substituição dos enunciados 33. 

Para caracterizar o discurso como objecto da arqueologia do saber, como já se 
viu, Foucault faz notar que aquele não é meramente o lugar onde se jogam ou 
actualizam as estruturas de uma língua, nem “o lugar onde vêm depositar-se e sobrepor-
se objectos previamente instaurados, como se fosse uma simples superfície de 
inscrição” (cf. AS, 1969, p. 58). A análise arqueológica visa definir os processos de 
formação do discurso, através do estudo das relações entre os elementos de cada 
discurso a vários níveis (idem, p. 59-60). Relações que “não estão presentes nos 
objectos”, mas são estabelecidas “entre instituições, processos económicos e sociais, 
formas de comportamento, sistemas de normas, técnicas, tipos de classificação, modos 
de caracterização” (idem, p. 61, e 205), ou seja, relações entre os enunciados e os 
discursos num mais vasto e complexo campo discursivo relacionado com um vasto 
campo de práticas 34, que, no que se refere à “loucura”, vão desde o discurso científico 
sobre a psicopatologia, e as práticas terapêuticas, ao discurso judicial e às práticas 
penais, policiais, pedagógicas e assistenciais, passando por normas familiares e sexuais 
(AS, 1969, p. 60 35), e até por práticas artísticas e literárias e as respectivas críticas 36. 

Essas relações “não desenham uma racionalidade imanente” dos discursos, “não 
definem a sua constituição interna, mas somente o que permite” aos diferentes objectos 
e conceitos aparecer e situar-se em relação a outros (pela sua diferença, heterogeneidade 
e irredutibilidade). As relações discursivas não são, portanto, internas ao discurso, “não 
ligam entre si os conceitos ou as palavras”, “não estabelecem entre as frases ou as 
proposições uma arquitectura dedutiva ou retórica”. Mas também não lhe são exteriores 

                                                 
30 Cf. AS, 1969, p. 69, tb AS pp. 261 e 270; e questão da relação entre campo de práticas discursivas e 
campo de poder – tb. VS, 1994, p. 97 e AS, 1969, p. 87?. 
31 Cf. Capítulo “Ciência e Saber”, em Arqueologia do Saber. 
32 Ver AS, 1969, pp 52/53 e 55- e crítica de Rabinow, em Habermas, 1990, p. 253. 
33 Como Foucault concluiu, sobretudo a partir do estudo do “nascimento da medicina clínica” em 
resultado da prática em instituições hospitalares (que são lugares de tratamento, mas sobretudo de 
observação e experimentação terapêutica sistemática) e da organização do controlo das populações em 
larga escala, a que corresponderam práticas de observação (segundo tabelas de aspectos característicos), e 
notação segundo tipos descritivos (AS, 1969, p. 71), registo, documentação e tratamento da informação 
muito mais sistemáticas. – Cf. Nascimento da Clínica (NC); AS, 1969 (pp. 47/48 e 69-73, 212-213); bem 
como a partir do estudo do aparecimento de um discurso psicopatológico durante o século XIX (tb. em 
VS, 1994 p. 44 e sq). . (É evidente que as concepções estruturalistas subjazem a esta reorientação.).  
34 A propósito da relação entre os discursos e as práticas, convém deixar claro que Foucault faz questão 
dedistinguir as relações “primárias” entre as instituições e outras formas sociais, quer das relações 
discursivas, que são formadoras de objectos, quer das relações entre instituições que podem ser 
formuladas nos próprios discursos como os que os psiquiatras do sec XIX estabeleceram entre família e 
criminalidade, e que não reproduz “o jogo das dependênciais reais” – Cf. Foucault, 1969, p. 62. (rel com 
questão da metaposição – cf. AS) 
(Sobre a relação entre os discursos e as práticas não discursivas, ver tb. FOUCAULT, 1969, p. 271 sobre 
a definição mínima da arqueologia como instrumento que permite “situar o lugar de entrecruzamento de 
uma teoria geral da produção e uma análise generativa dos enunciados”) 
  Sobre as relações entre práticas e discursos ver AS, 1969, pp. 33, 46, 52, 63, 67, 90-92, 99, 221, 212, 
215, 229, 242; OD, 1997, pp. 29-34; e VS, 1994, p. 97, e Habermas, 1990, pp. 252-3. Em Habermas 
DFM, ver tb. questão do entendimento que Foucault tem do social . Pode ver-se tb. GIDDENS (2000).  

No Subcapítulo 3.9, volta-se a essa questão. 
35 Cf. VP, e VS, 1994, pp. 44-73. 
36 Ver a conclusão e Capítulo Ciência e Saber em FOUCAULT, 1969. 
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(AS, 1969, p. 60) 37. 
Foucault conclui (38) que se está perante uma formação discursiva quando se 

pode mostrar como qualquer objecto tem o seu lugar e a sua lei de aparição definida 
(determinada abstractamente – cf. AS, 1969, pp. 226 e 274) por aquele “conjunto de 
relações estabelecidas entre instâncias de emergência, de delimitação e de 
especificação”. No quadro de uma formação discursiva, (regulado pelas suas regras de 
formação), surgem e transformam-se objectos, conceitos, formas de enunciação, 
temáticas e teorias sem que as regras de formação se modifiquem (AS, 1969, pp. 61 e 
217).  

As regras de formação definem as condições de possibilidade de aparição de 
cada um dos elementos do discurso 39, mas também as condições de exclusão, de 
delimitação, de subordinação, de especificação, desses elementos 40. Foucault entende 
que “o feixe de relações que o discurso deve efectuar para poder falar de tais ou tais 
objectos, para os poder tratar, nomear, analisar, classificar, explicar, etc.” (AS, 1969, p. 
63 – cf. p. 97) é determinado pelas relações que decorrem nos campos de práticas. Ele 
deixa claro (idem, p. 63), que as relações discursivas “não caracterizam a língua que o 
discurso utiliza, nem as circunstâncias em que este se desenvolve, mas o discurso 
enquanto prática”, as práticas discursivas. Assim como deixa claro que se propõe tratar 
os discursos como “práticas que formam sistematicamente os objectos de que falam” 
(idem, p. 67). 

A opção metodológica de Foucault consiste, neste ponto, em recusar entender o 
discurso como “signo de outra coisa” ou “interpretá-lo para fazer através dele uma 
história do referente” (idem, p. 64 e 65), procurando, pelo contrário, “passar sem as 
coisas”, que na sua “rica, pesada e imediata plenitude” costumam ser tomadas como “a 
lei primitiva do discurso” – discurso este que, como Foucault assinala, não se afastaria 
das coisas “senão pelo erro, o esquecimento, a ilusão, a ignorância, ou a inércia das 
crenças e das tradições, ou então pelo desejo, talvez inconsciente, de não ver e não 

                                                 
37 Cf. Foucault, AS, 1969, pp. 92, 97-8, 203 e 219. 
38 Ver AS, 1969, p. 60 – cf. p. 91 sobre formações discursivas e sistemas de formação de estratégias. 
39 Sobre as condições de possibilidade , pode ver-se AS, 1969, pp. 38-43, mas também a crítica de Habermas (1990, pp. 253 e 238) a 
Foucault. Para explicar o modo de determinação de novas formações de discurso e das sua regras de formação, Habermas (DFM, 
1990, p. 238), recorre à interpretação metafórica que P Veyne faz desse processo, vendo aí pontos de contacto com a imagem da 
«cristalização» de Gehlen: “O historicista transcendental vê como se olhasse um caleidoscópio: «Este caleidoscópio não faz pensar 
em etapas sucessivas de uma evolução dialéctica; não as esclarece por um progresso de consciência e, de resto, também não por um 
declínio, nem mesmo pela luta de dois princípios: desejo e repressão – cada arabesco deve a sua figura estranha ao espaço que lhe 
deixaram as práticas que o delimitaram»”. Metáfora que expande para expor a sua crítica a Foucault até ao ponto fulcral que nele 
critica, a sua teoria do poder e a posição crítica que lhe estaria associada e que Habermas considera incompatível com a metodologia 
empirista que Foucault seria levado a adoptar: “A história entorpece sob o olhar estóico do arqueólogo num icebergue coberto de 
formas cristalinas de formações arbitrárias do discurso. Mas como a cada uma delas pertence a autonomia de um universo sem 
origens, ao historiador só fica o trabalho do genealogista que explica a proveniência fortuita destas formações bizarras a partir de 
formas ocas de formações vizinhas, i. e., das circunstâncias mais próximas. Sob o olhar cínico do genealogista o icebergue põe-se 
em movimento: as formações discursivas deslocam-se, misturam-se, sobem e descem. O genealogista explica estas subidas e 
descidas com o auxílio de inúmeros eventos e de uma única hipótese -- a hipótese segundo a qual a única coisa que perdura é o 
poder que volta sempre a aparecer sob máscaras novas na mudança dos processos de subjugação.” (idem, p. 238) 
Pode também ler-se em Habermas (1990, p. 241): “Foucault pensa em conjunto estes significados tangíveis do poder (como 
interacção de partidos beligerantes, como rede descentrada de confrontações corpóreas e, enfim, como penetração produtiva e 
submissão subjectivante de um confronto corpóreo) no sentido transcendental de operações sintéticas que Kant ainda atribuíra a um 
sujeito e que um estruturalismo entende como acontecer anónimo, ou seja, como um puro operar descentralizado, guiado por regras 
com elementos ordenados de um sistema organizado supra-subjectivamente [poder como auto-organização, mas desligado da ideia 
de génese, como a que reencontramos por exemplo em E Morin] “Na genealogia de Foucault «poder» é sinónimo desta pura 
actividade estruturalista; ocupa o mesmo lugar que a «diferença» em Derrida. Mas este poder constitutivo do discurso deve ser 
simultaneamente um poder transcendental de produção e um poder empírico de auto-afirmação.” (ver nota 63)  
40  “Nos casos em que entre os objectos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se podesse definir uma 
regularidade (uma ordem das correlações, das posições e dos funcionamentos, das transformações), dir-se-ia, por convenção, que se 
trata de uma formação discursiva – evitando assim palavras demasiado pesadas de condições e de consequências, e além disso 
inadequadas para designar uma tal dispersão, como «ciência», ou «ideologia», ou «teoria», ou «domínio de objectividade». 
Designar-se-à por regras de formação as condições às quais estão submetidos os elementos desta repartição, (objectos ...). As regras 
de formação são as condições de existência (mas também de coexistência, de manutenção, de modificação e de dispersão) numa 
dada repartição discursiva” (Foucault, 1969, p. 53; pode ver-se tb. p. 55 )  
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dizer” (idem, p. 65) 41. Mas a sua opção metodológica também não passa pela análise 
linguística da significação 42, que de nada serve para responder a questões como as que 
se coloca a arqueologia do saber, e de que dá como exemplos a questão de saber “como 
é que a criminalidade se pode tornar objecto da perícia médica, ou o desvio sexual 
perfilar-se (se dessiner) como um objecto possível do discurso psiquiátrico” ( idem, p. 
65 43). Antes, procurando dar conta das relações que caracterizam uma prática 
discursiva, e tratando os discursos como práticas que formam sistematicamente os 
objectos de que falam 44.  

Se, em relação às regras de formação dos objectos do discurso, Foucault recusa 
uma definição, seja pelas coisas, seja pelas palavras, já em relação à regulação da 
enunciação recusa ver no discurso um fenómeno de expressão de um sujeito ou o papel 
unificador do sujeito, como se este fosse o criador do sistema de relações que regulam o 
discurso, ou como se as regras de formação existissem na consciência dos indivíduos, 
numa consciência ou mentalidade colectiva (cf. AS, 1969, p. 83). Ao contrário do que 
muitas vezes tem sido escrito, Foucault não recusa a existência de sujeitos, mas sim o 
seu papel de instância unificadora como sujeito transcendental ou como pura 
subjectividade psicológica. Ele põe em evidência a dispersão de cada sujeito individual 
por várias posições (falando em posições de subjectividade), a descontinuidade dos 
planos de onde o sujeito fala e a descontinuidade do sujeito consigo mesmo 45. 
 
 
Pontos de incompatibilidade e de bifurcação num mesmo campo de possibilidades estratégicas 
 
No estudo de um conjunto de disciplinas desenvolvidas nos séculos XVII e XVIII, que a 
história das ciências considera na origem da Biologia, da Linguística (46) e da 
Economia, e que expõe em As Palavras e as Coisas (PC), Foucault explorara a 
possibilidade de definir grupos de enunciados que constituíssem unidades discursivas 
“determinando o sistema dos conceitos [47] permanentes e coerentes que aí estão em 
jogo” (AS, 1969, p. 48) e analisando a relação entre temas ou entre teorias (idem, p. 50 
48). Mas também aí se apercebeu da importância de processos de exclusão, tanto quanto 
de processos de compatibilização e de processos de transformação desses conceitos (e 
das estratégias na valorização e desvalorização de temáticas e teorias) e passou a 
procurar a regularidade dessas dispersões e transformações (eventualmente ligadas e 

                                                 
41 É por isso que Foucault se afasta tanto da ideia de descoberta (Cf. AS, 1969, pp. 59 e 61). 
42 Cf. AS, 1969, p. 65, e relacionar com discurso como estrutura. Ver tb. p. 215. 
43 Questões que trata em Nascimento da Clínica, em Vigiar e Punir e em Vontade de Saber. 
44 Não se devendo esquecer, mas esquecendo-o por vezes Foucault, que “o feixe de relações que o 
discurso deve efectuar para poder falar de tais ou tais objectos, para os poder tratar, nomear, analisar, 
classificar, explicar, etc.” (AS, 1969, p. 63 -- cf 97) é determinado pelas relações que decorrem nos 
campos de práticas. 
45 Cf. AS, 1969, p. 74 – Ver tb p. 16, 22, 32 e 220. 
46 E da Filologia ou “Gramática Histórica”. 
47 Noutras passagens fala de “arquitecturas conceptuais” como a da “gramática clássica”. 
48 Para Foucault, os temas e as teorias são dois graus de coerência (articulação), de rigor e de estabilidade 
no agrupamento de objectos (designação), na articulação de formas de enunciação (e na atribuição que lhe 
é inerente), na organização de conceitos (derivação) (Cf. AS, 1969, p. 85). Qualquer que seja o nível 
formal desses agrupamentos, articulações e organizações, eles são considerados como fazendo parte de 
uma “estratégia” (idem, p. 85). E Foucault. dedica um subcapítulo de AS à formação dessas estratégias, 
não para encontrar uma necessidade lógica no seu encadeamento como soluções sucessivas a um dado 
problema, ou os efeitos de influência entre modelos teóricos, ideais ou descobertas de origens diversas, 
mas para encontrar uma regularidade; reconhecendo que este nível de formação do discurso não é objecto 
de uma análise tão aprofundada como os que lhe subjazem. 



 470 

hierarquizadas – cf. AS, 1969, p. 52) 49: descrevendo “formas de sucessão” e de 
encadeamento dos conceitos 50, e formas da sua “coexistência” em “campos de 
enunciação”, “campos de presença”, “campos de concomitância” (envolvendo 
diferentes domínios) e “campos de memória”; e analisando (em relação à escolha de 
temas e teorias) “campos de possibilidades estratégicas” (AS, 1969, p. 52).  

Foucault desloca assim o foco de atenção da história das ciências, e das 
arquitecturas conceptuais, para um nível preconceptual – que não é porém, nem “um 
horizonte de idealidade posto por um gesto fundador” cronologicamente indeterminado 
ao qual seria submetida a multiplicidade das enunciações e que explicaria “uma pre-
sistematicidade que não seria da ordem do sistema” (AS, 1969, p. 100), nem “um a 
priori  inesgotável ...” de uma “origem indefinidamente recuada” – propondo-se analisar 
“um campo onde os conceitos podem coexistir”, bem como descrever “as regras desse 
campo” (idem, p. 81) 51.  

Mas não concebe as regras de formação como universalmente válidas quaisquer 
que sejam os domínios/territórios 52 (cf. AS, 1969, p. 206/7). Ele sublinha (1969, p. 84) 
que tais regras são sempre descritas em campos discursivos determinados e não se lhes 
reconhece, à partida, “possibilidades indefinidas de extensão” (AS, 1969, p. 84). No 

                                                 
49 Ver em AS, capítulo “Les changements et les transformations” (1969, p. 316 e ss.) referência às 
“transformações que valem como fundações e como renovação de fundações”. 
50 Foucault refere processos ou métodos de “transcrição” e de “sistematização” (que são processos para 
aproximar ou assimilar os conceitos, para os desenvolver, criticar ou interpretar conceitos anteriormente 
formulados) que tanto podem ser regras de construção formais como hábitos retóricos (AS, 1969, p. 75-
78). 
51 O que fez, descrevendo (por meio da identificação de esquemas de alinhamento em série, de 
agrupamentos simultâneos, de modificação linear ou recíproca) a ligação dos conceitos e enunciados 
tanto quanto a sua a “dispersão anónima” através de textos, livros e obras (Cf. Foucault, 1969, p. 81), tal 
como já havia feito para a gramática geral em As Palavras e as Coisas, com base nos esquemas de 
atribuição, articulação, designação e derivação, de cuja interdependência resultam critérios de validade, a 
sucessão entre as várias análises, definindo domínios de normatividade e de actualidade e as relações 
entre eles (Cf. 1988, p. 374): (Este “campo pré-concepcional deixa aparecer as regularidades e 
constrangimentos discursivos que tornam possível a multiplicidade hetorogénea dos conceitos...” (AS, 
1969, p. 84), numa “dispersão que caracteriza um tipo de discurso e que define, entre os conceitos, formas 
de dedução e de derivação e de coerência, mas também de incompatibilidade, de entrecruzamento, de 
substituição, de exclusão, de alteração recíproca, de deslocamento, etc.” (AS, 1969, p. 81/82 - cf tb p. 
202). Fica assim bem claro que o discurso é assim concebido, não como uma instância de apresentação e 
tradução dos conceitos, mas como o lugar da sua emergência. 
  O preconceptual seria a estrutura do discurso (cf. críticas de GODELIER (1998) e de GIDDENS (2000) 
ao estruturalismo e ao inconsciente). Ver AS, 1969, p. 81/82 sobre os quatro esquemas: atribuição, 
articulação, designação e derivação. Cf. FOUCAULT, 1988, p. 374. 
  Com este tipo de análise, Foucault não procura passar da multiplicidade superficial à unidade profunda, 
do exterior ao interior, do texto ao pensamento (AS, 1969, p. 101) (Não esquecer que Foucault rejeita tb 
(ao contrário de Sartre e de certo modo de Marx) uma imanência transcendente.) 
 Cf. AS, 1969, pp. 226-8 e 274 sobre determinação, e ver níveis de determinação em AS, 1969, pp. 60, 72, 77e sq, 84, 87-89, 97, 99, 
209, 214, 215 (causalidade – 213 sobre causalidade, que só pode ser local), 218, 220, 223, 228, 274;  
52 Cf. AS, 1969, p. 84 e outras (203, 208, 198/9 dissensões múltiplas) sobre a heterogeneidade e não 
pretensão de universalidade.  
  Em AS (1969, p. 223) pode ler-se que “a aparição de uma formação discursiva é frequentemente 
correlativa de uma vasta renovação [e redistribuição] de objectos, de formas de enunciação, de conceitos 
e de estratégias”. Embora, como faz notar, nem sempre seja assim. Por exemplo, “a Gramática Geral 
instaurou-se no sec XVII sem muitas modificações aparentes na tradição gramatical” (idem). Em qualquer 
caso, a aparição de uma nova positividade não é assinalada por uma frase nova logicamente 
inmprevisível, ou pela intervenção de um novo locutor, e é necessário analisar o processo da sua 
formação com métodos diferentes dos habitualmente empregues pela historia das ideias. 
  Em AS (1969, p. 222), pode ler-se que: “uma regra de formação não é a determinação de um objecto, 
nem da caracterização de um tipo de enunciação, nem da forma ou o conteúdo de um conceito, mas o 
princípio da sua multiplicidade e da sua dispersão”. Ver tb. AS, 1969, p. 228. 
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máximo, a comparação sistemática das regras de formação entre várias regiões, como a 
que Foucault leva a cabo em As Palavras e as Coisas entre a Gramática, as História 
Natural e a Análise das Riquezas (formações discursivas singulares e bem 
individualizadas), pode encontrar analogias suficientes para que se possa falar de um 
agrupamento discursivo mais vasto e de um nível mais elevado do que o de cada uma 
daquelas formações discursivas 53. 
 

No subcapítulo dedicado à escolha de temas e teorias em “campos de 
possibilidades estratégicas” (AS, 1969, p. 52), o autor de Arqueologia do Saber 
considera a existência de objectos, conceitos e enunciados que, sendo formados pelas 
mesmas regras mas tendo um carácter contraditório (ver contradições intrínsecas) não 
surgem, porém, como simples incoerências, mas sim como alternativas: Constituem 
“pontos de incompatibilidade” num mesmo campo de possibilidades estratégicas (a 
partir dos quais são “derivadas séries coerentes de objectos, de formas de enunciação e 
de conceitos”) (Cf. AS, 969, pp. 87, 200 e 202), ou pontos de bifurcação nas escolhas de 
temas e teorias. As condições de possibilidade de objectos, formas de enunciação e 
conceitos, abririam um campo de opções permitindo arquitecturas conceptuais diversas 
e exclusivas umas das outras, que podem surgir lado a lado ou sucessivamente. Mas 
constata que nem todo esse campo de possibilidades é actualizado 54, encontrando a 
explicação, para mais uma restrição de possibilidades, no jogo de relações dos discursos 
entre si, isto é, no modo como se relacionam formando “constelações interdiscursivas” 
(AS, 1969, p. 206). Essa explicação resulta do estudo detalhado dessas relações entre 
Gramática, História Natural e Análise das Riquezas desde o século XVII até quase ao 
final do século XVIII, e entre Economia, Biologia e Linguística/Filologia no século 
XIX; com particular atenção ao papel que cada discurso desempenha em relação aos 
que lhe estão próximos, e que pode ir desde o serem modelos formais dos quais os 
outros são aplicações, até relações de analogia, de oposição, de complementaridade ou 
de delimitação recíproca (Cf. AS, 1969, p. 202). Foucault constata, nesse estudo 
apresentado inicialmente em As Palavras e as Coisas, que “uma formação discursiva 
não ocupa todo o volume possível que lhe é aberto pelos sistemas de formação dos seus 
objectos, dos seus enunciados e dos seus conceitos” (p. 89), e pelo “sistema de 
formação das suas escolhas estratégicas”  
Este sistema de relações é definido em As Palavras e as Coisas como um “epistema” 
(55). Te4ndo reconhecido que, tal como aí fora formulado, esse conceito poderia ser 
entendido como referindo-se ao espírito de uma época, Foucault redefiniu-o em 
Arqueologia do Saber (1969, p. 250) de forma mais restrita, como “o conjunto das 
relações que se pode descobrir, para um dada época, entre as ciências [incluindo as 
pseudo-ciências] quando estas são analisadas ao nível das regulações discursivas” 56); 

                                                 
53 Ver AS, 1969, pp. 89, 249/250. Cf. Foucault, 1988, p. 215, e ver Foucault sobre “constelações 
interdiscursivas” e “interpositividades”, e sobre o a priori histórico (AS, 1969, p. 166 e Habermas, 1990).  
54 A propósito da formação de estratégias, faz notar que “há sistematizações conceptuais, encadeamentos 
enunciativos, grupos e organizações de objectos que teriam sido possíveis [ao nível das condições de 
possibilidade de uma formação discursiva], mas que são excluídos por uma constelação discursiva de um 
nível mais elevado e com uma maior extensão” (AS, 1969, p. 89). 
55 Sobre epistema, ver As Palavras e as Coisas, pp. 129, 215, 219, 248, 252, 261, 284, 419; Arqueologia 
do Saber, pp. 27, 84, 87, 226, 250, 279; Vontade de Saber, p. 84; e ainda, Habermas, 1990, p. 251. 
56 Em Arqueologia do Saber, sob a designação de epistema (épistémè), Foucault reúne formações 
discursivas dentro das quais surgem elaborações discursivas (“figuras epistemológicas”) que nelas 
assentam e que procuram fazer valer (com mais ou menos sucesso) normas de verificação e de coerência 
que lhes permitem subordinar (pela crítica, pela imposição de modelos, ou pela localização formal que 
lhes permite colocarem-se numa metaposição epistemológica) as práticas discursivas e não discursivas a 
que fazem referência (Cf.AS. 1969, pp. 240-243). É por distinguir a existência destes níveis de 
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surgindo, em alternativa, designações mais fracas, como “constelações discursivas” ou 
de configurações interdiscursivas 57. 

Em As Palavras e as Coisas, (1988, p. 128), ele próprio falara em reconstituir “o 
sistema geral de pensamento cuja rede, na sua positividade, torna possível um jogo de 
opiniões simultâneas e aparentemente contraditórias [mas que podem ser realmente 
antagónicas no campo das práticas estruturado por relações de força]”. E acrescentava 
que “é essa rede que define as condições de possibilidade de um debate ou de um 
problema...”; dizendo mesmo que “esse sistema foi bastante constringente para que as 
formas visíveis do conhecimento nele esboçassem por si próprias os seus parentescos, 
como se os métodos os conceitos, os tipos de análise, as experiências adquiridas, os 
espíritos e, finalmente, os próprios homens se houvessem deslocado consoante uma rede 
fundamental que definia a unidade implícita mas inevitável do saber” (idem, p. 129); e 
dando como exemplo as deslocações entre a gramática, as teorias do conhecimento e 
dos sinais, a teoria da classificação dos seres naturais, a análise da riqueza e as teorias 
do comércio e da moeda (como signo – cf. pp. 218/9 e 228-9 e 237 58), a política (pp. 
229 e 252) e a moral (“Condillac, Destutt de Tracy e Girando, articulam, uma sobre a 
outra, a decomposição do conhecimento nas suas condições ou «elementos» e a reflexão 
sobre esses signos de que a linguagem constitui a aplicação e o uso mais visíveis” – PC 
p. 129; cf. p. 115) (Foucault poderia alegar que isto se refere à idade clássica 59. A 

                                                                                                                                               
organização do saber, e porque pretende iniciar uma análise do saber e da ciência que seja diferente da 
análise feita pela história epistemológica das ciências como a desenvolvem Canguilhem e Bachelard, que 
Foucault propõe uma análise arqueológica, que seria uma “análise do epistema”, e que incidiria (não 
sobre a constituição de ciências pela transposição de um patamar ou limiar de cientificidade e que toma a 
ciência por norma de verdade e de racionalidade, mas) sim sobre “o ponto de clivagem entre as formações 
discursivas definidas pela sua positividade [os saberes positivos que resultam da regularização das 
práticas discursivas] e as “figuras epistemológicas” que não são todas necessariamente ciências” (AS, 
1969, p. 249 – isto não significa, como já terá ficado claro, que Foucault não tenha em conta as estruturas epistemológicas). 
Essa “análise do epistema” deve descrever as “formações discursivas”, as “positividades”, e o saber” nas 
suas relações com as “figuras epistemológicas” e as ciências, ou seja descrever “o conjunto das relações 
que podem unir, numa dada época, as práticas discursivas que dão lugar a figuras epistemológicas”, a 
ciências, e eventualmente a “sistemas formalizados; o modo segundo o qual, em cada uma dessas 
formações discursivas se operam as passagens à epistemologização, à cientificidade, à formalizaçáo; a 
repartição desses patamares, que podem entrar em coincidência, estar subordinados uns aos outros ou 
estar escalonados (decalés) no tempo; as relações laterais que podem existir entre figuras epistemológicas 
ou ciências na medida em que resultam (relèvent) de práticas discursivas vizinhas mas distintas ” (idem, 
p. 250). 
  Ou talvez Foucault tenha seguido o caminho inverso procurando desenvolver uma história das ciências 
que definisse, “a partir de descrições de práticas discursivas, como, segundo que regularidades e graças a 
quais modificações essa prática pode dar lugar a aos processos de epistemologização, alcançar normas de 
cientificidade e, talvez, alcançar o patamar da formalização” (idem, p. 249). Assim se entenderia melhor 
porque é que termina dizendo que um epistema “é o conjunto das relações que se pode descobrir, para 
uma dada época, entre as ciências [incluindo as pseudo-ciências] quando estas são analisadas ao nível das 
regulações discursivas” (idem, p. 250). 
 Mas o percurso de Foucault pode ser considerado a partir de uma problemática ligeiramente diferente que partiria da valorização do 
saber inerente à práticas discursivas. 
57 Esta questão é analisada mais detalhadamente na Secção 3.2.4 Epistemas e Regimes de Verdade. 
  Em AS (1969, p. 250) Foucault adverte contra um entendimento do epistema como um espírito da época ou uma visão do mundo: 
“Poder-se-á suspeitar de que este epistema seja algo como uma visão do mundo, uma secção de história comum a todos os 
conhecimentos, e que imporia a cada uma [a cada discurso – cf Sartre (1960a) e comentários de Boudon (1981 e 1984) a Sartre] as 
mesmas normas e os mesmos postulados, um estado geral da razão, uma certa estrutura de pensamento à qual não poderiam escapar 
os homens de uma época – grande legislação escrita de uma vez por todas por uma mão anónima.”  
58 Cf. MAUSS, 1985, e GODELIER, 1998, sobre o kula e a oferta com retribuição diferida. 
59 (Ver na p. 250 de As Palavras e as Coisas, referência a sobreordenação destas formações discursivas: 
(No epistema que F. identifica na “idade clássica” nas relações entre Gramática, História Natural e Análise das Riquezas, “as 
palavras formam um sistema de signos suficientemente privilegiado, quando se trata de fazer surgir a ordem das coisas, para que a 
história natural, se for perfeita, e para que a moeda, se for bem regulada, funcionem à maneira da linguagem” (PC, p. 250).) 
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modernidade caracterizar-se-ia, pelo contrário, por uma fragmentação da unidade 
epistemológica, e o “epistema” só já pode ser definido de forma mais restrita como o 
“conjunto das relações” que se pode descobrir entre “figuras epistemológicas” em 
número restrito (AS , 1969, p. 250 60), sendo de esperar que outras “configurações 
interdiscursivas” seriam definidas se outras figuras epistemológicas, ou outras 
formações discursivas, fossem comparadas 61

. 

HABERMAS (1990) considera que Foucault abandonou, nos anos 70, o 
conceito de epistema. Mas pode dizer-se que em A Ordem do Discurso e em Vontade de 
Saber o conceito de “epistema” é substituído pelo de “regime de verdade” que regula os 
discursos, e portanto o saber -- discurso que é o lugar de lutas, como disse em A Ordem 
do Discurso; ao mesmo tempo que é posta em evidência (OD, 1997, p. 24 E VS, 1994, 
pp. 125-127) a relação da vontade de verdade com a vontade de poder e os conflitos 
sociais que são centrais na nossa sociedade; e em particular (OD, 1997, pp. 15 e 46) 
com o controlo da sociedade pela burguesia entre os séculos XVII e XVIII; ainda que 
Foucault, por vezes, pretenda negar a existência dessa centralidade (VS, 1994, p. 97) 62. 

 Em As Palavras e as Coisas, depois de identificar um “epistema” 63, ou uma 
“configuração interdiscursiva”, com base na comparação das formações discursivas que 
então (durante a idade clássica, no século XVII) se constituíram nos discursos sobre a 

                                                                                                                                               
Em PC (1988, p. 129 - cf. 95) refere-se insistentemente a um “epistema da cultura ocidental”, que no sec 
XVII “abriu um espaço em forma de quadro [ver p. 171] que não cessou de percorrer, desde as formas 
calculáveis da ordem até à análise das representações mais complexas.” E acrescenta que onde esse 
quadro “surge de forma mais clara [...]é na teoria da linguagem, da classificação e da moeda.” (p. 129). 
Na p. 215 é mais taxativo ao dizer: “Numa cultura e num dado momento, nunca há mais de um epistema, 
que define as condições de possibilidade de todo o saber, quer seja o que se manifesta numa teoria ou 
aquele que é silenciosamente investido numa prática [o sentido prático de Bourdieu]”. Embora no 
contexto deste parágrafo, F. pretendesse sobretudo mostrar que a prática e a especulação pura que lhe é 
contemporânea assentam no mesmo “saber fundamental”: “Uma reforma da moeda, um uso bancário, uma prática 
comercial podem perfeitamente racionalizar-se, desenvolver-se, manter-se ou desaparecer segundo formas próprias; estão sempre 
fundadas num certo saber, saber obscuro que não se manifesta por si mesmo num discurso, mas cujas necessidades são 
identicamente as mesmas que para as teorias abstractas ou para as especulações sem relação aparente com a realidade” (p. 215). 
E fazendo mesmo notar, desde então, que “a análise das riquezas não se constituiu segundo os mesmos 
desvios e ao mesmo ritmo que se constituiu as gramática geral ou a história natural” (p. 215), uma tal 
afirmação remete inevitavelmente para a ideia de totalidade cultural que o próprio Foucault viria a criticar 
em AS. 
60

 Não esquecer que em AS (1968, p. 250), por epistema (épistémè), Foucault entende “o conjunto das relações que se pode 
descobrir, para um dada época, entre as ciências [incluindo as pseudo-ciências] quando estas são analisadas ao nível das regulações 
discursivas” .  
61  Foucault não entende o “epistema” como resultante de um espírito ou consciência colectiva (ver AS p. 254 sobre relação teoria-
prática) nem aceita a ideia de o discurso ser orientado por visões do mundo, próprias de consciências individuais. Ver p. 250, e p. 
253 sobre visão do mundo como filosofia implícita. 
62 Depois de comparar as teorias fisiocrata e utilitarista da formação do valor de troca (do preço), 
Foucault conclui: “Talvez fosse mais simples dizer que os fisiocratas representavam os agricultores e os 
utilitaristas os comerciantes e os empresários. E que, por consequência, estes acreditavam no aumento do 
valor quando as produções naturais se transformavam ou deslocavam; que estavam preocupados, pela 
força das coisas, com uma economia do mercado, onde as necessidades e os desejos faziam lei. Que os fisiocratas, 
em contrapartida, só acreditavam na produção agrícola e reivindicavam para ela a melhor retribuição; .... 
Sem dúvida que através da coerência dos interesses se encontrariam as grandes opções económicas de uns 
e de outros. Mas se a dependência de um grupo social pode explicar que tenha escolhido um sistema de 
pensamento de preferência a outro, a condição para que esse sistema tenha sido pensado nunca reside na 
existência desse grupo social. [é necessário um campo de confrontação de interesses, que por sua vez 
seria homólogo (BOURDIEU, 1979, 1984, 1997) de um mais vasto campo de luta de classes]” (PC, 1988, 
p. 247/8). Seria necessário “definir as condições a partir das quais foi possível pensar em formas 
coerentes e simultâneas o saber «fisiocrático» e o saber «utilitarista»” (p. 248). 
Isto não o impede de dizer, no entanto, que não poderia existir uma taxinomia natural que fosse a exacta, tal como “não poderia 
existir uma economia de troca e de utilidade que fosse verdadeira, sem as preferências e as ilusões de uma burguesia mercantil” (Ver 
AS, 1969, p. 93 e cf WEBER, 1983) (questão dos regimes de verdade e da ideologia). 
63 Ver caracterização em PC, 1988, p. 252. 
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gramática, sobre a história natural e sobre a riqueza, o comércio e a moeda 64, Foucault 
descreve a substituição dessas formações discursivas respectivamente pela Linguística e 
a Filologia (a gramática histórica, ou a história interior da gramática – PC, 1988, p. 
336), pela Biologia e pela Economia 65, e caracteriza o epistema que regula a sua 
relação. Defende aí (ver pp. 253, 236 e 300 e 302) que a especificidade da análise das 
riquezas e da troca, introduzindo o noção de tempo, levaria a formação discursiva que 
substituiu essa análise, isto é, a economia, a ter no epistema da modernidade a 
preponderância que a gramática e a teoria dos signos tinha no epistema da idade clássica 
66.  

                                                 
64 Pode ver-se na Secção de AS “Faits comparatives”, porquê estas. 
65 Cf. PC, p. 293,onde fala das novas empiricidades que são o trabalho, a vida e a linguagem. 
66 Cf. BOURDIEU em capítulo sobre campo em Poder Simbólico e em Razões Práticas. Cf. 
HABERMAS (1990, pp. 15 e 70) sobre Weber. 
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 A analítica da finitude e a crítica da origem 
 
Em As Palavras e as Coisas (1988, pp. 350/351 67), Foucault chama a atenção para a 
duplicação do homem, por um lado, em ser que vive, fala e trabalha segundo leis que 
podem ser estabelecidas ora pela biologia, ora pela linguística e pela filologia, ora ainda 
pela economia, mas que, por outro lado, em virtude dessas mesmas leis (que de certo 
modo o dominam) e por necessidade de fundamentação do sujeito do conhecimento, 
teria o direito de tais leis conhecer e trazer à luz (idem, p. 350 e 357); desdobramento do 
homem em objecto para um saber e em sujeito que conhece (idem, p. 351) 68. Como é 
feito notar nesse livro, uma dificuldade inerente à nova situação epistemológica 
atribuída ao homem resulta de que só através das palavras, do seu organismo e dos 
objectos que ele fabrica se pode ter acesso ao homem que, no entanto, é colocado na 
posição de sujeito epistemológico (sujeito transcendental do conhecimento) (cf. PC, 
1988, pp. 353, 370, 391/2). O homem “só se desvela aos seus próprios olhos sob a 
forma de um ser que é já, numa espessura necessariamente subjacente, uma irredutível 
anterioridade, um vivo, um instrumento de produção, um veículo para palavras que lhe 
preexistem” (idem, p. 353).  
 

A finitude do homem anuncia-se [...] Da mesma maneira que se conhece a anatomia do 
cérebro, o mecanismo dos custos de produção, ou o sistema de conjugação indo-
europeia; [...] percebe-se a finitude e os limites que impõem [...] À experiência do homem 
é dado um corpo que é o seu próprio corpo [...] cuja espacialidade própria e irredutível se 
articula, no entanto como espaço das coisas [...] é dado o desejo como apetite primordial 
a partir do qual todas as coisas ganham valor, e valor relativo; [...] é dada uma 
linguagem... (idem, p. 353) 

 

E, por esse corpo, é-lhe dado “o modo de ser da vida”. Como “o modo de ser da 
produção, o peso das suas determinações” é dado por aquele desejo 69. Em suma, como 
Foucault sublinha: “do próprio cerne da empiricidade” é deduzida “a obrigação de 
remontar [...] a uma analítica da finitude” (idem, pp. 354-356). Analítica da finitude que 
orienta o pensamento moderno para três problemas em torno da posição do homem 
(idem, p. 354) e da sua relação com a finitude, o impensado, e o futuro, que se confunde 
com a origem (sua e das coisas).  

A analítica da finitude permitiria ter em conta a inadequação do homem ao 
infinito e, ao mesmo tempo, superar o seu ponto de vista particular sobre a totalidade 
(não já pela metafísica do infinito, mas pelo desdobramento do homem num ser 
empírico e transcendental (e pela ciência), e, numa fase, intermédia, pelas 
metafisicas/filosofias da vida que converge para o homem, do trabalho emancipador e 
da linguagem reapropriável (numa cultura racionalizável), que aí fazem surgir o homem 
enquanto ser empiricamente determinado (idem, pp. 357 e 377), mas também enquanto 
sujeito do conhecimento que pode controlar as condições biológicas (“anatomo-
fisiológicas”), sociais, económicas e culturais do seu conhecimento (idem, p. 358), e se 
transformam em “críticas da metafísica como véu de ilusão” (ocultação da história), 
como pensamento alienado pela necessidade (idem, p. 356), e fazendo da finitude uma 
referência interminável a si mesma (idem, p. 357) – 70. Sinteticamente, Foucault afirma 
(idem, p. 357) que: “A cultura moderna [diferentemente daquela da “idade clássica”] 
pode pensar o homem porque pensa o finito a partir de si mesmo”. 
                                                 
67 Ver tb 289 e ss. 
68 Cf. BERGER e LUCKAMANN, 1973, sobre o homem que vai para além do seu corpo e lembrar 
Habermas sobre Berger e Luckmann e sobre as relações da teoria da praxis com a filosofia do sujeito. 
69 Ver PC, 1988, p. 353/4; e pp. 219, 222, 237, 246 sobre o desejo. Na p. 354, pode ler-se que “é o desejo que” liga e separa os 
homens na neutralidade do processo económico” – cf 405. 
70 Cf. Foucault sobre a crítica kantiana, na p. 280. 
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Contra as filosofias da vida, do trabalho e da linguagem, Foucault argumenta 
que a procura da natureza e de uma história do conhecimento, “ao rebaixar a dimensão 
própria da crítica aos conteúdos de um conhecimento empírico [pois são esses 
conteúdos “que funcionam como reflexão transcendental”], pressupõe o uso de uma 
certa crítica” (idem, p. 358), mas não indo realmente além de uma ingenuidade pré-
crítica. Em vez de ser o exercício de uma reflexão pura, como em Kant, essa crítica, 
assenta em distinções como a que é feita entre um conhecimento rudimentar e 
imperfeito e um conhecimento que, não sendo terminado, é constituído por formas 
estáveis e definitivas (e que torna possível o estudo das condições naturais do 
conhecimento), e a distinção entre as teorias científicas e as ilusões da verdade; 
quimeras ideológicas identificadas pelo estudo das condições históricas do 
conhecimento. Na base dessas distinções, Foucault vê a pretensão [a vontade] de uma 
distinção mais fundamental, mas também mais obscura, entre uma verdade que seria da 
ordem do objecto e que “pouco a pouco se esboça, se forma, se equilibra e se manifesta 
através do corpo e dos rudimentos da percepção” (idem, p. 359), e uma verdade que é da 
ordem do discurso, “que se desenha à medida que as ilusões se dissipam e que a história 
se instaura num estatuto desalienado [...] – uma verdade que permita ter, sobre a 
Natureza ou a história do conhecimento, uma linguagem que seja verdadeira” (idem, p. 
359). Para ele, o estatuto desse discurso verdadeiro é ambíguo, pois, ou “a verdade do 
objecto prescreve a verdade do discurso que, por seu turno descreve a formação 
daquele”, ou “o discurso verdadeiro se antecipa a essa verdade” constituindo-se 
escatologicamente como “verdade em formação”. Mais do que uma alternativa, é 
assinalada uma oscilação, pois, tendo a pretensão de ser, ao mesmo tempo, empírico e 
crítico, “não pode deixar de ser a um tempo positivista e escatológico”; e em 
consequência, “o homem surge nele como uma verdade ao mesmo tempo reduzida e 
prometida”. Não esquecer que para Kant “a reflexão transcendental tem a sua razão de 
ser na existência de uma ciência da Natureza à qual se opõem o combate perpétuo e a 
incerteza dos filósofos” (idem, p. 361). 

Segundo HABERMAS (DFM, 1990, p. 246), Foucault analisa o 
desenvolvimento da filosofia desde Kant até Husserl e Heidegger, concluindo que “a 
modernidade se caracteriza por uma forma contraditória e antropocêntrica de saber de 
um sujeito estruturalmente sobrecarregado, um sujeito finito que se transcende no 
infinito”. Como o próprio Habermas faz notar em O Discurso Filosófico da 
Modernidade, de Hume e de Kant para Husserl, a análise transcendental mudou o seu 
ponto de aplicação, da possibilidade de uma ciência da natureza para a possibilidade que 
o homem tem de se pensar a si mesmo. Foucault entende que, em Husserl, a função do 
cogito é a de “mostrar como o pensamento pode escapar a si mesmo e conduzir assim a 
uma interrrogação multipla e proliferante sobre o ser”, e a fenomenologia seria, 
portanto, a atestação da substituição de epistema que conduz à “interrogação sobre o 
modo de ser do homem e sobre a sua relação com o impensado “ (PC, 1988, p. 364 71).  

                                                 
71 Pouco mais à frente (p.. 379), afirma que todo o conhecimento empírico, desde que aplicado ao 
homem, vale como campo filosófico possível. Cf. tb. PC, 1988, pp. 291 e 400. 
  Também segundo HABERMAS (DFM, 1990, p. 247): “Husserl coloca à fenomenologia pura a meta de 
expIicar e pôr sob controlo consciente tudo o que fosse meramente implícito, pré-predicativo, já sedimen-
tado, não actual, numa palavra, o fundamento impensado e oculto da subjectividade produtiva.” 
  A propósito da duplicação do homem em ser empírico objectivado pelas ciências sociais e em sujeito 
transcendental fundamento do conhecimento, HABERMAS (DFM, 1990, p. 247) lembra que, desde 
Hegel a Merleau-Ponty, houve tentativas de ultrapassar o dilema resultante da duplicação do homem, 
através da criação de “uma disciplina que reunisse os dois aspectos e concebendo a história concreta das 
formas apriórísticas como um processo de autocriação do espírito ou da espécie”. Mas entende que, “na 
medida em que estas empresas híbridas da utopia buscavam um auto-conhecimento completo, elas 
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Foucault vê a fenomenologia como a procura de “um discurso que não fosse 
nem da ordem da redução nem da ordem da promessa: um discurso cuja tensão 
mantivesse separados o empírico e o transcendental, permitindo no entanto visar um e o 
outro ao mesmo tempo”, isso seria feito por uma análise do vivido que, fundando-se 
numa “teoria do sujeito”, lhe permitisse articular o empírico e o transcendental (de uma 
quase estética e de uma quase dialéctica) nesse “terceiro termo intermediário em que se 
arreigam simultaneamente a experiência do corpo e a da cultura” (PC, 1988, p. 359). A 
fenomenologia visa, segundo Foucault (idem, p. 360), “articular a objectividade 
possível de um conhecimento da natureza com a experiência originária que se esboça 
através do corpo; e articular a história possível de uma cultura com a espessura 
semântica que simultaneamente se oculta e se mostra na experiência vivida”, sendo a 
cultura, portadora de história, experimentada, antes e mais, “no imediato das 
significações sedimentadas” 72.  

A fenomenologia procuraria, assim, restaurar “a dimensão transcendental 
rebaixada por aquela pré-crítica” e esconjurar “a ingenuidade que reduz a verdade ao 
empírico” (como faz o psicologismo, a que a fenomenologia sempre se teria oposto). 
Mas, para Foucault, qualquer análise do vivido mantém uma ambiguidade ao dirigir-se 
a “uma camada bastante concreta para que se lhe possa aplicar uma linguagem 
meticulosa e descritiva, mas bastante distanciada em relação à positividade das coisas 
para que se possa, a partir daí, escapar a essa ingenuidade, contestá-la e buscar-lhe os 
fundamentos ” (idem, p. 360) – o que só a análise arqueológica conseguiria fazer na 
medida em que não passa pelo homem como sujeito transcendental 73. Sendo que o 
próprio Foucault, como qualquer pensamento crítico, não pode deixar de pensar num 
lugar que é definido pelo epistema da modernidade. Embora possa pensar aí os limites 
desse epistema, e seja compelido a fazê-lo (Cf. PC, 1988, p. 419). 
  Noutros três subcapítulos que se seguem a Analítica da Finitude, Foucault 
analisa as consequências, na Filosofia e nas Ciências Humanas, dessa duplicação 
aporética do sujeito auto-referencial que se desenvolve em três oposições:  

1) entre o transcendental e o empírico – oposição que acabou de ser referida e 
que leva à valorização do autoconhecimento (e da emancipação pelo auto-
conhecimento, a desocultação de si mesmo (74) e do seu processo de formação);  

2) entre o oculto que pode ser revelado em processos de tomada de consciência 
do impensado 75 (e permite a auto-emancipação?) e o impensado reflexivamente 

                                                                                                                                               
acabam sempre por se transformar em positivismo” em que o discursivo/descritivo, dá lugar ao 
normativo.  
  A propósito da posição (possibilidade) de tomada de consciência autorrreflexiva, HABERMAS (DFM, 
1990, p. 247) lembra que: “Desde Fitche que o eu faz, como sujeito que reflecte, a dupla experiência de, 
por um lado, se encontrar sempre no mundo já como algo de opaco, algo que se tornou contingente, mas 
que, por outro lado, se presta por esta mesma reflexão a tornar transparente aquele em-si e a elevá-lo a 
consciente para si”; e que “de Hegel a Husserl, passando por Freud, tem-se tentado continuar este 
processo do tornar-se consciente de acontecimentos prévios e de encontrar um ponto de vista 
metodológico a partir do qual aquilo que prima facie é negado à consciência como algo de obstinado 
extra territorial, quer seja o corpo, as necessidades naturais, o trabalho ou a língua, ainda poderia ser 
recuperado na reflexão, poderia ser tornado familiar ou transformado em algo transparente. [...] Também 
estas tentativas híbridas de uma emancipação em relação ao pano de fundo inconsciente sucumbiram à 
utopia de uma auto-transparência total e caem por isso num desespero niilista e num cepticismo radical.”  
72 Sedimentações que, porém, como faz notar FOUCAULT (1988, p.363), “o pensamento nunca será 
capaz de actualizar inteiramente” 
73 Cf. PC, 1988, pp. 291 e 408; e, em AS, crítica à análise do vivido como base para o estabelecimento de uma ciência, em Capítulo 
“Ciência e Saber”) Cf PC, pp. 356, 359, 400 e p. 415 também sobre a estrutura formal do inconsciente. 
74 Cf. Freud sobre o efeito terapêutico do auto-conhecimento e BERGER e LUCKMANN (1973) sobre a 
desocultação – Cf. FILIPE 1999 
75 Cf. PC, 1988, pp. 358 e 400. 
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irrecuperável; e 
3), entre o perfeito apriorístico de uma origem sempre existente de antemão e o 

futuro de um regresso adventista, ainda pendente das origens (o que é relacionado com a 
ilusão da auto-formação e da auto-realização 76.  

Em suma, Foucault identifica, no epistema da modernidade, uma “ânsia 
infatigável de saber, de auto-domínio, auto-apropriação e de auto-incremento com a 
qual o sujeito da época pós-clássica, metafisicamente isolado e estruturalmente sobre-
carregado, abandonado por Deus e divinizando-se a si próprio, procura escapar às 
aporias da sua auto-tematização” (HABERMAS, DFM, 1990, p. 249). Ele relaciona 
assim a questão da finitude com a questão do “impensado”. 
  

A modernidade assenta no pressuposto de que é possível a um conhecimento objectivo 
percorrer o homem por inteiro descobrindo o que nunca poderia ser dado à reflexão nem 
mesmo à sua consciência: mecanismos sombrios, determinações sem figura, toda uma 
paisagem de sombra que directa ou indirectamente se tem designado por inconsciente. 
(Foucault, 1988, p. 365) 

 
Fazendo notar (idem, p. 377) que “o conteúdo das experiências” do homem são “as suas 
próprias condições”, que “o pensamento persegue de antemão o impensado” 
(impensado que escapa aos conteúdos da experiência e que a analítica da finitude tem 
por tarefa recuperar), Foucault contesta que, através dos conteúdos empíricos do 
conhecimento do que é enquanto ser que vive, trabalha e fala, o homem possa definir as 
condições que tornam esse conhecimento possível, e que possa ter uma consciência de 
si que lhe permita superar, ou tão só definir, os limites da sua condição 77. 
 

O homem [na modernidade] é um modo de ser tal que nele se funda essa dimensão 
sempre aberta, sempre delimitada de uma vez por todas mas indefinidamente percorrida, 
que vai de uma parte de si mesmo que ele não reflecte num cogito, ao acto de 
pensamento pelo qual o recupera; e que, inversamente, vai dessa pura captação aos 
obstáculos empíricos, à ascensão desordenada dos conteúdos, à fuga das experiências 
que escapam a si mesmas, a todo o horizonte silencioso do que se oferece na extensão 
movediça do não pensamento. Dado que é um par empírico-trancendental, o homem é 
também o lugar do desconhecimento que expõe sempre o seu pensamento a ser 
ultrapassado pelo seu ser próprio e que lhe permite ao mesmo tempo vir a si a partir do 
que lhe escapa. (idem, p. 361)  

 

Isso coloca um problema já não, como na idade clássica, de limites do que o 
homem pode conhecer na natureza mas de um desconhecimento inerente à relação do 
homem consigo mesmo. Já não se trata, como para Descartes, de encontrar o método 
para excluir os pensamentos que são fonte de ilusão e de erro, mas de “pelo contrário, 
deixar valer no seu maior âmbito a distância que ao mesmo tempo separa e religa o 
pensamento a si mesmo e o que, no pensamento, se enraíza no não pensado” (idem, p. 
362). Trata-se de “percorrer, redobrar e reactivar, sob uma forma explícita, a articulação 
do pensamento com o que nele, em torno dele, por sob ele, não é pensado, mas que, 
segundo uma intransponível e irredutível exterioridade, nem por isso lhe é estranho” 
(idem, p. 363).  

Foucault conclui a secção sobre o cogito e o impensado, fazendo notar que, na 
modernidade, o pensamento é “ao mesmo tempo, saber e modificação do que ele sabe, 

                                                 
76 Cf. Sartre e Berger e Luckmann, sobre o acto de pôr-se mediatizado, que Habermas (1990) vê em toda a filosofia da praxis e do 
sujeito; ver nos capítulos iniciais de DFM; Cf. G.H: Mead em AS SILVA, 1988; FOUCAULT, 1990, em Uma Analítica da 
Experiência/CI p. 28; SCHÜTZ, 1974, p. 50 e Husserl MC, s.d., p. 104, sobre explicitação . Cf DUBAR, 1997 sobre 
leitura de Lições de Iena em 1804 por Habermas, com o constituindo uma base para as 
ciências sociais; cf Husserl.  
77 Ver p. PC, 1988, 400 sobre as Ciências humanas também pretenderem isso. 
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reflexão e transformação do modo de ser daquilo sobre o qual reflecte [...] não pode 
descobrir o impensado ou, pelo menos ir na sua direcção, sem o aproximar logo de si, 
ou talvez ainda, sem o afastar e, em todo o caso, uma vez que ele se desenrola nessa 
distância, sem que o ser do homem não se encontre, precisamente por isso, alterado” 
(idem, p. 366 – cf. p. 374). O pensamento “já não é teoria” e, antes mesmo de ser 
normativo, “já é em si uma acção, e uma acção perigosa” 78. Como Foucault diz em As 
Palavras e as Coisas e como demonstra em Vigiar e Punir e em História da 
Sexualidade (nomeadamente a propósito da veridicção e das tecnologias do eu), o 
pensamento “não pode coibir-se de libertar ou de subjugar” (idem, p. 366) 79.  

 

Um terceiro problema que marca a interrogação do homem na modernidade (e 
que resulta da referência do homem moderno à sua finitude) tem a ver com a sua relação 
com a origem de si próprio e das coisas; agora que as representações já não são o 
reflexo, a duplicação das coisas, que a linguagem já não é a transparência da origem das 
coisas e que nomear uma coisa já não é atribuir-lhe ou reconhecer-lhe o lugar na ordem 
do mundo, agora que entre a coisa e o seu nome, o seu conhecimento, se introduziu um 
diferença 80. O homem constitui-se, no século XIX, em correlação com as categorias do 
trabalho, da vida e da linguagem, que têm e se caracterizam pela sua historicidade 
própria (idem, pp. 403/4, 353, 261 293), mas não pode jamais enunciar verdadeiramente 
a sua origem, mesmo definindo a necessidade dessa origem (idem, p. 368). E nunca é 
contemporâneo dessa origem, descobrindo-se ligado a uma historicidade já estabelecida: 
assim, descobre a sua origem como espécie de ser vivo numa vida que teve início muito 
antes dele (idem, p. 404); descobre a sua origem cultural na linguagem, mas sob o peso 
de sedimentações que nunca lhe permitirão o acesso à primeira palavra a partir da qual 
todas as línguas e a própria linguagem se tornaram possíveis (ver tb. OD e PC, 1988, p. 
94-96) 81; e descobre que só pode trabalhar no interior de um tempo e de um espaço 
humano já institucionalizados e determinados de tal modo que o produto desse trabalho 
lhe escapa ainda antes do o ter iniciado. O que encontra não é o imediato do seu 
“nascimento” mas sim mediações complexas que o trabalho, a vida e a linguagem 
formaram e depositaram na sua própria história. As coisas começaram muito antes dele, 
mas como não podem enunciar a sua origem, é no homem que as coisas encontram o 
seu começo, “mesmo as que se erguem acima dele” (idem, p. 370 – cf. p. 404): “mais do 

                                                 
78 Desde Hegel, mas de forma progressivamente mais clara com Marx, Nietzsche e Freud, isso foi 
assumido pela modernidade. Giddens, em Consequências da Modernidade, faz dessa reflexividade uma 
característica essencial da sua teoria da modernidade, e fala nomeadamente em pensamento contrafactual 
e nos riscos que lhe estão associados. Pode ver-se, no Subcapítulo 3.9 desta tese, como Giddens retoma 
este tema. 
79 Isto coloca a questão da relação do conhecimento com a ética e a política. A resposta mais imediata e 
grosseira, consiste em entender o pensamento como «expressão da consciência de uma classe» e portanto 
como uma «ideologia». Foucault critica essa simplificação, e como já se viu, propõe, através da análise 
arqueológica dos discursos e dos epistemas, a identificação dos processos de constituição desse 
pensamento, que são complexos e decorrem a vários níveis conjuntamente com a constituição de 
regularidades nas práticas discursivas. Cf. PC, 1988, p. 391 e AS, no capítulo “Ciência e Saber”. 
80 Cf. PC, 1988, pp. 96 e 117 e 170. No quadro do “epistema da modernidade”, a identidade dos seres já 
não reside na representação, mas sim nas relações que com esses seres estabelecem os seres humanos (CF 
3ª tese De Marx sobre Feuerbach), que passam a ser os únicos criadores de representações; enquanto a 
identidade dos seres se “retira para a profundidade das coisas” e estas se “enrolam sobre si segundo as leis 
da vida, da produção e da linguagem” (idem, p. 352 – cf p. 321 sobre o carácter ilusório do ser das coisas) 
Ver PC, pp. 375, 389 e 397 sobre a relação das Ciências Humanas com a representação.  
81 Enquanto que “na reflexão clássica sobre a linguagem havia [estava implícita] uma teoria da derivação 
que mostrava como a linguagem, desde o início da sua história e talvez no instante da sua origem [...] 
girava sobre si desviando-se da sua representação primitiva e só colocava as suas palavras, mesmo as 
mais antigas, quando já desenroladas ao longo das figuras da retórica” (idem, p. 374 – ver tb cap IV). 



 480 

que cicatriz marcada num instante qualquer da «duração», ele [o homem] é a abertura a 
partir da qual o tempo em geral se pode reconstituir [...] e as coisas surgirem no 
momento que lhes é próprio” (idem, p. 370). Distanciado da origem das coisas, o 
homem da modernidade está, porém, “distanciado em relação a esse distanciamento” 
(idem), e é sua tarefa “contestar a origem das coisas”. Mas nessa contestação o homem 
deve “constituir a possibilidade do tempo – essa origem sem origem nem começo a 
partir da qual tudo pode ter início” [um “tempo que giraria em torno de si próprio”]( 
idem). O tempo constitui-se assim também como um distanciamento no futuro daquilo 
que é dado ao homem, e a tarefa do homem da modernidade é também “avançar passo a 
passo para o que não cessou de o tornar possível”, tendo no seu horizonte “a luz de que 
ele nasceu e de onde ele vem a jorros” (idem, p. 371) 82. A origem é então “aquilo que o 
pensamento tem ainda de pensar, e sempre de novo [...] prometida numa iminência cada 
vez mais próxima, jamais realizada” (idem) 83. 

Esta problemática aproxima-se assim da problemática do impensado, pois a esta 
análise “corresponde um esforço para pensar uma origem que sempre se furta, para 
avançar nessa direcção em que o ser do homem é sempre mantido em relação a si num 
afastamento e numa distância que o constituem” (idem, p. 374). Em suma, a analítica da 
finitude confronta-se com o facto de o homem ser determinado e que “o fundamento 
dessas determinações é o próprio ser do homem nos seus limites radicais; que os 
conteúdos da experiência são já as suas próprias condições; que o pensamento persegue 
de antemão o impensado que lhes escapa e que ela tem sempre por função recuperar; 
que essa origem de que jamais o homem é contemporâneo, lhe é ao mesmo tempo 
retirada e dada segundo o modo da iminência” (idem, p. 377) 

Foucault conclui que é na tarefa infinita de pensar a origem o mais perto e o 
mais longe de si” (idem, p. 372) que o pensamento descobre “que o homem não é 
contemporâneo do que o fez ser [...], mas que está preso no interior de um poder que o 
dispersa”. Faz notar que esse poder não é estranho ao homem, não reside fora dele na 
serenidade das origens eternas e sem cessar recomeçadas...” (idem, p. 372), e que o 
tempo “que o afasta da manhã em que ele emergiu como daquela que lhe é anunciada”, 
é inerente ao seu próprio ser. Esse tempo em que “o homem não é contemporâneo do 
seu ser”, faz com que “as coisas se apresentem com um tempo que lhe é próprio”. E 
termina fazendo ver que a finitude, que começou por apresentar como a supremacia das 
                                                 
82 O pensamento moderno estabeleceu com a origem uma relação complexa em que, por um lado, autorizava os “esforços positivos 
para inserir a cronologia do homem no interior da das coisas, de maneira que a unidade do tempo fosse restaurada e a origem do 
homem não fosse mais do que uma data, um vínculo na série sucessiva dos seres (colocar essa origem, e com ela a aparição da 
cultura, a aurora das civilizações, no movimento da evolução biológica)” (idem, p. 371); por outro lado, mantinha o seu poder de 
contestação sobre esse conhecimento positivo (“descrevendo essa camada originária num estilo que escapa a todo o positivismo”, e 
valorizando a experiência do recomeço: como o “violento retomar do seu próprio domínio no extremo do despojamento” pensado 
por Hegel e Marx, ou como fazem Nietzche e Heidegger na filosofia do eterno retorno) e autorizava um esforço/movimento inverso 
e complementar para “alinhar segundo a cronologia do homem a experiência que ele possui das coisas, os conhecimentos que 
adquiriu sobre elas, as ciências que pôde assim constituir” (idem, p. 371) 
83  Quanto ao o desejo de se subtrair à terceira duplicação do sujeito como autor originariamente criador e, 
ao mesmo tempo, alheado desta origem, Habermas lembra que ela percorre toda a filosofia do sujeito [cf 
crítica da filosofia da praxis] e nomeadamente “a filosofia da história de Schelling a Luckács, passando 
por Marx, com a figura intelectual de um regresso enriquecedor vindo do alheamento, a figura da odisseia 
do espírito”, mas também se encontra no “pensamento dionisíaco de Hölderlin a Heidegger, passando por 
Nietzsche, com a ideia de um deus que se retrai, «que franqueia a origem à medida do seu retorno» 
(HABERMAS, DFM, 1990, p. 248 citando Foucault). Mas concorda com Foucault em que, “como estas 
representações híbridas da história vivem do falso impulso escatológico não podem, na prática, tomar 
senão a forma de terror, da auto manipulação e da escravização” (idem). “O homem reconhece-se como 
produto afastado de uma história que remonta ao arcaico, que ele não domina, embora esta, por sua vez, 
remeta para a autoria do homem enquanto produtor. As origens recuam tanto mais em relação ao 
pensamento moderno quanto mais energicamente ele as persegue: “ele propõe-se, paradoxalmente, seguir 
na direcção em que este recuo se cumpre e se aprofunda interminavelmente” (Cf. Foucault em 
subcapítulo de As Palavras e as Coisas sobre a origem). 
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coisas sobre o homem, na sua determinação pelo trabalho, a vida e a linguagem, é a um 
nível mais fundamental, “a relação insuperável do ser do homem com o tempo” (idem, 
p. 373). É sobre a análise deste modo de ser que, desde o século XIX, “a reflexão 
procura fundar  filosoficamente a possibilidade do saber” ( idem). 
 
 
Distribuição do poder e do saber em campos de práticas não discursivas 

 

Tal como já fizera em relação à formação dos objectos (AS, 1969, pp. 56 e 64) e dos 
modos de enunciação (idem, p. 69 e 71), mas agora de forma mais nítida, Foucault 
encontra na “função que o discurso deve exercer num campo de práticas não 
discursivas” (idem, p. 90 – cf. p. 212 e 214/5), outro nível de determinação relativo às 
escolhas estratégicas. E tal como, em relação ao campo profissional das práticas 
médicas (discursivas e não discursivas), atribuíra um papel determinante às posições nas 
instituições hospitalares e académicas e às diferenças entre médicos, entre estes e outros 
profissionais, e entre médicos e doentes, também ao nível das opções ou bifurcações 
estratégicas, considera indispensável a análise do “regime e dos processos de 
apropriação do discurso” (idem, 90 – cf. Capítulo “Ciência e Saber”), “porque nas 
nossas sociedades (e em muitas outras, sem dúvida) a propriedade do discurso, 
entendida simultaneamente como direito a falar, competência para compreender, acesso 
lícito e imediato ao corpo dos enunciados já formulados, capacidade de investir esse 
discurso em decisões, instituições e práticas – está reservada de facto (por vezes mesmo 
sob o modo regulamentar) a um grupo determinado de indivíduos ...” (idem) 84. 

Em A Ordem do Discurso (OD, 1971/97), Foucault distingue três tipos de 
exclusões e refere-se, por um lado, a procedimentos internos ao discurso, e por outro, a 
procedimentos externos 

 
... a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, seleccionada, organizada e 
redistribuída por um certo número de procedimentos que têm por função esconjurar os 
seus poderes e perigos, dominar o seu acontecimento aleatório, esquivar a sua pesada e 
temível materialidade. Numa sociedade como a nossa são bem conhecidos os 
procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é o interdito. 
Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em 
qualquer circunstância, que não é qualquer um, enfim que pode falar de qualquer coisa 
[Cf Bourdieu, 1998, e VS, 1994, p. 103]. Tabu do objecto, ritual da circunstância, direito 
privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala: temos aí o jogo de três tipos de interditos 
que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grelha complexa que não 
cessa de se modificar (OD, 1997, p. 9-10 ). 85 

 
Os procedimentos de exclusão a que se refere vão desde a exclusão absoluta da 

loucura, identificada como “o Outro da Razão” e que toma como modelo dos 
procedimentos de exclusão, até às formas mais atenuadas, que descreve em História da 
Sexualidade. Foucault considera por vezes três tipos de “procedimentos” alternativos 
que seriam (OD, 1997 p. 44-45) a exclusão, a limitação (ou o interdito) e a apropriação 

                                                 
84 Termina este parágrafo fazendo notar que mesmo nas sociedades burguesas desde o Sec XVI o discurso 
económico nunca foi um discurso comum (banal), como não o foi o discurso médico ou o literário. Cf. 
questão do económico como nível determinante – Ver AS, 1969, p. 242, PC, 198, p, 405 e não esquecer p. 
62; e relacionar com questão do poder. Ver em PC, 1988, p. 229 referência às actividades económicas no 
contexto das quais se desenvolveu/constituiu a análise das riquezas. Para além de referir o papel da 
Gramática Geral na prática pedagógica, Foucaut, sublinha que a Análise das Riquezas teve influência não 
só nas decisões políticas e económicas dos governos, mas também “nas práticas quotidianas ...” (AS, 
1969, p. 90). Ver VS, 1994, p. 96-7. 
85 Em Vontade de Saber (1994, pp. 88-91), Foucault desenvolve, a propósito da “história da sexualidade”, 
a análise concreta de uma dessas grelhas.  
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86. Noutras ocasiões considera-os a todos formas de exclusão. E, noutras ocasiões ainda, 
é a vontade de verdade que é apresentada como um terceiro procedimento de exclusão 
ou princípio de regulação coerciva do discurso, mas que subjaz aos outros dois (idem, p. 
13), ou que os retoma “para, ao mesmo tempo, os modificar e fundamentar” (idem, p. 
17). Não esquecer que a exclusão (derivada da vontade de verdade) é o princípio de 
classificação dos enunciados, dos objectos, dos sujeitos e das posições institucionais que 
ocupam, dos conceitos, dos temas e teorias, das disciplinas e formações discursivas em 
geral. E que a vontade de verdade tem uma relação estreita com um princípio de 
ocultação da vontade de poder 87. “A vontade de verdade como todos os outros sistemas 
de exclusão, sustenta-se num suporte institucional” (idem, p. 15) e em práticas, como a 
pedagogia, o sistema de edição e conservação e circulação de livros, as sociedades de 
sábios, os laboratórios, os círculos, e ainda hoje as sociedades, as escolas e as 
comunidades de práticos (Cf. J. LAVE), e a organização hierárquica dos campos 
profissionais como a descrevem os sociólogos das profissões desde Carr-Saunders e 
Parsons a Larson. Mas a vontade de verdade é “reconduzida [mais geralmente e] mais 
profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber é aplicado numa sociedade, como 
é valorizado e distribuído [cf. “procedimentos externos”], repartido e de certo modo 
atribuído” 88 (OD, 1997, p. 16 e p. 29). Logo, a vontade de verdade está associada ao 
procedimento de apropriação, ao poder, e, nos termos que aqui foram considerados 
preferíveis, ao princípio de classificação 89. 

Nos procedimentos de exclusão não se reflectem apenas estruturas auto-
suficientes do discurso (procedimentos internos – cf. OD, 1997, p. 18), como resultava 
da análise dos discursos sobre a ordem dos seres vivos e a lógica da vida, ou sobre a 
Gramática Geral que se encontra em As Palavras e as Coisas, e também no segundo 

                                                 
86 Foucault, em OD (p. 24-28) descreve as “disciplinas” como resultantes dos princípios/procedimentos 
de limitação e exclusão (Ver OD, 1997, p. 18 sobre procedimentos internos, e cf. regras de formação em 
Arqueologia do Saber. Em Nascimento da Clínica e em Vigiar e Punir, torna também claros 
procedimentos de apropriação. Uma disciplina define-se por “um conjunto de objectos, um conjunto de 
métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de 
técnicas e e de instrumentos” (idem, p. 24 – Cf. desenvolvimento em AS, II, secções 3 a 6). “Uma 
disciplina não é a soma de tudo o que pode ser dito de verdadeiro sobre alguma coisa, nem mesmo o 
conjunto de tudo o que pode ser aceite, a propósito de um mesmo dado, em virtude de um princípio de 
coerência ou de sitematicidade”. “ As disciplinas são feitas tanto de erros como de verdades, erros que 
que não são resíduos ou corpos estranhos, mas que têm funcões positivas, uma eficácia histórica [muitas 
vezes indissociável da eficácia das verdades]” (Cf. AS, II, 5 e 6); “para pertencer a uma disciplina, uma 
proposição deve inscrever-se num certo horizonte teórico” (AS, 1969, p. 26); “o princípio da disciplina é 
aquilo que é requerido para a construção de novos enunciados” (idem, p. 24); “Para que haja discurso é 
necessário que haja possibilidade de formular, e de formular indefinidamente, proposições novas” (idem, 
p. 25); “ ...Não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma «polícia» discursiva 
que devemos reactivar em cada um dos nossos discursos [Cf. em AS questão da não exterioridade das 
regras de formação] A disciplina é um princípio de controlo da produção do discurso.” (idem, p. 28) 
87

 Segundo HABERMAS.(1990, p. 241): “Foucault pensa em conjunto estes significados tangíveis do poder (como interacção de 
partidos beligerantes, como rede descentrada de confrontações corpóreas e, enfim, como penetração produtiva e submissão 
subjectivante de um confronto corpóreo) no sentido transcendental de operações sintéticas que Kant ainda atribuíra a um sujeito e 
que um estruturalismo entende como acontecer anónimo, ou seja, como um puro operar descentralizado, guiado por regras com 
elementos ordenados de um sistema organizado supra-subjectivamente”(Poder como auto-organização, mas 
desligado da ideia de génese, como a que reencontra mos por exemplo em E. MORIN, 1984)  “Na 
genealogia de Foucault «poder é sinónimo desta pura actividade estruturalista; ocupa o mesmo lugar que a «diferença» em Derrida. 
Mas este poder constitutivo do discurso deve ser simultaneamente um poder transcendental de produção e um poder empírico de 
auto-afirmação.” 
88 Foucault dá o exemplo da geometria vs aritmética. 
89 Pode encontrar-se nos subcapítulos 2.5 e 3.3, a justificação dessa preferência. 



 483 

capítulo de AS, mas também imperativos do incremento do poder, articulados com a 
vontade de verdade 90. 

Foucault distingue os “procedimentos internos” (OD, p. 18), (as “estruturas 
auto-suficientes do discurso” como escreve Habermas.) que servem para “esconjurar os 
acasos da aparição do discurso” e os procedimentos que, por oposição, se poderiam 
designar externos e que servem para “dominar os poderes” do discurso (cf. OD p. 15) 91 
(Estes procedimentos podem ser definidos a partir das relações entre os discursos e 
entre os discursos e as práticas não discursivas, num campo de práticas -- aproximando-
se ou ligando assim a análise arqueológica à genealógica.). Quando se refere (OD p. 
28), a procedimentos que “seleccionam os sujeitos”, parece entendê-los como 
procedimentos internos. Mas se essa selecção se faz em função de posições nas 
instituições, põe-se a questão de como foram definidas essas posições? Pelo próprio 
discurso, ou pelos conflitos no campo das práticas? Em A Ordem do Discurso, Foucault 
procura mostrar como o próprio discurso é o lugar dessas lutas e da definição das 
posições; mas o que explica é, sobretudo, como a definição das posições se faz com os 
meios do discurso (cf. OD, 1997, p.30), e não tanto a dinâmica geral do conflito. Em 
Arqueologia do Saber (1969, p. 69), pode ver-se que é do modelo do ritual que retira a 
noção de qualificação para a enunciação que define posições sociais 92. E em A Ordem 
do Discurso torna mais clara como o discurso se articula com as posições ocupadas 
pelos sujeitos. 

 
O ritual [e o mito no seu papel justificador, e, portanto, um discurso] define a qualificação 
que devem possuir os indivíduos que falam (e que, no jogo de um diálogo, das 
interrogação, da recitação, devem ocupar uma determinada posição e formular um 
determinado tipo de enunciados); ele define os gestos, os comportamentos, as 
circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso; ele fixa, 
por fim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, o seu efeito sobre aqueles a que se 
dirigem, os limites do seu valor de coerção. (OD. 1997, p. 30) 93

 

                                                 
90 Cf. VS, 1994, p. 97. Esta questão é tratada mais desenvolvidamente na Secção 3.2.6: Vontade de Poder 
e Regimes de Verdade. 
Em A Ordem do Discurso Foucault faz notar que: “Por mais que o discurso seja aparentemente pouca 
coisa, os interditos que o atingem revelam bem, e muito depressa, a sua ligação com o desejo e com o 
poder [Cf VS, 1994, p. 83 e 87]. Nos seus termos, que têm em conta a relação que estabelece entre desejo, 
vontade de poder e vontade de verdade, “...esta instância caracteriza-se pelas posições possíveis do desejo 
em relação ao discurso; “...esta possibilidade de estar em relação com o desejo não é simplesmente uma 
questão de exercício poético, romanesco ou imaginário do discurso: os discursos sobre a riqueza, sobre a 
linguagem, sobre a natureza, sobre a loucura, sobre a vida e sobre a morte, e muitos outros, 
possivelmente, que são muito mais abstractos, podem ocupar em relação ao desejo posições bem 
determinadas” (AS, 1969, p. 90/91) 
(Nota: Como se verá na secção 3.2.6, Foucault estabelece uma relação/articulação do desejo e do poder 
com o discurso, que em As Palavras e as Coisas relaciona com a analítica da finitude, e em Vontade de 
Saber mostra estar na base de uma nova tecnologia do poder e de controlo/normalização social (VS, 
1994, p. 146), em que”os dispositivos de poder se articulam directamente como o corpo – com corpos 
funções, processos fisiológicos, sensações, prazeres” (idem, p. 153), e convocando “à volta do desejo toda 
a antiga ordem do poder” (idem, p. 152; ver tb pp. 139-148) Ver em OD, 1997, pp. 10, 17/18 e 29-34, campo do 
discurso como campo do poder  

Em VS, põe-se a questão do modo de articulação entre poder e desejo, começando por considerar inadequada (por 
lembrar como muitos psicanalistas consideraram inadequada) “a ideia de uma energia rebelde [que emerge continuamente do fundo 
da vida e que uma ordem com origem na sociedade ou acima dela tem que jugular ou controlar para poder subsistir] que haveria que 
jugular” (p. 85) (rep no início e mais à frente ) (Continua com VS sobre poder)  
91 Essa distinção é algo artificial, sobretudo se se considerarem as advertências que faz em AS sobre a não 
exterioridade nem anterioridade das regras de formação dos discursos em relação à prática discursiva. 
92 Também aqui Foucault reduz o social ao ritual, como noutros pontos da sua análise o reduz ao 
económico.  
93 Isto vale, nomeadamente, para os discursos religiosos, jurídicos, terapêuticos e em parte tb. para os 
políticos. 
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Foucault refere também os procedimentos de restrição no acesso ao discurso 

pela criação na Antiguidade de «sociedades de discurso» (idem, p. 30/31) e os processos 
de “aprendizagem” que fazem “entrar, ao mesmo tempo, num grupo e num segredo” 
(idem, p. 31; e faz notar que, de um modo geral, entre a palavra e a escuta os papéis não 
são permutáveis (idem, p. 31) 94. Estes procedimentos de restrição, formas semelhantes 
de apropriação de segredo e de não permutabilidade, continuam a existir mesmo “no 
discurso público liberto de qualquer ritual”, e dá como exemplos o “sistema de 
edição” 95, o “segredo técnico ou científico”, as “formas de difusão e circulação do 
discurso médico”, e as que foram “apropriadas perlo discurso económico e político”; e, 
de modo geral, a organização do campo profissional tal como o descreve a sociologia 
das profissões, que esteve em análise no Subcapítulo 3.1 desta tese 96. E analisa com 
mais algum detalhe a participação no discurso doutrinário que só aparentemente tem 
uma lógica de alargamento 97:  

 
... a pertença doutrinária questiona ao mesmo tempo o enunciado e o sujeito que fala, e 
um através do outro. Põe em questão o sujeito que fala através e a partir do enunciado, 
como provam os procedimentos de exclusão e os mecanismos de rejeição que entram 
em jogo quando um sujeito que fala formula um ou vários enunciados inassimiláveis; a 
heresia e a ortodoxia não derivam de um exagero fanático dos mecanismos doutrinários, 
elas pertencem-lhe fundamentalmente.  

 
Mas os enunciados, por sua vez, são valorizados pelo seu efeito diferenciador, 

pela sua instrumentalidade como sinal de uma pertença ou de um alinhamento. 
Enunciados que ligam alguns indivíduos entre si, ao mesmo tempo que os diferenciam 

                                                 
94 Cf. AS sobre a iniciação por mestres, VS, 1994, p. 65, e em Howison Lectures (Foucault, 1990) sobre a 
confissão. 
95 “O acto de escrever tal como está hoje institucionalizado no livro, no sistema de edição e no personagem do escritor tem lugar 
numa «sociedade de discurso», difusa talvez, mas certamente coercitiva.” (OD, 1997, p. 31). 
96 Pela imposição de um certo número de regras, é restringido o acesso à produção e mesmo à apropriação 
dos discursos (Cf. OD, 1997, p. 32/3, sobre a relação entre apropriação da regras de reconhecimento e de 
produção. Cf. tb. Bernstein sobre a distinção entre essas regras e as respectivas competências (entre 
competências de reconhecimento e de produção) e a implícita crítica de GIDDENS (2000) a Bernstein 
nesse ponto. Cf. ainda BOURDIEU, 1998 p. 90. 
  Foucault (1997) faz referência e analisa as posições dos sujeitos (que já tratara desenvolvidamente em 
AS Capítulo II, Secção 6, e tb. 4): “Ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer certas 
exigências ou se não for de início qualificado para o fazer” e, por outro lado, “nem todas as regiões do 
discurso são igualmente abertas e penetráveis; algumas são altamente proibidas” (OD, 1997, p. 29) tendo 
funções diferenciadas e efeitos/funcionais diferenciantes [Reencontra-se aqui a questão da qualificação 
ritual do discurso da Antiguidade]. Contra a ideia instalada de que “a Europa oporia a comunicação 
universal do conhecimento, a troca indefinida e livre dos discursos” ao “saber monopolizado e secreto das 
tiranias orientais” ou das sociedades tradicionais (Cf. crítica de B S Santos a Parsons em Introdução a 
uma Ciência pós-moderna e tb. CRAPANZANO, 1992.), Foucault faz notar que “a troca e a comunicação 
são figuras positivas que actuam no interior de sistemas complexos de restrição e não poderiam funcionar 
sem estes” (OD, 1997, p. 30). 
  Outro grande sistema de distribuição e apropriação social dos discursos, seria a educação: “todo o 
sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discurso, com 
os saberes e os poderes que eles transportam consigo” (OD, 1997, p. 33-34) [Mas sem esquecer que o 
saber não existe isolado das práticas e, portanto, que “eficácia suposta ou imposta das palavras, o seu 
efeito sobre aqueles a que se dirigem” (idem, p. 33-34) é fixado pelo ritual (cf a autocrítica de Foucault 
em OD p. 34 – mais uma vez cf. BOURDIEU, 1998, que neste aspecto vai muito além de Foucault – ver 
tb Bernstein sobre a “voz”]” (p. 33-34). 
97 Cf. J GOODY (1987), sobre as religiões universais, e BERGER e LUCKMANN (1973) sobre os especialistas do universo 
simbólico e da legitimação. 
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de outros. Quem fala está tão sujeito à ordem do discurso, quanto os enunciados estão 
sujeitos a grupos sociais que produzem ou se apropriam de discursos 98. 
 
 
Ideologia  

 
Do mesmo modo que se está perante uma formação discursiva quando se pode mostrar 
como qualquer objecto (AS, 1969, p. 61) tem o seu lugar e as suas condições de 
aparição definidas (determinadas abstractamente -- cf AS, 1969, pp. 226, 274 e 96-99) 
por um “conjunto de relações estabelecidas entre instâncias de emergência, de 
delimitação e de especificação”, também se terá individualizado uma formação 
discursiva se se pode mostrar como as diferentes estratégias “derivam de um mesmo 
jogo de relações ...” (que inclui os processos de apropriação desse discurso), ou seja, se 
se pode descrever como os pontos de bifurcação do discurso “derivam uns dos outros” 
(idem, p. 91 99) -- ter-se-á então definido o “sistema de formação”. Mas, para Foucault, 
isso não significa que tais estratégias estejam enraizadas aquém do discurso, por 
exemplo, numa visão do mundo, ou na predominância do interesse de algum grupo 
social de que o discurso seria uma mera tradução (muitas vezes acusada de ideológica), 
um interesse que se manifestasse disfarçado numa teoria 100. Para este autor, toda a 
formação do discurso é ideológica, de nada valendo denunciar um discurso como 
ideológico, mas importando, isso sim, descrever as condições concretas da sua aparição 
em todos os níveis de determinação e nas relações entre estes 101. 

Ao contrário de Weber, e pelo menos nesse aspecto, mais próximo de Marx, 
Foucault considera a ciência, tal como todas as formas de saber, como sendo 
inerentemente ideológicas, no sentido em que são reguladas pelas posições que os 
sujeitos enunciadores ocupam nos campos de práticas. Ele procura contrariar as ideias, 
com larga aceitação, de que o que a ciência tem de ideológico é o resultado de processos 
de contaminação da ciência pela ideologia, que decorrem na consciência dos sujeitos 
(como faz o tratamento por Lukács da temática marxista da falsa consciência 102, ou 
quando a ciência é utilizada (ou abusada) por uma sociedade (nível em que GIDDENS, 
1992, foca a sua análise); embora reconheça que esse carácter ideológico possa ter 
efeitos nesse nível. O carácter ideológico que atribui ao discurso científico ou, como 
também diz, “o funcionamento ideológico das ciências” (AS, 1969, p. 241) não se 
estabelece, segundo ele, ao nível da “estrutura ideal” da ciência, (“embora possa 
traduzir-se aí de uma forma mais ou menos vísivel”), mas sim no nível em que a ciência 
se recorta sobre um saber preexistente, onde se constituem os objectos de que trata e 
sobre cujos modos de enunciação, conceptualização e teorização pretende fazer valer os 

                                                 
98 Cf. OD, 1997, p. 32-33. Cf. Vontade de Saber, 1994, p. 97. Cf. Bourdieu, QFQD, 1982/1998, p. 84. 
99 No caso da economia, analisa como, de uma decisão a propósito do conceito de valor, deriva um ponto de escolha a propósito do 
preço” e como estas escolhas dos temas e teorias (que Foucault designa como escolhas estratégicas) estão ligadas “à função que o 
discurso económico tem (ocupe) na prática do capitalismo nascente, ao processo de apropriação de que esse discurso é objecto pela 
burguesia, ao papel que ele pode ter na realização dos interesses e dos desejos”. (AS, 1969, p. 91/92) (Cf. AS, 1969, p. 229; VS, 
1994, pp. 87 e 97; e OD, 1997, p. 29) – Cf. A. S. Silva, 1988, pp. 140-170 sobre Weber, Marx e ideologia) 
Sobre o conceito focaultiano de ideologia, ver HABERMAS, DFM, 1990, p. 265; cf. RABINOW (1986) 
in Writing Culture. 
100 É á luz desta análise crítica que tem que ser considerada a teorização de Larson sobre o papel do 
conhecimento profissional, que aqui foi posto em questão no Subcapítulo 3.1. 
101 Foucault exemplifica com “A análise das riquezas no sec XVIII [que] não é a mesma coisa que o o conflito de interesses entre 
uma burguesia tornada proprietária de terras e, exprimindo as suas revindicações económicas ou políticas pela voz dos fisiocratas, e 
uma burguesia comerciante que pedia medidas proteccionistas ou liberais por intermédio dos utilitaristas” (AS, 1969, p. 91 – cf. p. 
218) 
102 Cf. TODOROV, 1995, e A.S. SILVA, 1988, sobre Lukács – cf. AS, 1969, p. 254 e HABERMAS, 
1990, sobre Foucault. 
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seus critérios de validade e coerência 103. O carácter ideológico dos discursos constitui-
se no próprio processo de constituição dos seus sistemas de formação, e a formalização 
científica não pode superá-lo. No entendimento de Foucault, “corrigindo-se, 
rectificando os seus erros, estruturando (blindando? -- resserent) as suas formalizações, 
um discurso não dissolve assim necessariamente a sua relação com a ideologia” (idem, 
p. 243). O carácter ideológico não diminui à medida que cresce o rigor, nem é uma 
medida da falsidade. Como ele faz notar, “poucos discursos deram tanto lugar à 
ideologia quanto o discurso clínico ou o da economia política”, e no entanto, esta não é 
uma razão suficiente para considerar erradas, contraditórias, e sem objectividade o 
conjunto dos seus enunciados. Estes têm mesmo geralmente, nas condições sociais em 
que esse saber se constituiu, a eficácia prática atribuída ao que é verdadeiro. Em 
Vontade de Saber, fala mesmo num “efeito de verdade” que daí resultaria, e em 
“regimes de verdade”, mais do que em verdade em si. Assim, em relação à economia 
política, da qual Foucault aceita (cf. VS, 1994, p. 97, e AS) que grosseiramente se diga 
que “tem um papel na sociedade capitalista” e que “serve os interesses da classe 
burguesa, feita por ela e para ela” (tendo “os estigmas das suas origens até nos seus 
conceitos e arquitectura lógica”), o que importa é fazer uma descrição das relações entre 
a sua estrutura epistemológica e a sua função ideológica que passe pela análise da 
formação discursiva em que assenta (uma análise da relação entre as “regras de 
formação” e as “estruturas da cientificidade” 104), e, portanto, do conjunto dos objectos, 
conceitos, escolhas teóricas que elaborou e sistematizou, mostrando “como a prática 
discursiva que deu lugar a uma tal positividade funcionou entre outras práticas que 
podiam ser de ordem discursiva [as doutrinas religiosas e éticas, como faz Weber], mas 
também de ordem política ou económica [como faz Marx]” (AS, 1969, p. 242 – cf. 212 
e 214 sobre medicina). 

                                                 
103 “Se a questão da ideologia pode se colocada à ciência, é na medida em que esta, sem se identificar com o saber, mas 
sem a apagar ou excluir, se localiza nele, estrutura alguns dos seus objectos, sistematiza algumas das suas 
enunciações, formaliza alguns dos seus conceitos e estratégias” (AS, 1969, p. 242). Esta elaboração, “por 
um lado, modifica e redistribui o saber em que assenta, e por outro lado, confirma-o e deixa-o valer” A 
ciência constitui-se e desenvolve-se, portanto, sobre um vasto campo de práticas discursivas e não 
discursivas (AS, 1969, p. 242) (Cf. GIDDENS, 2000, 1990, 1992 e 1994, sobre “reflexividade”) 
104 FOUCAULT faz notar (1969, p. 243) que embora “contradições, lacunas, defeitos teóricos possam 
assinalar o funcionamento ideológico de uma ciência (ou de um discurso com pretensão científica – [uma 
disciplina])”, a análise desse funcionamento deve ser feita “ao nível das relações entre as regras de 
formação e as estruturas da cientificidade”. Segundo Foucault, para pôr em causa uma ciência ou uma 
“disciplina” pelo seu “funcionamento ideológico” (Contraditoriamente, fala também em “modificar esse 
funcionamento”), não há que analisar os seus pressupostos filosóficos, ou as contradições formais das 
suas proposições, mas sim colocar o enfoque no sistema de formação, desde o nível de formação dos seus 
objectos ao das escolhas teóricas, e tomando-a “como prática entre outras práticas” (AS, 1969, p. 243) 
(como uma prática discursiva entre outras práticas, discursivas e não discursivas – um mais vasto campo 
de práticas. 
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3.2.3 Modo de determinação da formação discursiva 
 

FOUCAULT considera (AS, 1969, p. 87-90, tb 214) vários níveis de 
condicionamento/determinação do discurso e (AS, p. 96, e Capítulo “Cência e Saber”) 
as relações entre eles: Assim, a formação dos conceitos é descrita a partir das formas de 
coexistência entre os enunciados, e as formas de enunciação são descritas a partir da 
posição que os sujeitos ocupam em relação ao domínio de objectos de que falam (como 
no caso do exercício da medicina). Procurando definir o modo de determinação que 
opera ao nível das escolhas de temas e de teorias, tal como faz para os outros níveis, o 
“arqueólogo da ciência” afirma que nem as estratégias são “germes de discurso 
predeterminados e prefigurados sob um forma quase microscópica” 105, nem devem ser 
analisadas como sendo “elementos secundários” que viriam sobrepor-se a uma 
racionalidade preexistente e própria de outros níveis de organização do discurso 106. 

Mais geralmente, Foucault demarca-se de qualquer noção de causalidade (107) no 
modo como analisa as relações entre os discursos e os “domínios não discursivos 
(instituições, acontecimentos políticos, práticas e processos económicos)” (idem, p. 212) 
108, fazendo notar que “as relações causais não podem ser estabelecidas (assignés) senão 
ao nível do contexto ou da situação e do seu efeito sobre o sujeito que fala” (1969, p. 

                                                 
105 Cf. BERNSTEIN, 1999, sobre “pedagogical devices” e sobre potencialidade do código – Cf. tb. VS, 
1994, p. 98. 
106 Racionalidade que, para muitos, estaria na origem de “um discurso ideal, simultaneamente último e 
intemporal, que escolhas de origem extrínseca teriam pervertido, deslocado (bousculé), reprimido, 
empurrado para um futuro talvez demasiado longínquo” (AS, 1969, p. 93); “discurso ideal” que seria a 
sede de uma progressiva construção ou revelação da verdade e que forneceria um fundo de contraste para 
“um discurso sempre em ruína” e “sempre a recomeçar”, composto de fragmentos sucessivamente 
rejeitados para o passado. Foucault adverte que não se deve entender a formação das escolhas estratégicas 
(alternativas ou antagónicas) “nem como um projecto fundamental nem como um jogo secundário de 
opiniões” (idem, p. 93) 
107 Rejeita a utilização de uma noção de causalidade mecânica, que só pode ser local – e na conclusão 
(AS, 1969, p. p. 265) volta a falar em processos indefinidos de causalidade que sustentariam a 
continuidade da história. Cf. AS, 1969, pp. 229 e 212/213, especialmente a crítica ao modelo de 
causalidade mecânica. Ver atrás questão da determinação pelo epistema entendido como espírito da 
época. 
108 Sobre a análise da constituição da medicina clínica no final do Sec. XVIII, que foi o processo em que 
primeiro identificou a importância de elementos não discursivos (de um campo de práticas mais 
alargado), faz notar (num capítulo de reflexão e sistematização metodológica em AS) que se tratava de 
definir formas específicas de articulação entre os acontecimentos políticos, os fenómenos económicos e 
as mudanças institucionais da época, e a organização de uma medicina hospitalar, evitando ver aí: quer 
(1), como faz a análise simbólica, “duas expressões simultâneas, que se reflectem e simbolizam uma à 
outra, que se servem reciprocamente de espelho, e de que as significações são colhidas num jogo 
indefinido de reenvios – duas expressões que que não exprimem outra coisa senão uma forma que lhes é 
comum” (p. 212) (“analogias formais e translações de sentido”); quer (2), como faz a análise causal, a 
determinação da consciência dos homens de ciência e dos políticos (“o horizonte e a direcção do seu 
interesse, o seu sistema de valores, a sua maneira de perceber as coisas, o estilo da sua racionalidade”) 
pelos processos económicos ou políticos – à doença teria sido reconhecida uma relevância social devido 
às necessidades de mão de obra de uma produção manufactureira crescente, e por isso a assistência aos 
doentes e aos pobres se teria tornado uma tarefa colectiva assumida pelo Estado (Cf. CASTEL, 1995 – 
mas isto é admitido por Foucault em AS. 1969, p. 214), que para esse efeito teria sido adoptado o modelo 
de racionalização, de registo e de rigor e os modelos de administração das ciências (Isto diz Foucault, mas 
tendo em consideração Weber, cuja temática Foucault evita, poder-se-ia dizer: os modelos de 
administração da economia). Diz, no entanto, que não poderia existir uma taxinomia natural que fosse a 
exacta, tal como “não poderia existir uma economia de troca e de utilidade que fosse verdadeira, sem as 
preferências e as ilusões de uma burguesia mercantil” (Ver AS, 1969, p. 93, e cf Weber, 1983). 
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213 – cf. p. 215 109), e defendendo que só no “campo das relações que caracteriza uma 
formação discursiva” os efeitos e as simbolizações podem ser “apercebidos, situados e 
determinados” 110. 

 
Se a arqueologia compara o discurso médico com certo número de práticas, é para 
descobrir relações muito menos «imediatas» que a expressão, mas muito mais directas 
que as de uma causalidade intermediada pela consciência dos sujeitos que falam. (idem, 
p. 213 -- Ver tb 215) 

 
Esta seria, segundo Foucault, uma determinação (um modo de estabelecer relações) 
muito mais profunda extensa e sistemática (cf. AS, 1969, p. 89) (cf. HABERMAS, 
1990, sobre materialismo de Foucault), mas também ela com uma mediação: a da 
estrutura que são os “sistemas de formação”. 

O processo de determinação está, para o analista da arqueologia do saber, nos 
sistemas de regras de formação que se constituem em campos de práticas discursivas e 
não discursivas 111. Mas, as regras de formação, ou, mais geralmente, o “saber” que se 
constitui como “positividade” nas práticas discursivas, “não devem ser entendidos como 
conjuntos de determinações que se impõem do exterior ao pensamento dos indivíduos, 
ou existindo antecipadamente no seu interior e habitando-os; antes constituindo o 
conjunto das condições segundo as quais se exerce uma prática ...” (AS, 1969, p. 272) 
112. Devem ser entendidos menos como limites à iniciativa dos sujeitos do que como 
“um campo onde [essa iniciativa] se articula (sem que constitua o centro desse campo)”, 
como “regras que [essa iniciativa] põe em acção (sem que as tenha inventado ou 
formulado)” 113, como “relações que lhe servem de suporte (sem que essa iniciativa ou 
acção dos sujeitos seja o seu resultado final nem o ponto de convergência)” (AS, 1969, 
p. 272) .  

Já foi aqui sublinhado que, na descrição dos sistemas de formação do discurso, 
Foucault considera, quer a relação entre elementos (do campo das práticas) como as 
instituições, os grupos sociais, as posições dos sujeitos, as técnicas e as organizações 
perceptivas, quer as relações entre os quatro níveis de formação discursiva que vão dos 
objectos aos enunciados, aos conceitos e às estratégias (e que correspondem aos quatro 

                                                 
109 “Se a arqueologia [...] se recusa a ver no discurso a superfície de projecção simbólica de 
acontecimentos ou de processos situados fora dele (ailleurs), não é para reencontrar o encadeamento 
causal que se poderia descrever ponto por ponto e que permitiria pôr em relação uma descoberta e um 
acontecimento, ou um conceito e uma estrutura social” (AS, 1969, p. 215). Mas com esta dupla rejeição 
Foucault afirma não pretender criar espaço para uma “independência soberana e solitária do discurso”: 
mas que é sim para “descobrir o domínio de existência e de funcionamento de uma prática discursiva” 
que se constitui (ou se individualiza com a sua regularidade) na relação com outras práticas discursivas e 
não discursivas (cf. AS, 1969, p. 215, e pp. 90, 212 e 214/5). “A autonomia do discurso e as sua 
especificidade não lhe dão por isso um estatuto de pura idealidade e de total independência histórica” 
(AS, 1969, p. 215; Cf. Foucault em AS sobre o a priori histórico, e Habermas em DFM sobre Foucault e 
Genealogia) “...A descrição arqueológica dos discursos desenrola-se na dimensão de uma história geral”, procurando pôr em 
evidência “o nível singular onde a história pode dar lugar a tipos definidos de discurso”, cada um com o seu tipo próprio de 
historicidade, no quadro de uma concepção não de uma história global mas de “historicidades diversas” (AS, 1969, p. 215 – cf. 
p.246) (Cf. introdução de AS e subcapítulo “Les changements et les transformations”.) 
110 Cf. Filipe, Caria, Couturier e Bourdieu sobre a leitura que os actores fazem desse campo – leitura 
estratégica que está inserida no seu saber. 
111 Ver em AS (1969), Capítulo “Ciência e Saber”, e pp. 226 e 274.  
Não esquecer que “o feixe de relações que o discurso deve efectuar para poder falar de tais ou tais 
objectos, para os poder tratar, nomear, analisar, classificar, explicar, etc.” (AS, 1969, p. 63 -- cf. 97) é 
determinado pelas relações que decorrem nos campos de práticas. 
112 CF. HABERMAS, 1990, sobre a indefinição de Foucault relativamente à sobreordenação entre discursos e práticas, e ver p. 271 
sobre teoria geral da produção.  
113 Cf. GIDDENS (1990 e 2000) sobre a monitorização reflexiva da acção e o papel regulador da acção 
que tem o conhecimento discursivo, as regras e a prestação de contas em Wittgenstein. 
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esquemas ou teorias que identifica na Gramática Geral: atribuição, articulação, 
designação e derivação (ver AS e PC). O modo de determinação do discurso resulta de 
uma ausência de sobreordenação entre aqueles elementos e estes níveis (114), e (embora 
possa parecer dizer o contrário) de uns níveis em relação aos outros. Foucault sublinha, 
por exemplo, que “a possibilidade de escolhas estratégicas é determinada pelos pontos 
de divergência no jogo dos conceitos”, que por sua vez se constituem a partir das formas 
de coexistência entre os enunciados, mas “as escolhas teóricas excluem ou implicam, 
nos enunciados que os efectuam, a formação de certos conceitos” e, portanto, “certas 
formas de coexistência entre os enunciados” (AS, 1969, p. 96/97) 115; enquanto que a 
relação dos sujeitos enunciadores com os objectos (nomeadamente, no caso do discurso 
médico, a relação com a doença e os doentes) é descrita como estando associada a 
práticas sociais muito extensas e centrais/relevantes na organização da sociedade, e a 
aspectos institucionais e técnicos (cf. tb AS. 1969, p. 205 e 212): nomeadamente, as 
posições dos médicos em várias instituições e campos sociais, e as técnicas e sistemas 
de observação, registo e comunicação que utilizam (idem, p. 212) 116 – mas que, por sua 
vez, também podem resultar dos conceitos predominantes e têm relações com o 
vocabulário disponível (idem, p. 97 , e tb p. 99 117).  

Mais à frente (AS, 1969, p. 213) faz notar que a análise arqueológica, em vez de 
explicar as determinações do sentido e da forma do discurso médico pela prática 
política, procura mostrar “como e a que título esta faz parte das condições de 
emergência, de inserção e de funcionamento” daquele discurso (idem, p. 212-214) – E 
isto de forma eventualmente diferente em cada um dos níveis já referidos. Assim, “não 
terá sido por certo a prática política que desde o início do século XIX impôs à medicina 
novos objectos como as lesões dos tecidos ou as correlações anatomo-fisiológicas; mas 

                                                 
114 Cf. BERGER e LUCKMANN (1973). Sobre a relativa independência da elaboração de universos 
simbólicos em relação a grupos sociais, que podem no entanto apropriar-se deles -- Pode dizer-se que 
Foucault estuda num quadro estruturalista uma problemática das formas de conhecimento que Berger e 
Luckmann estudam num quadro fenomenologista. 
115 Foucault dá como exemplo as diferenças entre fisiocratas e utilitaristas no seio de uma mesma 
formação discursiva que designa por Análise das Riquezas: “...Nos textos dos fisiocratas, não se 
encontram os mesmos modos de integração dos dados quantitativos e das medidas que nas análises feitas 
pelos utilitaristas. Não é que a opção fisiocrata possa modificar o conjunto das regras que asseguram a 
formação dos conceitos económicos no Sec. XVIII; mas pode pôr em jogo ou excluir algumas dessas 
regras e por consequência fazer aparecer certos conceitos (como por exemplo o de produto líquido) que 
não aparecem em mais lado nenhum. Não foi a escolha teórica que regulou a formação do conceito; mas 
produziu-a por intermédio das regras específicas de formação de conceitos e pelo jogo das relações que 
estabelece a esse nível” (AS, 1967, p. 97). 
116 Foucault também dá como exemplos (AS, 1969, p. 218; ver tb 229), as flutuações monetárias do Sec XVII e a 
epidemia de Colera de 1832, e faz notar que “ a arqueologia não nega a possibilidade de enunciados novos em 
correlação com acontecimentos «exteriores»”; a questão está em estabelecer essa correlação e de modo geral a 
correlação entre séries de acontecimentos, e qual é a lei de possibilidade e os limites dessa correlação, que é 
específica para cada formação discursiva, por exemplo na análise das riquezas e na economia política. Na p. 223 de 
AS e em PC, refere-se a um conjunto mais amplo de modificações do discurso médico desde 1790; na p. 
225 de AS, refere-se também sucintamente ao sitema de relações com que em PC caracteriza a História 
Natural; na p. 229 refere um grande número de práticas não discursivas a que a Análise das Riquezas 
estava ligada (...); e na p. 231, o modo como é descrito um conjunto complexo de transformações 
associadas à Revolução Francesa). Ver tb p. 205) 
117 Foucault também faz notar também que “inversamente, as práticas discursivas modificam os domínios 
que põem em relação” (AS, 1969, p. 99 – relacionar com AS; 1969, pp. 62, 90 e 218; e 225 e PC, p. 405. Sobre a questão 
da relação entre práticas e discursos, ver Habermas, 1990, p. 252/3, e AS, 1969, pp. 46, 52, 63, 67, 90-92, 212 (campos de práticas) 
215, 221, e 229). Estabelecendo relações entre vários elementos do campo de práticas (e porque os discursos, enquanto práticas 
discursivas, estão presentes nesses campos) estas relações não têm efeitos só no discurso, mas também sobre os elementos que 
articulam. Fouvault. dá o exemplo do campo hospitalar em que se pode dizer que o discurso clínico foi posto em relação com o 
laboratório experimental: “o seu ordenamento, o estatuto que aí recebe o médico, a função do seu olhar, o nível de análise que aí se 
pode efectuar, foram necessariamente modificados” (AS, 1969, p. 99). (Cf Bourdieu, 1998, p. 84). 
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ela abriu novos campos de reconhecimento de objectos médicos (118)” ( idem, p. 214 – 
cf. 242 sobre a economia política). Mas essa relação, entre os aspectos políticos e 
institucionais e os aspectos conceptuais da prática e do discurso médicos, aparece muito 
mais imbricada na importância que Foucault atribui ao estatuto dos médicos na 
constituição daquele discurso (no estabelecimento de regras de formação das 
modalidades de enunciação/articulação) pela relação de objectivação que caracteriza a 
observação e tratamento dos doentes, e como titulares quase exclusivos do discurso 
médico, quer na relação com os doentes e com o meio hospitalar, quer no ensino do 
conhecimento, quer ainda na difusão do discurso para os leigos, e no papel que a 
retórica de valorização do conhecimento profissional tem para a reafirmação política, e 
mais geralmente social, daquele estatuto 119. E, tal como escreve Foucault, a relação da 
prática política com o discurso médico é ainda mais visível quando o discurso e práticas 
médicas estão envolvidas em decisões judiciais e administrativas, nas relações 
familiares, ou no estabelecimento da posição social de certos indivíduos, contribuindo 
para a definição das normas de uma sociedade, traduzindo conflitos de outras ordens – 
“para os «resolver» ou para os mascarar” (idem, p. 214) --, dando “modelos de tipo 
natural” (idem) às análises da sociedade e a práticas de intervenção social (idem). Tem 
que se analisar, portanto, como é que o discurso médico (inerente a uma “ prática que se 
dirige a um certo campo de objectos”, encontrando-se nas mãos de um conjunto bem 
definido de indivíduos “estatutariamente designados” e “exercendo certas funções na 
sociedade” – idem), “se articula com práticas que lhe são exteriores e que não são elas 
mesmas práticas discursivas” (idem, p. 214-215 – cf. p. 242 sobre a economia política). 

 
No seu esforço para esclarecer o modo de determinação complexa em muitos 

níveis inter-relacionados e com vários graus de especificação, Foucault sublinha que 
não são “os estados terminais do discurso” (AS, 1969, p. 100/101 120), mas aquilo que 
são os sistemas que tornam possível “as formas sistemáticas últimas”; “são as 
regularidades preterminais em relação às quais o estado último, longe de constituir o 
lugar de nascimento do sistema, se define sobretudo pelas suas variantes”. As relações 
discursivas são estabelecidas em certos níveis do discurso, definindo as regras que o 
discurso “actualiza enquanto prática singular” (AS, 1969, p. 101 121) 

Para Foucault, “definir um sistema de formação na sua individualidade singular é 
caracterizar um discurso ou um grupo de enunciados pela regularidade de uma prática” (AS, 
1969, p. 98 e 242), mas os sistemas de formação dos discursos “não devem ser tomados por 

                                                 
118 Foucault refere aqui, mais uma vez, o enquadramento administrativo e a vigilância de populações muito vastas, e mais 
especificamente, os exércitos napoleónicos e a instituição hospitalar 
119 O que não acontece com os professores, não obstante a confusão que alguns académicos têm 
procurado fazer passar. Para essa confusão têm contribuído também políticos, economistas, patrões, 
gestores e outros agentes económicos, mas também nos pais, nos padres /e outros moralistas, nos 
psicólogos, nos sociólogos (mesmo sem ser os que tomam a educação como objecto de estudo) e nos 
comentadores políticos, jornalistas e opinion makers em geral 
120 Cf. AS, p. 226-8 e 274 sobre determinação e ver níveis de determinação AS 60, 72, 77 e sq, 84, 87-89, 
97, 99, 209, 214, 215 (causalidade – 213 sobre causalidade, que só pode ser local), 218, 220, 223, 228, 
274. 
121 Em AS, 1969, p. 100, pode ler-se: “[o sistema de regras de formação] definindo o princípio de 
distribuição dos objectos num discurso, não dá conta de todas as suas conexões, da sua estrutura fina, nem 
das suas subdivisões internas; procurando a lei de dispersão dos conceitos, não dá conta de todos os 
processos de elaboração, nem de todas as cadeias dedutivas nas quais eles podem figurar, se estuda as 
modalidades de enunciação não põe em questão nem o estilo nem o encadeamento das frases, em suma, 
ela deixa em pontuado a instalação (mise em place) final do texto”. E na p. 226: “uma regra de formação 
não é a determinação de um objecto, nem da caracterização de um tipo de enunciação, nem da forma ou o 
conteúdo de um conceito, mas o princípio da sua multiplicidade e da sua dispersão”.  
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blocos de imobilidade, formas estáticas que se imporiam ao discurso a partir do exterior, 
definindo-lhe uma vez por todas os caracteres e as possibilidades” (AS, 1969, p. 97/98).  

Já se viu que, para ele, a formação dos discursos não decorre “nos pensamentos 
dos homens ou no jogo das suas representações”, nem ao nível das instituições ou da 
economia ou, mais geralmente, das relações sociais, cujas determinações seriam 
“transcritas necessariamente (de force) na superfície dos discursos” (idem, p 98). Mas, 
insistindo em que os sistemas de formação residem no próprio discurso, Foucault é mais 
preciso ao escrever que tais sistemas se constituem na fronteira dos discursos, “pois que 
não se trata da interioridade e do que ela pode conter, mas da sua existência específica e 
das suas condições” (idem, p. 98). Pode dizer-se, retomando outras formulações deste 
autor, que é nas relações de cada discurso, de cada prática discursiva, com as instâncias 
da sua emergência, com outras práticas discursivas e não discursivas, com campos de 
práticas (ver AS, 1969, pp. 212 e 215), que se definem as regras específicas que fazem 
existir cada discurso, ou cada formação discursiva, na sua individualidade 122. 

 

                                                 
122 “Por sistema de formação, há que entender um feixe complexo e relações que funcionam como regra: ele prescreve o que deve 
ser posto em relação numa prática discursiva para que esta se refira a tal e tal objecto, para que ponha em jogo tal e tal enunciação, 
para que utilize tal e tal conceito, para que organize tal e tal estratégia.” (AS 98) 
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3.2.4 Transformações nas formações discursivas e substituição de epistemas 
 
Constituindo-se numa prática discursiva, ou na fronteira dessa prática com um campo 
de práticas e de instituições que são por natureza conflituantes ou, pelo menos, 
instáveis, os “sistemas de formação” estão sujeitos a transformações no decorrer do 
tempo (cf. AS, 1969, p. 98, 89/90 e Capítulo “Les changement et les transformations”).  
Mas Foucault faz questão de que o “sistema de formação” não seja remetido para um 
momento inicial fundador de um sistema de axiomas a partir do qual, “as peripécias da 
história real só se poderiam desenrolar de uma forma necessária” (idem, p. 98). Um 
sistema de formação é o sistema de regras que faz com que objectos, enunciados, 
conceitos e teorias apareçam e se transformem sem deixarem de pertencer a esse 
discurso (idem, p. 61, 84 e 217) ou, podendo ser importados, a ele sejam assimilados, 
pois ele é também o sistema de regras que faz com que uma mudança noutras práticas, 
nas instituições, nas relações sociais ou nos processos económicos, possa ser “transcrito 
no interior de um dado discurso” (idem, p. 98 123). Uma formação discursiva 
corresponde, portanto, também a “uma regularidade própria dos processos temporais” 
(AS 98). Ela é um “esquema de correspondência entre várias séries temporais” de 
acontecimentos discursivos e de transformações, mutações e processos em várias áreas 
(idem, p. 99 e 220). 

Embora Foucault só na década de 70 viesse a alargar a análise arqueológica das 
condições de formação do discurso a uma análise genealógica 124, já em Arqueologia do 
                                                 
123 Cf. 99 sobre o exemplo do discurso da psiquiatria durante o Sec XIX; e cf. As p. 218, e tb Les mots et 
les choses, sobre a relação entre a análise das riquezas e as grandes flutuações do valor das moedas nos 
sec XVII e XVIII. Cf tb, aqui no subcapítulo 3.4, com o que Bernstein diz sobre a recontextualização 
124 HABERMAS, 1990, fala de estruturalismo da arqueologia e historicismo da genealogia. Segundo 
Habermas (DFM, p. 235) Foucault vai buscar a Nietzsche este projecto de uma “historiografia 
genealógica” [tal como teria recebido de Nietzsche um “conceito não sociológico de poder” e o conceito de vontade de saber 

ligado á vontade de poder,]  Foucault critica uma história “que pretende recolher a diversidade do tempo numa totalidade fechada, 
uma história que... vê a reconciliação em todos os adiamentos, uma história que olha tudo o que está por detrás de si de um ponto de 
vista do fim do mundo” (Foucault , , cit in Habermas, 1990, p. 237) e que deduz as totalidades de sentido da perspectiva interior dos 
implicados. “Enquanto os implicados se entendem como sujeitos que se referem, a partir de critérios universais de validade, a 
objectos em geral, sem ter conseguido transcender o horizonte transparente do seu mundo, o arqueólogo, que vem de fora, põe entre 

parênteses esta autocompreensão.” (Habermas, 1990, p. 238)] “No ponto em que a alma se afirma una, onde o eu inventa para si 
uma identidade ou uma coerência, a genealogia vai à procura do começo... a análise da proveniência leva à dissolução do eu e faz 
pulular, nos lugares da sua síntese vazia, mil acontecimentos vazios.” (Foucault cit. in Habermas, 1990, p. 236,). Em As Palavras e 
as Coisas, no capítulo em que fala da questão da “origem”, pode ler-se: “É por isso que a genealogia não deve pôr-se em busca de 
uma origem, mas sim descobrir os inícios contingentes das formações discursivas, analisar a diversidade das histórias factuais da 
proveniência e dissolver a aparência de identidade e, mais ainda, a pretensa identidade, do próprio sujeito historiógrafo e dos seus 
contemporâneos” (Foucault, cit. in Habermas, 1990, p. 236). 
  Ainda segundo HABERMAS (DFM, 1990, p. 236 – cf. PC no capítulo sobre a análise da finitude e Conclusões) “Daqui resulta a 
consequência metódica de uma despedida de hermenêutica. A nova história não está ao serviço da compreensão mas sim da 
destruição e do aniquilamento daquela conjuntura da história da recepção que, presumivelmente, liga o historiador com um objecto 
com o qual ele apenas entra em comunicação para se reencontrar nele: «É necessário separar a história da imagem... através da qual 
aquela encontrou a sua justificação antropológica, da imagem de uma memória milenária e colectiva que... se apoia em documentos 
para reencontrar a frescura das suas recordações.» [Foucault em Introdução a A S, citado em Habermas]. O esforço hermenêutico 
visa a apropriação do sentido, fareja em cada documento a voz silenciada que deve ser novamente despertada para a vida. Esta ideia 
do documento portador de sentido deve ser posta em causa tão radicalmente como a própria empresa de interpretar. Pois o 
«comentário» e as respectivas ficções da «obra» e do «autor» enquanto criador de textos e também o remetimento de textos 
secundários para textos primários e, de modo geral, a criação de causalidades na história do espírito -- tudo são instrumentos de uma 
redução inadmissível da complexidade, são processos que visam a repressão do fluxo constante dos discursos que o intérprete 
vindouro pode bem adaptar a si próprio e acomodá-lo ao seu horizonte provinciano de compreensão. O arqueólogo, pelo contrário, 
transformará o documento falador em monumentos mudos, em objectos que têm de ser libertos do seu contexto para se tornarem 
acessíveis a uma descrição estruturalista. O genealogista aproxima-se, vindo de fora, dos monumentos descobertos 
arqueologicamente (cf. AS, 1969, p. 15) para explicar a sua proveniência dos altos e baixos contingentes das lutas, vitórias e 
derrotas. Só o historiador que despreza soberanamente tudo o que se revela à compreensão do espírito é capaz de escapar à acção 
fundadora do sujeito cognoscente. Ele discerne como simples engano aquela «garantia de que tudo o que se lhe escapou poderá vir a 
ser-lhe restituído...; a promessa de que todas estas coisas mantidas à distância pela diferença poderão um dia voltar a ser adquiridas 
sob a forma de uma consciência histórica»” (Cf. Introd a AS e ver PC, 1988, p. 96).  
“Enquanto a arqueologia do saber (análoga nesse ponto à destruição da história da metafísica) reconstrói a camada das regras que 
constituem o discurso, a genealogia tenta explorar «a sequência descontínua de ordens de signos, em si não fundamentadas que 
obrigam os homens a entrar num quadro semântico de uma determinada interpretação do mundo» -- e de facto explica a 
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Saber, procurava demonstrar que há espaço para uma descrição arqueológica da 
mudança 125. Demarcando-se de uma orientação estruturalista que negligencia as séries 
temporais, ou que pelo menos privilegia as relações sincrónicas, e que levaria a que uma 
história arqueológica das ideias se limitasse a assinalar na cronologia unicamente os 
pontos de aparição de sistemas de regras e os pontos em que estes são substituídos por 
outros 126.  

Há que não perder de vista que, no entanto, “a ordem dos enunciados segundo a 
derivação arqueológica” não reproduz necessariamente a sucessão cronológica (AS, 
1969, p. 217). O que resulta de “pôr em suspenso” as sucessões temporais (com a sua 
patente continuidade) “a fim de fazer aparecer relações que caracterizam a 
temporalidade [própria 127] das formações discursivas” (idem, p. 217/218); “A 
arqueologia não toma por modelo nem um esquema puramente lógico de 
simultaneidade, nem uma sucessão linear de acontecimentos, mas procura mostrar o 
entrecruzamento entre relações necessariamente sucessivas e outras que o não são” 
(idem, p. 219); isto porque há no discurso mais do que um nível de sucessão, e porque é 
necessário fazer aparecer essas diferentes formas ou séries de sucessão que se 
sobrepõem no discurso e o modo como se articulam, “libertando a análise das 
formações discursivas do modelo linear da palavra e do modelo do fluxo das ideias no 
consciência em que o presente escapa a si mesmo na abertura do futuro e na retenção do 
passado” (idem, p. 220). 

A substituição de uma formação discursiva por outra não deve ser entendida 
segundo o modelo de uma “grande deriva geral à qual estariam submetidas, ao mesmo 
tempo todas as formações discursivas” (idem, p. 228). Embora fazendo cortes epocais 
(entre o renascimento e a “Idade Clássica”, em meados do século XVII, e entre esta e a 
“Idade Moderna”, nos finais do século XVIII –128), Foucault (idem, p. 228) recusa a 

                                                                                                                                               
proveniência de formações discursivas de práticas de poder que se entrelaçam «num jogo de azar pela dominação»” (Habermas, 
1990, p. 240, citando Honneth). 
125 Foucault propõe uma arqueologia do saber que, analisando “os graus e a forma da permeabilidade de um discurso”, encontre o 
princípio da sua articulação sobre uma cadeia de acontecimentos sucessivos; e defina “os operadores pelos quais os acontecimentos 
se transcrevem nos enunciados”. 
126 Cf. crítica de Habermas a Foucault e AS, 1969, p. 226. 
127 A historicidade toma nas transformações discursivas formas particulares” (AS, 1969, p. 229) Para 
além das diferentes correlações que se estabelecem entre os acontecimentos exteriores à prática 
discursiva, existe um historicidade que resulta da articulação entre os conceitos. As regras de formação 
não têm a mesma generalidade, sendo que algumas derivam de outras e esta articulação pode ser 
hierárquica ou decorrer no tempo. Dá como exemplos: 1) a análise gramatical do complemento de acção 
ou a procura das raízes, que não poderiam aparecer na Gramática Geral senão depois da análise da frase 
atributiva ou da concepção do nome como signo analítico da representação; 2) o princípio da 
continuidade entre as espécies que inicialmente estava associado à comparação dos caracteres estruturais 
e que só depois de uma classificação sistemática que detectou lacunas, pôde ser interpretado nas 
categorias de uma história da natureza (Cf. AS, 1969, p. 219 e PC). 
A análise arqueológica das práticas discursivas distingue “vários planos de acontecimentos possíveis” 
(idem, p. 223): plano dos enunciados na sua emergência singular; plano do aparecimento dos objectos, 
dos tipos de enunciação, dos conceitos, das escolhas estratégicas (ou das transformações que afectam os 
que já existem); plano da derivação de novas regras de formação a partir de regras que já estão em acção 
– mas sempre no elemento de uma só e mesma positividade; enfim, a um quarto nível, plano onde se 
efectua a substituição de uma formação discursiva por outra (ou aparição ou desaparecimento puro e 
simples de uma positividade)” (idem, p. 223) (A partir de A Ordem do Discurso, Foucault fala dos dois 
últimos planos como sendo do âmbito de uma análise genealógica. – cf. Habermas sobre a análise 
genealógica de Foucault em que este assumiria a perspectivade um “positivista feliz”, e se exporia à 
acusação de historicismo) 
128 AS p. 230: A definição de “épocas” não é para Foucault nem a unidade de base, nem o objecto ou o 
horizonte da arqueologia do discurso. Assim, “a idade clássica, que foi frequentemente mencionada pelas 
análises arqueológicas, não é uma figura temporal que impõe a sua unidade e a sua forma vazia a todos os 
discursos; é o nome qu se pode dar a um encadeamento de continuidades e de descontinuidades, de 
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ideia de que um só golpe interromperia no mesmo tempo todas as formações discursivas 
de uma época e as reconstituiria segundo as mesmas regras (idem, p. 228). Já em As 
Palavras e as Coisas, chama a atenção para as diferentes lógicas de transformação e 
para as diferentes velocidades de substituição da Gramática Geral pela Filologia e pela 
Linguística, da História Natural pela Biologia, e da Análise das Riquezas pela 
Economia Política – esta mais rápida. Embora mostrando (PC, e AS, 1969, p. 229) 
como as três substituições que marcam a passagem à modernidade (no sentido de 
Foucault) estão “ligadas pelo desaparecimento da análise do signo e da teoria da 
representação” (que produzia efeitos simétricos nas três formações: ...), Foucault. 
mostra também que as transformações não decorrem segundo um modelo único 129. 

Mesmo no âmbito de uma formação discursiva, dizer que esta é substituída por 
outra significa que houve uma transformação geral das relações, e que objectos, modos 
de enunciação, conceitos e escolhas de temas e teorias, se formam e são regulados por 
novas regras de formação, mas não se alteram necessariamente todos os elementos: 
alguns mantêm-se sem sofrerem alterações substanciais, como por exemplo os conceitos 
de carácter e de circulação monetária na passagem da História Natural à Biologia e da 
Análise das Riquezas à Economia Política 130, outros tomam parte em diversas 
formações mas profundamente transformados ou com diferentes importâncias, como a 
noção de «foco de lesão», já existente no século XVII mas que se torna central na 
medicina clínica. E são estes diferentes processos de transformação que a arqueologia 
deve analisar para descrever e explicar a aparecimento ou o desaparecimento de 
formações discursivas.  

Foucault recusa entender as continuidades como resultado de uma origem 
comum e da ligação profunda entre etapas sucessivas para a realização de um estado 
ideal cuja definição o próprio processo de transformação procuraria. Procura entendê-
las como sendo tão problemáticas como as rupturas, e mostrando, pelo contrário, como 
a continuidade e a repetição estão sujeitas às mesmas condições e regras que a dispersão 
e a ruptura 131 – É mesmo fazendo jogar uma contra a outra que essas condições podem 
ser analisadas e podem ser descritas as regras de formação (cf. AS, 1969, pp. 226-228). 

 
Foucault faz notar que “o aparecimento de uma formação discursiva é 

frequentemente correlativo de uma vasta renovação [e redistribuição] de objectos, de 
formas de enunciação, de conceitos e de estratégias” (AS, 1869, p. 223). Embora, como 
também faz notar, nem sempre seja assim: por exemplo, “a Gramática Geral instaurou-
se no século XVII sem muitas modificações aparentes na tradição gramatical” (idem).  

                                                                                                                                               
modificações internas às positividades, de formações discursivas que aparecem e que desaparecem. [ ...] A 
Revolução Francesa não tem o papel de um acontecimento exterior aos discursos, de que se deveria, para pensar como deve ser, 
reencontrar o efeito de separação em todos os discursos; ela funciona como um conjunto complexo, articulado, descritível, de 
transformações que deixaram, intactas um certo número de positividades, que para um certo número de outras fixaram as regras que 
são ainda as nossas, que estabeleceram igualmente positividades que acabam de se desfazer ou que se estão desfazendo sob os 
nossos olhos” (AS, 1969, p. 230/231) 
129 Ainda que todas tenham uma relação com a história, essa relação não é a mesma, nem semelhante (Ver 
PC). 
130 Pode ver-se também AS, 1969, p. 230 sobre os conceitos de mais-valia e de baixa tendencial da taxa de lucro. 
131 “A ruptura não é um tempo morto e indiferenciado que se intercalaria – por um instante – entre duas 
fases manifestas; não é um lapso sem duração que separaria duas épocas e disporia de um lado e doutro 
de uma falha dois tempos heterogéneos” (AS, 1969, p. 228) Os processos de ruptura têm uma duração, tal 
como os que produzem efeitos de continuidade. A ruptura identificada por Foucault é “sempre uma 
descontinuidade entre duas positividades definidas, especificada por um certo número de transformações 
distintas” (AS, 1969, p. 228). Entre tantas modificações diversas, Foucault propõe-se “estabelecer, quer 
analogias, quer diferenças, quer ainda hierarquias, complementaridades, coincidências e deslocações 
(desencontros ou desalinhamentos - decalages); em suma, descrever a dispersão das próprias 
descontinuidades” (idem, p. 228) 
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Ele sublinha especialmente a diferença entre mudança (changement) e 
transformação (no sentido em que há “transformações que valem como fundações e 
como renovação de fundações” -- p. 52). Rejeita a primeira como uma mudança 
indiferenciada [132] “simultaneamente contentor geral de todos os acontecimentos e 
princípio abstracto da sua sucessão” 133 (idem, p. 224). E chama a atenção para o facto 
de o aparecimento de uma formação discursiva, ou a sua substituição a outra já 
existente, implicar vários tipos de transformações segundo processos mais ou menos 
independentes.  

É indo das transformações mais particulares para as mais gerais que Foucault se 
propõe descrever como se transformam os diferentes elementos de um sistema de 
formação e as suas relações. Por exemplo, para a formação da medicina clínica durante 
o século XIX, tem em conta (além das transformações no tipo de trabalho nos hospitais 
e nos modos de tratamento, observação e registo de dados), as variações nas taxas de 
desemprego e nas exigências do trabalho, as decisões políticas sobre as universidades, 
as novas necessidades e possibilidades de assistência (Cf. AS, 1969, pp. 205 e 212).  

Esta análise vai até às relações entre diferentes regras de formação (por 
exemplo, o papel que tem, na substituição da História Natural pela Biologia, a passagem 
da teoria da caracterização, baseada no “esquema de atribuição”, à análise das 
derivações na relação entre órgãos), e mesmo até à análise das relações entre diferentes 
formações discursivas, com as positividades que lhes são próprias; a qual leva à 
descrição de relações entre a Economia Política, a Filologia e a Biologia, diferentes das 
que existiam entre Gramática, História Natural e Análise das Riquezas, permitindo-lhe 
definir “configurações interdiscursivas”, ou seja, “epistemas” -- conceito que aplica 

                                                 
132 A ideia de mudança simultaneamente como lei universal indeterminada (a determinar) e efeito geral de 
uma origem cujo impulso criador se manteria (Cf AS, 1969, p. 225 e contradições como motor da história 
– cf em geral a crítica de Boudon em La place du desordre aos motores da mudança); uma mudança de 
que seria necessário “procurar as causas como se não fosse senão puro e simples efeito” (idem, p. 225) 
 Da mesma maneira que a posição de Foucault é assinalada pela crítica à hermenêutica e mais ainda à fenomenologia, ela é também 
caracterizada por um distanciamento crítico da do materialismo dialéctico (cf. As Palavras e as Coisas 1988, pp. 359, 360) e, mais 
geralmente, das concepções dialécticas da história Cf crítica de Boudon às contradições como motor da história e a resposta de 
Giddens (1990) a essas críticas. Se na arqueologia, Foucault evita a dialéctica, na genealogia não pode deixar de se confrontar com 
ela. Mas já no âmbito da arqueologia, Foucault vai mais longe do que uma simples análise estrutural permitiria.  
Na sistematização de Foucault (AS), a história das ideias considera as contradições a dois níveis: 1) como aparências que o diálogo e 
a análise tende a superar tendo a coerência no horizonte, e que só persistem na medida em que os sujeitos têm dificuldade em 
apreender esse horizonte; 2) como princípio organizador, contradição fundamental geradora de todas as contradições menores e de 
todas as oposições que são o motor da mudança – a procura da compreensão dessa contradição fundamental, e do modo como se 
reproduz, funciona como o fio dos discursos na modernidade, que procuram torná-la consciente, e é portanto o “princípio da 
historicidade” desses discursos (AS, 1969, p. 197) Sobre um quadro em que o discurso é visto como produto de uma falsa 
consciência, Foucault escreve: ”o discurso é neste caso a figura empírica que podem tomar as contradições e de que há que destruir 
a aparente coesão [...] ; o discurso é o caminho de uma contradição à outra: se dá lugar àquelas que se vêem, é porque obedece 
àquela que esconde” (AS, 1969, p. 198). Nesse quadro, analisar o discurso é fazer aparecer as contradições mais profundas. 
Enquanto para a análise arqueológica as contradições não são transferidas para um nível mais fundamental, sendo antes tomadas 
como objectos a descrever, na “superfície” mesmo do discurso (no discurso enquanto “superfície”) (não como superação mas como 
ponto de aplicação do princípio de incompatibilidade e exclusão que Foucault identifica na ordem do discurso): “A arqueologia 
descreve diferentes espaços de dissensão (AS, 1969, p. 200)” e, recusando tratar qualquer contradição como “uma função geral que 
se exerce a todos os níveis do discurso, “analisa diferente tipos de contradições, diferentes níveis em que podem ser encontradas e 
diferentes funções que podem exercer (idem) (Relacionar com a questão da heterogeneidade, dos níveis de determinação e da não 
validade universal das regras de formação, que já foi referida atrás – rel com caracterização do campo sem centro em VS, 1994, p. 
97). F. recusa tratar qualquer contradição como “uma função geral que se exerce a todos os níveis do discurso (AS, 1969, p. 200). 
No entanto, acaba por encontrar nas “contradições extrinsecas”, que remetem a análise para a oposição entre formações discursivas 
distintas, algo semelhante às contradições fundamentais. Assim como as contradições que designa por “intrínsecas” podem ser 
consideradas equivalentes das contradições secundárias, e as que designa por “derivadas”, como contradições superadas. 
133 À semelhança da ideia de evolução que vem da biologia e da história (cf. filosofias da história e 
nomeadamente a concepção do desenvolvimento espontâneo em Hume, retomada por Hayek e pelos 
liberais). Ver na p. 272/3 de AS, mais uma referência crítica às metáforas biológicas e à evolução, em que, segundo Foucault, o 
difícil e específico problema da mudança histórica é dissolvido. 
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depois à análise das ciências humanas e à sua relação com aquelas três ciências e com a 
filosofia 134. 

 
 

Genealogia 
 

Foucault viria a distinguir com maior clareza, desde o início dos anos setenta, a 
arqueologia do saber que descobre as regras de exclusão, de distribuição e de selecção 
que condicionam os discursos e criam regimes de verdade, da pesquisa genealógica das 
práticas em que essas regras se constituem. A genealogia estuda como se formam os 
discursos, por que é que eles surgem e voltam a desaparecer, procurando na história das 
instituições a explicação para as variações das condições de validade (Cf. OD, 1997, p. 
48-9).  

HABERMAS (1990, p. 240) faz notar que, tal como para Heidegger mudam os 
“horizontes do mundo”, também as formações discursivas mudam. E entende que a 
questão de essas mudanças manterem o seu poder transcendental sobre o que se passa 
dentro do universo que constituem se põe, quer para Heidegger, quer para Foucault. Na 
expressão de Habermas, ambos se põem a questão de haver, ou não, “uma retroacção 
dialéctica ou circular do acontecer ôntico ou dos referentes sobre a história das 
condições ontológicas de possibilitação ou formadoras do discurso” (idem). Mas 
enquanto Heidegger “radicaliza as figuras do pensamento da filosofia da origem pela 
qual ele conserva um resto de confiança [...] concebendo a história do ser como 
acontecimento da verdade e transferindo a autoridade epistémica da validade da verdade 
para o processo de formação e de transformação de horizontes de explicação do mundo, 
não podendo as condições que possibilitam a verdade ser verdadeiras nem falsas” 
(idem) 135, Foucault evitaria o que Habermas considera uma “inflexão pseudo-religiosa”, 
“reactivando para os seus fins, com um restinho de confiança nas ciências humanas, a 
figura de pensamento heterológico da exclusão de Bataille” (idem). Foucault recusaria 
reconhecer qualquer efeito de validação/fundamentação na história das regras de 
constituição do discurso, e limitar-se-ia a observar as modificações que se produzem nas 
formações discursivas, “da mesma forma como foram contemplados na historiografia 
convencional os altos e baixos dos diferentes regimes” (idem). 136  

 

                                                 
134 Ver Capítulo sobre Ciência e Saberes e ver em As Palavras e as Coisas Capítulo “Três Modelos...” No 
Capítulo IV-4 de AS, considera essas configurações interdiscursivas, essencialmente, um facto 
comparativo. 
135 Acrescenta Habermas: “Contudo, concede-se ao processo da sua modificação uma para-validade que deve ser pensada 
segundo o modelo da validade da verdade de asserções como forma superlativa historicizada da verdade. A autoridade da história do 
ser deve-se a uma fusão semântica entre aspiração sem constrangimento à validade e uma aspiração autoritária do poder; esta última 
confere à força subversiva da compreensão o carácter imperial de uma revelação subjugante.” 
Ainda segundo Habermas (1990), “Heidegger queria fixar no conceito do ser enquanto poder temporalizado da origem, o sentido 
fundamentador de validez da explicação transcendental do mundo, mas queria ao mesmo tempo suprimir as componentes idealistas 
semânticas do invariável, do que remete para além do histórico e meramente fenomenal, que ainda estavam contidas no conceito de 
transcendental”. 
136 Este comentário de Habermas também é relevante para a questão da relação entre práticas e discursos 
–ver nota 20 com citação de Rabinow. 
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3.2.5 Epistemas e regimes de verdade  
 

Já terá ficado claro que o conceito de epistema surge 137, por um lado, para Foucault se 
demarcar de noções desenvolvidas pela história das ideias como a de visão do mundo 
comum a uma sociedade, ou espírito da época, e por outro, para dar conta de mais uma 
restrição do campo de possibilidades do discurso, resultante das relações entre formas 
discursivas numa mesma época. Também já foi referido, na Secção 2 deste subcapítulo, 
que o conceito foi redefinido em Arqueologia do Saber de forma mais restrita (1969, p. 
250) como “o conjunto das relações que se pode descobrir, para um dada época, entre as 
ciências [incluindo as pseudo-ciências] quando estas são analisadas ao nível das 
regulações discursivas” 138, pretendendo Foucault deixar ainda menos margem para que 
este conceito fosse entendido no quadro da totalidade cultural (cf. AS, 1\969, p. 84 e 
249-250) -- Foi então usado, como alternativa a “epistema”, o termo “constelações 
interdiscursivas” (Ver AS, 1969, p. 206) -- E rejeitando que o conceito de epistema 
corresponda à ideia de totalidade cultural, embora admita que a maneira como o trata 
em As Palavras e as Coisas deixe espaço a esse entendimento (AS, 1969, p. 84 – cf. As 
Palavras e as Coisas, pp. 215, 219) – aqui como noutras passagens (p ex AS, 1969, p. 
249/250), o autor de Arqueologia do Saber insiste em marcar bem a distância em 
relação à ideia de Weltanschauung 139. 

Foucault insiste em que a análise arqueológica não visa fazer aparecer formas 
gerais mas sim configurações singulares. Assim, quando compara por exemplo as três 
referidas formações discursivas da época “clássica”, não é para pôr em evidência uma 
mentalidade ou um espírito “clássico” caracterizado por um certo tipo de racionalidade 
que se manifestaria em todas as actividades da época. As relações (de subordinação ou 
de complementaridade – correlações arqueológicas) que são encontradas entre as três 
formações e que podem ser descritas com base em esquemas comuns de atribuição, 
articulação, designação e derivação, embora com diferentes modos de encadeamento 
entre esses esquemas (ver AS e PC) (na isotopia e na deslocação de conceitos), não se 
estendem para além delas (cf. AS, 1969 p. 89/90).  

  Parece assim reduzir o poder de determinação do discurso (idem, p. 212), que 
em As Palavras e as Coisas podia ser atribuído ao “epistema”. Refere-se (idem, p. 208) 
à possibilidade de descrever outras interdiscursividades. Assim como faz notar que 
“retomada, e interpretada numa nova constelação, uma dada formação discursiva pode 
fazer aparecer novas possibilidades (idem, p. 90 e p. 208). Mas acrescenta que “não se 
trata então de um conteúdo silencioso que teria permanecido implícito [que estivesse lá 
sem ter sido dito] e que constituiria por baixo dos enunciados manifestos uma espécie 
de sub-discurso mais fundamental, que finalmente vinha à luz do dia (idem, p. 90 –cf. 
268) -- tratar-se-ia de uma modificação nos princípios de exclusão e de possibilidade de 
escolha resultante da “inserção numa nova constelação discursiva”. Assim, o efeito de 
condicionamento que resulta da relação entre discursos e formações discursivas 
continua a ser posto em destaque. Embora não fique clara uma auto-crítica à ideia (que 

                                                 
137 Sobre epistema, ver tb. As Palavras e as Coisas, 1988, pp. 129, 215, 219, 248, 261, 284, 419; Vontade 
de Saber, 1994, p. 84; Arqueologia do Saber, 1969, pp. 27, 84, 87, 279 (249?), 250, 226?; HABERMAS, 
1990, p. 251. 
138 Sob a designação de epistema (épistémè), Foucault reúne formações discursivas dentro das quais 
surgem elaborações discursivas (“figuras epistemológicas”) (Cf AS, 1969, pp. 240-243). 
139 “Poder-se-á suspeitar de que este epistema seja algo como uma visão do mundo, uma secção de 
história comum a todos os conhecimentos, e que imporia a cada uma [a cada discurso – cf. Sartre, 1960a e 
comentários de Boudon a Sartre] as mesmas normas e os mesmos postulados, um estado geral da razão, 
uma certa estrutura de pensamento à qual não poderiam escapar os homens de uma época, - grande 
legislação escrita de uma vez por todas por uma mão anónima.” (Cf. AS, 1969, p. 250).  
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se pode encontrar em As Palavras e as Coisas, 1988, p. 205) de que em cada cultura e 
num dado momento só exista um epistema. Em Arqueologia do Saber, Foucault 
sublinha o carácter heterogéneo das várias formações (a que já tinha acenado em PC) e 
revê autocriticamente a natureza das demarcações epocais que tinha feito 140. (Como já 
foi referido, a substituição de uma formação discursiva por outra não deve ser entendida 
segundo o modelo de uma “grande deriva geral à qual estariam submetidas, ao mesmo 
tempo todas as formações discursivas (AS, 1969, p. 228), e (1969, p. 228) recusa a ideia 
de que um só golpe interromperia no mesmo tempo todas as formações discursivas de 
uma época e as reconstituiria segundo as mesmas regras.) 

Como mostra Foucault, o conjunto interdiscursivo que estudou na época clássica 
está ele próprio em relação com outros tipos de discurso (como a análise das 
representações ou a análise algébrica, e a tentativa de instauração de uma mathesis, mas 
sem que se possa dizer que os homens dos séculos XVII e XVIII se interessassem mais 
pela ordem e pela classificação do que pelo devir e a história.) e são essas relações 
também com o “exterior” que permitem definir aquela tríade como uma “configuração 
interdiscursiva” (idem, p. 207). E por outro lado (tal como já refere na p. 90), se fossem 
feitas outras comparações, como por exemplo da Gramática com disciplinas históricas e 
a crítica textual, ou da taxinomia dos naturalistas com a fisiologia e a patologia, se 
algum sistema de relações pudesse ser encontrado seria muito diferente e só cruzaria o 
já definido em alguns pontos (cada formação discursiva “entra simultaneamente em 
vários campos de relações onde não ocupa o mesmo lugar e não exerce a mesma função 
(as relações taxinomia-patologia não são isomorfas das relações taxinomia-gramática 
...)” (idem, p. 208) 141 .  

Uma configuração de interpositividade não é um fenómeno de proximidade ou 
de semelhança, nem a relação global de vários discursos a um discurso que os 
subordina, determina ou influencia, “é a lei das suas comunicações” (AS p. 211) O que 
há são as mesmas disposições do campo enunciativo (um campo enunciativo com regras 
comuns, talvez devido à relação das diferentes práticas discursivas com um campo de 
práticas alargado em grande parte comum) 

 
Já aqui foi referido que, em A Ordem do Discurso e em Vontade de Saber, o 

conceito de “epistema” foi substituído pelo de “regime de verdade” que regula os 

                                                 
140 A definição de “épocas” não é para F. (AS p. 230) nem a unidade de base, nem o objecto ou o 
horizonte da arqueologia do discurso. Assim, a «Idade Clássica», que foi frequentemente mencionada 
pelas análises arqueológicas, não é uma figura temporal que impõe a sua unidade e a sua forma vazia a 
todos os discursos; é o nome que se pode dar a um encadeamento de continuidades e de descontinuidades, 
de modificações internas às positividades, de formações discursivas que aparecem e que desaparecem. 
[...] A Revolução Francesa não tem o papel de um acontecimento exterior aos discursos, de que se deveria, para pensar como deve 
ser, reencontrar o efeito de separação em todos os discursos; ela funciona como um conjunto complexo, articulado, descritível, de 
transformações que deixaram intactas um certo número de positividades, que para um certo número de outras fixaram as regras que 
são ainda as nossas, que estabeleceram igualmente positividades que acabam de se desfazer ou que se estão desfazendo sob os 
nossos olhos” (idem, p. 230/231) 
141 O horizonte a que se dirige a arqueologia não é uma ciência, uma racionalidade, uma mentalidade, 
uma cultura; é o entrelaçamento (enchevêtrement) de interpositividades. [...] O que a arqueólogo pretende 
colher é o jogo das analogias e das diferenças tal como aparecem ao nível das regras de formação 
específicas de cada formação discursiva ou positividade, o que implica cinco tarefas: definir 
isomorfismos arqueológicos como os das teorias da atribuição, articulação, designação e derivação (que 
permitem as transferências de métodos ou técnicas/procedimentos e as generalizações; definir a ordem do 
seu encadeamento; mostrar a correspondência de conceitos heterogéneos pelo seu papel na ramificação do 
seu sistema de positividade – isotopismo; mostrar como a mesma noção/nome pode ocupar lugares 
diferentes, como por exemplo a noção de origem e de evolução – deslocações arqueológicas; encontrar 
entre as as positividades relações de subordinação ou de complementaridade (idem, p. 208 e 209). 
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discursos, e portanto o saber; discurso que é o lugar de lutas ... (142); ao mesmo tempo 
que foi posta em evidência (OD, 1969, p. 24 e VS, 1994, pp. 125-127) a relação da 
“vontade de verdade” com a “vontade de poder” e os conflitos sociais que são centrais 
na nossa sociedade; e em particular (OD p. 15 e 46?) com o controlo da sociedade pela 
burguesia entre os Sec XVII e XVIII, ainda que Foucault, por vezes, pretenda negar a 
existência dessa centralidade (VS, 1994, p. 97). 

Para Foucault, esta “vontade de saber” surge num lugar central no “epistema da 
modernidade”, mas há uma vontade de verdade que encontra no pensamento ocidental 
desde a Grécia do tempo de Platão e de que assinala um incremento no século XVII. Ele 
lembra em OD (1997, p. 14) que, antes de Platão, na Grécia 143 “o discurso verdadeiro 
pelo qual se tinha respeito e temor, aquele ao qual era preciso submeter-se, porque 
dominava, era o discurso proferido por quem de direito e conforme o ritual requerido 
[144]; era o discurso que pronunciava a justiça e atribuía a cada qual a sua parte; era o 
discurso que, profetizando o futuro, não só anunciava o que se ia passar como 
contribuía para a sua realização, suscitava a adesão dos homens e formava assim uma 
trama com o destino.” (Era o discurso do oráculo e do coro na representação da tragédia 
145). Só no tempo de Sócrates e Platão se teria estabelecido uma distinção entre o 
discurso verdadeiro e o falso, e “a verdade do discurso se deslocou do acto ritualizado, 
eficaz e justo, de enunciação, para o próprio enunciado: para o seu sentido, a sua forma, 
o seu objecto, a sua relação com o referente” (OD, 1997, p. 14, cf. p. 46) – o discurso 
deixa de estar ligado ao exercício do poder, e o sofista é agora o excluído. Foucault vê 
aí a primeira exclusão baseada na vontade de verdade, e procura identificar as 
deslocações dessa vontade, ao longo da história do ocidente, para novas formas, novos 
objectos e novas técnicas em que se apoia. Mas, valorizando metodologicamente, no 
estudo dessa deslocação, as descontinuidades, assinala na viragem do século XVI para o 
século XVII, sobretudo em Inglaterra, um dos momentos de ruptura 146: 

 
Apareceu uma vontade de saber que, antecipando-se aos seus conteúdos actuais [147], 
desenhava planos de objectos possíveis, observáveis, mensuráveis, classificáveis, uma 
vontade de saber que impunha ao sujeito cognoscente (e de certa forma antes de 
qualquer experiência) uma certa posição, um certo olhar [148] uma vontade de saber que 
prescrevia (e de um modo mais geral do que o instrumento determinado) o nível técnico 

                                                 
142 “Por mais que o discurso seja aparentemente pouca coisa, os interditos que o atingem revelam bem, e 
muito depressa, a sua ligação com o desejo e com o poder [Cf VS, 1994, p. 83 e 87]. Nisto nada há de 
surpreendente: uma vez que o discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é simplesmente aquilo 
que manifesta (ou oculta) o desejo; é também aquilo que é objecto do desejo; e uma vez que – e isto a 
história não cessa de nos ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 
sistemas de dominação, mas aquilo pelo qual, e com o qual se luta, o poder do qual nos queremos 
apoderar.” (OD, 1997, p. 11). Cf. BOURDIEU (1979, 1997 e 1998, sobre as lutas simbólicas e 
BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) sobre a justificação. Nos termos de Foucault, que têm em conta a relação que 
estabelece entre desejo, vontade de poder e vontade de verdade, “...esta instância caracteriza-se pelas posições possíveis do desejo 
em relação ao discurso; “...esta possibilidade de estar em relação com o desejo não é simplesmente uma questão de exercício 
poético, romanesco ou imaginário do discurso: os discursos sobre a riqueza, sobre a linguagem, sobre a natureza, sobre a loucura, 
sobre a vida e sobre a morte, e muitos outros, possivelmente, que são muito mais abstractos, podem ocupar em relação ao desejo 
posições bem determinadas” (AS, 1969, p. 90/91) 
143 Foucault. não o refere aqui, mas isto terá ocorrido em todo o mundo antigo. 
144 Cf BOURDIEU, QFQD, 1998, p. 84. 
145 Cf. OD, p. 21 e PC, p. 92-96. 
146 Pode encontrar-se aqui uma convergência com Weber, mas não com incidência na racionalidade, nem 
aceitando um papel predominante para a Reforma. 
147 Isto vai ao encontro das referência s de WEBER, 1983 e DUMONT 1992 ao artificialismo que aqui se 
assinalaram no Capítulo 2, assim como à teorização que GIDDENS, 1992, faz sobre o papel da 
reflexividade e do pensamento contrafactual. 
148 O olhar do anatomista – cf. objectivação, mas já no sec XIX ; isto ode ser relacionado com o que foi escrito no Subcapítulo 2.1 
desta tese sobre Occam ; Ver tb. Foucault em PC sobre a mathesis e uma certa função (ver em lugar de ler, verificar, em vez de 
comentar). 
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do qual deveriam investir-se os conhecimentos para serem verificáveis e úteis [149]” (OD. 
1997, p. 15). 150 
 

Segundo Foucault, a vontade de verdade tem uma relação estreita com um 
princípio de ocultação da vontade de poder (151), e é por isso que dela pouco se fala: 
“Como se para nós a vontade de verdade e as suas peripécias fossem mascaradas pela 
própria verdade no seu desenrolar necessário” (idem, p. 17). 

Foucault questiona-se: “se o discurso verdadeiro já não é desde os Gregos, 
aquele que responde ao desejo ou aquele que exerce o poder, o que estará então em jogo 
na vontade de verdade, na vontade de dizer esse discurso verdadeiro, senão o desejo e o 
poder?” (idem, p. 17). Ainda em A Ordem do Discurso, conclui:  
 

O discurso verdadeiro, que a necessidade da sua forma liberta do desejo e do poder, não 
pode reconhecer a vontade de verdade que o atravessa; e a vontade de verdade, essa 
que se nos impõe desde há tanto tempo, é tal que a verdade que ela quer não pode 
deixar de a mascarar. (idem, p. p. 17) 152  

 
Essa vontade de verdade tende a exercer sobre os outros discursos da mesma 

época/sociedade “uma espécie de pressão, como que um poder de coerção” (idem, p. 
16), constituindo regimes de verdade (idem, p. 46) 153. Em A Ordem do Discurso 
(pp. 16, 46 e 50), é dado como exemplo a maneira como “a literatura ocidental teve que 
procurar apoio no verosímil, na sinceridade e na ciência”, e como “as práticas 
económicas, codificadas como preceitos, ou receitas, eventualmente como moral”, 
procuraram desde o século XVI, fundamentar-se racionalizar-se e justificar-se a partir, 
primeiro, de uma análise das riquezas, e depois, com uma teoria da produção; ou como 
o sistema penal procurou no século XVII as suas bases ou a sua justificação na teoria do 
direito, e com a emergência do positivismo, “num saber sociológico, psicológico e 
médico”. Havia sido a análise dessa relações de coerção entre discursos, formações 
discursivas ou disciplinas muito precisas como a Gramática, a História natural e a 

                                                 
149 Mais uma vez, é oportuno ter presente as considerações de Dumont e Weber que aqui foram 
assinaladas no Capítulo 2. 
150 “A vontade de verdade como todos os outros sistemas de exclusão, sustenta-se num suporte 
institucional” (OD, 1997, p. 15) e em práticas, como a pedagogia, o sistema de edição e conservação e 
circulação de livros, as sociedades de sábios, os laboratórios, os círculos [ e ainda hoje as 
sociedades, as escolas e as comunidades de práticas , e a organização hierárquica dos 
campos profissionais como as descrevem os sociólogo s das profissões desde Parsons (e 

antes Carr-Saunders) a Larson] . Mas a vontade de verdade é “reconduzida [mais geralmente e] mais 
profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber é aplicado numa sociedade, como é valorizado e 
distribuído [cf. procedimentos externos], repartido e de certo modo atribuído” [exemplo da geometria vs 
aritmética] (OD, 1997,p. 16 e p. 29) (Logo, a vontade de verdade está associada ao procedimentos de 
apropriação, ao poder – e, nos termos que aqui são preferidos –cf. Subcapítulo 2.4 – ao princípio de 
classificação)  
151 Tenha-se em conta a crítica que aqui se assinalou à maneira como a história das ideias considera as contradições e a forma como 
surgem no discurso. 
152 E, no Volume I de História da Sexualidade, analisa como este princípio organiza o discurso sobre a 
sexualidade. Convergindo com uma observação que já aqui se viu ser feita por Durkheim sobre condições 
de eficácia do poder e comentada por Godelier, Foucault acrescenta em Vontade de Saber que “só se 
mascarar uma parte importante de si próprio é que o poder é tolerável” (VS, 1994, p. 99) (ver tb, 
BOURDIEU, QFQD, 1998, p. 107). 
153 RABINOW (1986) e HABERMAS (1990, p. 254) referindo-se a esta tese de Foucault, falam de uma 
“política geral de verdade”. HABERMAS (1990, p. 231) refere-se a esta concepção de Foucault dizendo: 
“É-se socializado num regime de verdade que é inerente a um complexo de poder.” (Cf. a importância 
que é reconhecida por BERGER E LUCKMANN (1973) aos universos simbólicos na socialização, e ver 
BOURDIEU, 1998.) 
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Análise das Riqueza (que caracterizaram a época clássica), e a análise das relações de 
condicionamento entre as ciências da língua, da vida e da economia, emergentes no 
século XIX, que lhe tinha permitido caracterizar, em As Palavras e as Coisas, o que 
começou por designar por epistemas 154. 

 
Pode ver-se melhor com a ajuda de Habermas, que Foucault analisa o 

desenvolvimento da filosofia desde Kant até Husserl e Heidegger, concluindo que “a 
modernidade se caracteriza por uma forma contraditória e antropocêntrica de saber de 
um sujeito estruturalmente sobrecarregado, um sujeito finito que se transcende no 
infinito” e que “a filosofia da consciência obedece a pressões de estratégia conceptual, 
sob as quais tem de suplicar o sujeito e considerá-lo segundo dois aspectos contrários, 
conforme o caso, e incompatíveis um com o outro” (HABERMAS, DFM, 1990 p. 246) 
155. Habermas, em O Discurso Filosófico da Modernidade, põe em evidência a vontade 
de verdade que é inerente ao epistema da modernidade tal como Foucault o caracteriza 
em As Palavras e as Coisas: 

 
O impulso para romper com este vaivém instável entre aspectos tão inconciliáveis como 
inevitáveis da auto-tematização manifesta-se então sob a forma de uma vontade 
incontrolada do saber e saber cada vez mais. Esta vontade excede pretensiosamente 
tudo o que o sujeito estruturalmente sobrecarregado, sobre-esforçado, é capaz de 
fornecer. Desta maneira a forma moderna de saber é determinada pela dinâmica peculiar 
de uma vontade de verdade [cf. A Ordem do Discurso e, em PC, “A Analítica da 
Finitude”; e tb em PC a crítica de Foucault à ideia de origem] para a qual cada frustração 
é apenas um incentivo para uma renovada produção do saber. Esta vontade de verdade 
é agora para Foucault a chave da relação interna que existe entre o saber e o poder.” 
(Habermas, DFM, p. 246): “a modernidade começa com esta ideia inaudita dum ser que 
é soberano precisamente por estar escravizado, um ser cuja finitude lhe permite tomar o 
lugar de Deus” (Dreyfus e Rabinow),  

 
 

 

                                                 
154 Caracterizando os epistemas da “Idade clássica” e da “Idade moderna” e descrevendo como este substituiu o anterior.  
155 Habermas lembra que, segundo Foucault, “a filosofia da consciência obedece a pressões de estratégia conceptual, sob 
as quais tem de suplicar o sujeito e considerá-lo segundo dois aspectos contrários, conforme o caso, e incompatíveis um com o 
outro” (HABERMAS, DFM, p. 246). E secunda essa apreciação dizendo que: “Kant constrói a sua teoria do conhecimento partindo 
da aporia da concepção de um sujeito de conhecimento que depende do conhecimento que tem de si próprio enquanto objecto de 
conhecimento para fundamentar o juízo sobre a validade de todo o conhecimento. Ele transforma as restrições de uma 
faculdade de conhecimento finita em condições transcendentais de um conhecimento que progride para o 
infinito.” “Desde Kant que o eu ocupa simultaneamente a posição de um sujeito empírico situado no mundo onde se encontra 
como objecto entre outros objectos e o lugar de um sujeito transcendental perante o mundo no seu todo que, ele mesmo, constitui 
como conjunto dos objectos da experiência possível. Através desta dupla posição o sujeito cognoscente é levado a analisar uma vez 
mais empiricamente, como processo segundo leis da natureza, as mesmas operações que, uma vez reflexivas, são apreendidas como 
operações de uma síntese transcendental, a despeito de o aparelho do nosso conhecimento ser explicado do ponto de vista 
psicológico ou do da antropologia cultural, do ponto de vista biológico ou histórico.” (HABERMAS, DFM, p. 247)  
Outros autores reconhecem a relevãncia deste problema assinalado por Foucault na formação do epistema da modernidade: “a 
modernidade começa com esta ideia inaudita e dum ser que é soberano precisamente por estar escravizado, um ser cuja finitude lhe 
permite tomar o lugar de Deus” (Dreyfus e Rabinow cit in HABERMAS, DFM,p. 246), (Cf A.1.3 p. 20). 
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3.2.6 Vontade de Poder e Regimes de Verdade 
 

Já em As Palavras e as Coisas, é estabelecida, no âmbito da analítica da finitude, uma 
relação do desejo e do poder com o discurso. E, em A Ordem do Discurso, é sublinhada 
e sintetizada a ideia, desenvolvida em Arqueologia do Saber, de que o poder e o desejo 
não são algo que venha do exterior perturbar ou sobrepor-se à forma pura do discurso, 
mas, pelo contrário, são elementos formadores do discurso (Cf. AS, 1969, p. 91). Mas, 
embora esboçada em Arqueologia do Saber (pp. 69 e 90-93) e em A Ordem do Discurso 
(1997, pp. 10, 17, 18 e 29-34), a análise do campo do discurso (definido por um 
conjunto de relações entre enunciados e entre estes e as práticas em que se inserem 156) 
como campo do poder (estruturado por assimetrias e relações de força 157), só será 
desenvolvida no 1º subtítulo de História de Sexualidade, que é Vontade de Saber (VS, 
1994, pp. 95-105, sobretudo pp.103-104), com a identificação e caracterização dos 
“dispositivos de saber” como “dispositivos de poder” . 

Foucault põe aí a questão do modo de articulação entre poder e desejo, 
começando por considerar inadequada “a ideia de uma energia rebelde [...] que emerge 
continuamente do fundo da vida e que uma ordem com origem na sociedade, ou acima 
dela, tem que jugular ou controlar para poder subsistir” (idem, p. 85) 158. Parte (VS, p. 
86) da análise da distinção entre a ideia do poder como lei (“poder-lei”), que integra 
mesmo aquilo que se lhe pretende opor, e a ideia de poder como repressão e domínio 
(“poder-repressão”) que é a que leva à ideia de possibilidade de libertação ou 
emancipação, para, de seguida, procurar demonstrar, na relação do poder com o sexo 
159, que é a mesma ideia de poder que lhes subjaz, sendo aquelas duas ideias 
simplesmente o resultado de dois usos diferentes, mas complementares, que se faz do 
poder.  

É aí feita referência a um regime em que o sexo seria colocado pelo poder numa 
duplicidade entre o ilícito e o lícito, entre o permitido e o não permitido, e mostra-se 
como a interdição do sexo assume três formas aparentemente difíceis de conciliar 
(dando lugar a uma tripla injunção aparentemente contraditória: de marginalidade, de 
silêncio, e de inexistência): “afirmar que aquilo não é permitido [remetendo-o para o 
ilícito], impedir que aquilo seja dito [impondo um estatuto de marginalidade mesmo à 
existência imaginária 160], negar que aquilo exista [na realidade]” (1994, p. 88). Mas 
Foucault põe em evidência uma lógica em cadeia, característica dos mecanismos de 
censura, que “liga o inexistente, o ilícito e o informulável, de forma que cada um seja ao 
mesmo tempo princípio e efeito do outro” (idem):  
 

O que é interdito não se deve falar até que seja anulado no real [161]; o que é 
[considerado por definição] inexistente não tem direito a qualquer manifestação, mesmo 

                                                 
156 Cf. AS, 1969, pp. 34 e 38-44. 
157 Cf. AS, 1969, p. 87, e VS, 1994, p. 97) (distribuição, apropriação, exclusão). 
158 Foucault lembra que mesmo alguns psicanalistas consideraram inadequada a ideia de uma energia vital 
rebelde que haveria que jugular. Ver também FOUCAULT, VS, 1994, pp. 115-116, 122, 132, 152, 161 (e 
em PC pp. 397 e 410) sobre o papel da psicanálise na articulação do desejo com a velha ordem do poder 
baseado na aliança (ou seja, o sistema de interdependências e vínculos aqui analisados nos primeiros capítulos) 
159 Mas Foucault defende que estas características do poder se podem verificar de um modo muito mais 
geral em relação aos interditos, às censuras ou às exclusões. (Cf. FOUCAULT, VS, 1994, pp. 109-110, 
129, 153 e 157-161 sobre o sentido abrangente que dá ao discurso sobre a “sexualidade”; e pp. 125-127, 130, 

139, 146-148 sobre a nova forma que o poder assume na modernidade.) 
160 Como diz Foucault: “ ... não existirás, salvo na sombra e no segredo” (idem, p. 88) 
161 Aplicado ao sexo, isto signica que este deveria renunciar a si próprio, sob pena de supressão punitiva e violenta. 
Noutras formulações mais expressivas de Foucault: “Não apareças se não queres desaparecer. [...] A tua 
existência só será admitida à custa da tua anulação” 
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na ordem da palavra que enuncia a sua inexistência; e o que se deve calar acha-se 
banido do real como o que é interdito por excelência. (1994, p. 88). 

 
Na censura do sexo, Foucault vê uma forma geral de existência do poder sob a 

forma do direito. 
  

O poder prescreve ao sexo uma «ordem», que funciona ao mesmo tempo como forma de 
inteligibilidade: o sexo decifra-se a partir da sua relação com a lei. O que quer dizer que o 
poder actua pronunciando a regra: o domínio do poder sobre o sexo far-se-ia pela 
linguagem ou, antes, por um acto de discurso que cria, justamente porque se articula, um 
estado de direito. [...] A forma pura do poder encontrá-la-íamos no legislador ... (1994, p. 
87) 

 
Segundo esta concepção do poder, este exercer-se-ia sobre o sexo de forma 

uniforme e maciça, segundo os mecanismos da lei, da repressão/castigo e da censura, na 
forma de articulação que as reúne (sob a égide do estado de direito e do monopólio da 
violência que este justifica); e isto em todos os níveis: “desde a decisões globais às 
intervenções mais capilares [...], do Estado à família, do príncipe ao pai, do tribunal aos 
pequenos castigos quotidianos, das instâncias de dominação social às estruturas 
constitutivas do próprio sujeito” (FOUCAULT, 1994, p. 88/89). Este seria “um poder 
pobre nos seus recursos, económico nos seus processos, monótono nas tácticas que 
utiliza [...] que não teria mais do que o poder do «não»; sem condições para produzir 
seja o que for, apto apenas para pôr limites ...” (idem, p. 89) 162, e que nada poderia “a 
não ser fazer com que aquele que submete nada possa por sua vez, senão o que ele lhe 
deixa fazer” (idem, p. 89). Nesta concepção do poder, o sujeito é aquele que obedece. 

Foucault interroga-se sobre o que faz com que esta concepção jurídica do poder 
se tenha imposto, elidindo tudo o que poderia “fazer a eficácia produtiva do poder” 
(idem, p. 89). E a resposta que encontra é que “só se mascarar uma parte importante de 
si próprio é que o poder é tolerável” (idem, p. 99). Já se viu, no Subcapítulo 1.2 desta 
tese, como Durkheim explica a eficácia deste mecanismo pelo qual os homens se auto-
ocultam os processos pelos quais constituem o poder. Para além de uma referência a 
processos desse tipo, Foucault põe em evidência o seu reforço na história da 
constituição do Estado na Europa Ocidental 163.  

 

As grandes instituições de poder que se desenvolveram na Idade Média – a monarquia, o 
Estado com os seus aparelhos – ergueram-se sobre o fundo de uma multiplicidade de 
poderes prévios, e até certo ponto contra eles [...] Se estas instituições conseguiram 
implantar-se, se souberam, beneficiando de toda uma série de alianças tácticas, tornar-
se aceites, foi porque se apresentaram como instâncias de regulação, de arbitragem, de 
delimitação, como uma maneira de introduzir entre esses poderes uma ordem, de fixar 
um princípio para os mitigar e os distribuir segundo fronteiras e uma hierarquia 
estabelecida. (FOUCAULT, 1994, p. 90) 

 
Ele entende que se tratava de algo muito diferente da construção de um puro 

edifício jurídico, ou da reconstrução do direito romano. Mas considera relevante que 
essa tenha sido a imagem dada pela linguagem de um poder que identificou a sua 
vontade com a lei, resultando daí que nas sociedades ocidentais o exercício do poder 
seja sempre formulado como direito 164, e que o poder monárquico absoluto (e, mais 
                                                 
162 Mas Foucault faz notar, já aqui, que a mesma mecânica do poder estaria subjacente à repressão do 
sexo e ao processo pelo qual a lei é constitutiva do desejo, precisamente pela interdição do sexo. 
163 Ver o que FOUCAULT escreve sobre pax e justitia (1994, p. 91). Cf. com o que aqui foi analisado no 
Capítulo 2, com base em textos de Dubois e de Dumont. 
164 “Ela [a dimensão jurídico-política da monarquia e das suas instituições] não é decerto adequada à 
maneira como o poder se exerceu e se exerce; mas é o código segundo o qual ele se apresenta, e ele 
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geralmente, “o arbitrário, o capricho, o bel-prazer, os privilégios e as excepções” da 
aristocracia – VS, 1994, p. 91), seja colocado do lado do “não direito”. E isto apesar dos 
esforços para libertar o político do jurídico 165. A identificação do soberano com a lei 
faz com que a figura do soberano, mesmo que subsista só de forma abstracta, remetendo 
directamente para Deus, ou associada ao povo ou à nação, seja indispensável ao Estado 
de Direito (idem, p. 92). 

Depois de mostrar como esta relação entre o poder e o direito foi reforçada e 
desenvolvida numa época relativamente restrita, procura mostrar que as formas desse 
poder, embora subsistam, foram sendo penetradas por “mecanismos de poder 
completamente novos, que são provavelmente irredutíveis à representação do direito” 
(idem, p. 92/93) Ele propõe-se desenvolver “uma analítica do poder”, ou seja, não uma 
teoria do poder, mas “a definição de um domínio específico formado pelas relações de 
poder e pela determinação dos instrumentos que permitem analisá-lo” (idem, p. 86), sem 
tomar o direito como modelo do poder (idem, p. 93) e sem que seja o jurídico a 
codificá-lo. Essa analítica permitiu-lhe pôr em evidência uma “tecnologia política 
complexa” (idem, p. 129) em que “os dispositivos do poder se articulam directamente 
com o corpo” (idem, p. 153).  

Foucault identifica em Vigiar e Punir e depois em Vontade de Saber, 
“tecnologias positivas do poder” (VS, 1994, p. 86) que “se exercem a níveis e por 
formas que ultrapassam o Estado e os seus aparelhos” ( idem, p. 93 166), que não 
dependem da soberania e da lei, e que não passam pelo castigo mas sim pelo controlo 
167. Estas tecnologias não levam, por isso, a uma menor sujeição. Pelo contrário, são as 
mais eficazes tecnologias de sujeição 168. As tecnologias do eu ou do self são 
apresentados por Foucault como intensificação dos processos pelos quais o poder se 
sistematiza 169. 

                                                                                                                                               
próprio prescreve que o pensemos” (p. 99). Cf. a crítica de Habermas a Foucault em DFM (final do seg 
cap dedicado a Foucault) e Habermas sobre a concepção do Estado em Marx. Existe uma semelhança 
entre algumas posições de Marx e as de Foucault em relação ao Estado. Mas cf. FOUCAULT, 1994, p. 92. 
165 Cf. Boudon sobre Rousseau – Ver subcapítulos 2.1 a 2.3 desta tese. 
166 Foucault faz notar que, se não entende «o Poder», como “conjunto de instituições e de aparelhos que 
garantem a sujeição dos cidadãos num determinado Estado” (idem, p. p. 95), também o não entende como 
“um modo de sujeição, que por oposição à violência teria a forma de regra” (idem, p. 95). (Cf.. Habermas 

DFM, 1990)) 
 Cf. Berger e Luckmann sobre o consenso necessário à coesão social e as concepções da violência 
simbólica (mediada pelas consciências e pela linguagem – cf BOURDIEU em QFQD, 1998, p. 84); que não são o 
caminho tomado por Foucault, não obstante haja algum paralelismo com análises sociais que se baseiam 
nessas concepções e alguns pontos comuns que levam a um posicionamento crítico semelhante em 
relação aos mecanismos da ordem social. São os corpos que ele vê serem o objecto de abuso pelas 
tecnologias e pelas instituições de base científica da modernidade, e, sendo esse abuso uma nova forma de 
violência, ela não é mais simbólica do que a exercida pelos anteriores regimes de poder, antes penetra e 
passa ainda mais profundamente pelos corpos. 
167 Ver VS, 1994, pp. 138-152, VP p. 158 e 186 e cf. tb CASTEL, 1995. 
HABERMAS, 1990, p. 269 (individuação sem auto-realização ou auto-formação – Cf. VP (Sobre isto 
pode tb ver-se TOURAINE, 1997) . Ver tb Habermas, 1990, 272, 273 (repressão de si mesmo e individuação; a 

personalidade como instituição (Gehlen), casos singulares de uma matriz, produtos estandardizados de alguma 
formação de discurso (que Habermas entende como reificado, não obstante as advertências de Foucault em AS pp. 59, 61, 92, 

97/8, 219 – cf Giddens, 2000, p. 7 ) – cf BAUDRILLARD, 1976 . 
168 Cf. HABERMAS, 1990, p. 231. 
169 Cf. HABERMAS, 1990, pp. 257, 270 sobre aprendizagem prático-moral. 
  Segundo HABERMAS (1990, p.272), Foucault, “nivela [não considera devidamente ou constitui um objecto em que 

é apagada ...] a estrutura dilemática de um processo a longo prazo de interiorização e individuação [ a 
“progressiva problematização da natureza interna” – cf Habermas, 1990, a priopósito da filosofia da praxis; cf Foucault PC, 1988, p. 
400], acompanhado de técnicas de revelação [autorrevelação, autodomínio e auto-emancipação pelo 
autoconhecimento, que facilitariam a autoformação e a autorrealização, a expressão na autenticidade e na 
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O que Foucault visa entender é “com que mecanismos, tácticas e dispositivos, 
com que tecnologias política complexa, um determinado conjunto de efeitos foi 
produzido nos corpos, nos comportamentos, nas relações sociais”.  É a esse conjunto de 
efeitos sobre os corpos produzidos por tal tecnologia política complexa, por esse 
“biopoder”, que Foucault se refere em História da Sexualidade como “sexualidade” 170; 
e é essa “sexualidade” que aí descreve como mais uma formação discursiva que é 
compatível com o epistema da modernidade identificado e caracterizado em As 
Palavras e as Coisas, ou seja, a configuração interdiscursiva (a interpositividade) que 
resulta da comparação que aí faz das “ciências do homem” 171. 

 
 

                                                                                                                                               
pureza e espontaneidade do desejo] e de estratégias de fiscalização, processo esse que cria 
simultaneamente novas zonas de exteriorização e normalização.” (Cf crítica à automanifestação 
expressiva, em HABERMAS, 1990, p. 269)  
  Nas palavras de HABERMAS (DFM p. 272), F. mostra como “por detrás de uma aparente emancipação 
da sexualidade [a dessublimação repressiva seg Marcuse] se entrincheira um poder que desdobra a sua 
produtividade por meio de um a compulsão insidiosamente induzida à confissão e ao voyeurismo” 
[Habermas não entende que esse voyeurismo não é gratuito, como F mostra bem em VP cap. 2 sobre 
Disciplina. Essa produtividade parece fazer sentido, na perspectiva de Habermas, unicamente em função 
de uma sujeição arbitrária e gratuita dos sujeitos. Ele não vê, ou não quer ver, as implicações destas 
práticas para além da subjectividade, por exemplo na economia -- cf Cuidado de Si, mas tb Vigiar e Punir 
sobre a subjectivação e o incremento da produtividade que caracterizam o “epistema da modernidade” 
como performativo-liberal (COUTURIER)). E no entanto cita o que considera ser uma autocrítica de 
Foucault nos anos 80: (HABERMAS refere-se em DFM, (p. 257) a uma autocrítica que Foucault apresentou numa conferência 
proferida em Berkeley em 1980 (Howison Lecture ). Nessa conferência, Foucault admite que da análise das tecnologias de 
dominação produzida em Vigiar e Punir resulta um quadro unilateral: “If one wants to analyse the genealogy of the subject in 
Western societies, one has to take into account not only techniques of the self. Let’s say one has to take into account the interaction 
between those two types of techniques, the point where the technologies of domination of individuals over one another have 
recourse to processes by which the individual acts upon himself.” [É a maximização da vida, de si e do corpo a que 
FOUCAULT se refere em VS, 1994, p. 125 e ss.] 
170 Cf. VS p. 129, 110 e 153. 
171 Em AS, recoloca as “ciências do homem” e as “disciplinas” em relação às ciências da natureza e à matemática, através do 
conceito de “processo de epistemologização”. 
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Da disciplina anatomo-política do corpo humano ao biopoder: a identificação de uma forma de poder 
que promove a vida 
 
FOUCAULT contrapõe “o poder que se exercia essencialmente como instância de 
imposto” (1994, p. 138), suportado por um direito do soberano impor a morte e de 
exercer todas as subtracções, a um “poder destinado a produzir forças, a fazê-las crescer 
e a ordená-las [...] um poder que gere a vida” (idem, p. 139), e que “tem funções de 
incitamento, de vigilância de crescimento e de organização das forças que submete” 
(idem, p. 138/9 172). Segundo ele, numa fórmula sintética, “poderíamos dizer que ao 
velho poder de fazer morrer ou de deixar viver se substituiu um poder de fazer viver ou 
de rejeitar para a morte [de deixar morrer]” (idem, p. 140). 

Desenvolvendo este tema, em Vontade de Saber, distingue duas fases de 
desenvolvimento deste poder, que em Vigiar e Punir surgem algo confundidas [ver pp. 
159/160 e 181-182], e que aqui (em VS) identifica como duas formas que se 
complementam 173. A primeira surgiu ainda no século XVII e, tomando os corpos como 
máquinas e como seres inteligíveis e manipuláveis através de uma analítica que 
multiplica e recompõe individualidades (VP, pp. 141, 143, 145, 147, 152, 175, 178 e 193), 
tratou-os pelo dispositivo da “disciplina” 174; com a sua minuciosa regulamentação dos 
comportamentos, das localizações, das sequências e das interacções (VP, pp. 143-4). É 
designada por Foucault como “anatomo-política do corpo humano” (VS, 1994, p. 141). 
A segunda surge em meados do século XVIII e toma como objecto central “o corpo-
espécie” (idem, p. 141), o corpo atravessado pela mecânica do ser vivo e por processos 
biológicos como a proliferação ou a longevidade, dando lugar a “intervenções e 
controlos reguladores” (idem, p. 141). Foucault fala a este propósito de uma “bio-
política” ( idem, pp. 142 e 145), e mais especificamente de uma biopolítica das 
populações 175 (Cf CASTEL, 1995, sobre as populações e VP p. 197 176). 

Segundo ele, aquelas duas formas do poder estão, durante o século XVIII, 
nitidamente separadas (ver VS, 1994, p. 142 177). Mas, ao longo do século XIX, surgiria 
uma série de dispositivos para compor as “técnicas disciplinares” com os “processos 
reguladores” (idem, p. 148) entre os quais a saúde pública, a higiene reprodutora, a 
medicalização minuciosa do corpo, da vida, do sexo da mulher e, mais geralmente, o 
dispositivo da sexualidade que está em foco no seu derradeiro livro. Da síntese dessas 
duas formas resulta um exercício do poder que Foucault designa por “biopoder” 178.  

                                                 
172 Cf. VP, 1996, início de capítulo sobre Disciplina, p. 142, 143, 154, 156 e 159. 
173 Segundo Foucault (VS, 1994, p. 142), aquelas duas formas do poder estão, durante o sec XVIII, 
nitidamente separadas. 
174 Cf. VS, 1994, p. 141 e VP, 1996, início de capítulo sobre Disciplina. 
175 Esta designação é usada para assinalar “a entrada dos fenómenos da vida da espécie na ordem do saber 
e do poder” (idem, p. 144), já não como limitação, como no caso das fomes e das epidemias, mas como 
potencialidade.  
176 Foucault fala da “espécie como sendo o que está em jogo nas próprias estratégias políticas” (VS, 1994, 
p. 145) (Cf. VP. 1996, p. 159, 188 (individualizando para comparar, diferenciar, hierarquizar e normalizar 
– ver tb 149, 154 e 175 – 189: objectivação e sobreposição de relações de poder e de saber – cf. 
BOLTANSKI e THÉVENOT, 1991, sobre a prova), e PC sobre Cuvier e sobre Jussieu). 
177 Foucault considera que “a Ideologia como doutrina da aprendizagem, mas também do contrato e da formação regulada do corpo 
social [de “composição social dos interesses” -- procurar relações com Saint-Simon], constitui sem dúvida o discurso abstracto em 
que se procurou coordenar estas duas técnicas de poder para fazer a sua teoria geral” (VS, 1994, p. 142 – cf PC), mas faz notar que a 
articulação só viria a ser feita sob a forma de dispositivos concretos no século XIX. 
178 Sobre o biopoder”, como disciplina do corpo e como regulação social, que assume os homens “como 
corpos vivos” e que, como tal, utiliza o saber das ciências sobre o homem, cf. FOUCAULT, VS, 1994, 
pp. 141, 144, 148, 153, 160.  
Segundo HABERMAS, 1990, p. 267, biopoder é uma “forma de socialização q transforma a vida das criaturas como 
totalidade num substrato da sistematização do poder” “objectivando os corpos na disciplina” , “excitando os seus desejos” e 
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  Esta transformação é relacionada por Foucault com a análise que fizera, em As 
Palavras e as Coisas, ao nível da ciência e da filosofia, da substituição do epistema 
clássico pelo da modernidade, com a importância que aí reconhece aos conhecimentos 
positivos sobre a vida, o trabalho e a linguagem (cf. PC pp. 293 e sq., e 351 e sq.), e 
com as transformações de práticas profissionais que ocorrem em instituições como os 
hospitais, as escolas, os exércitos e as concentrações mais ou menos forçadas de 
trabalhadores a que aqui já foi feita referência no Subcapítulo 2.2.  

Em Vigiar e Punir (1996, pp. 175 e 192 – 1ª edição em França em 1975), mostra 
como a disciplina assenta num conjunto de técnicas e de efeitos que se encadeiam e 
reforçam entre si (Cf. VP, 1996, p. 182). Essa técnicas começam por ser caracterizadas 
pelo detalhe com que são analisados e controlados (através de regulamentos minuciosos 
e uma vigilância permanente e penetrante) os corpos e as relações entre eles, no tempo 
(1996, pp. 154 e ss. 179) e no espaço (VP. p. 143), dando lugar a multiplicidades 
calculadas e coordenadas (idem, pp. 152, 172, 178). Fala de um “cálculo místico do 
ínfimo e do infinito” (idem, p. 144), em que estiveram empenhados desde Jean Baptiste 
de la Salle a Leibniz, e de uma “anatomia política do detalhe” em que se teria 
organizado a sua racionalização utilitária, levando à prática de uma “contabilidade 
moral” (idem, p. 143) e de uma medição sistemática dos saberes e das capacidades que 
passava por um “cálculo permanente das notações em mais e em menos” (idem, p. 186) 
e que permitia classificar recursivamente os indivíduos de acordo com os progressos das 
suas aptidões, e das suas condutas, e “segundo o uso que deles se poderia fazer quando 
saíssem da escola” (idem, p. 187) 180, assim como levou à procura de um tipo de 

                                                                                                                                               
construindo subjectividades – cf Vigiar e Punir. Habermas, 1990, p. 272 fala em “estimulação secreta dos corpos, intensificação dos 
prazeres e em formação das energias anímicas”; ver VS, 1994, pp. 132 e 152 sobre o desejo..  
...Este poder disciplinar, cujo carácter local, persistente, produtivo e penetrante é tão fino como um 
capilar, fixa-se nos corpos que não nas cabeças. Tem a forma de um biopoder que se apodera dos corpos 
que não dos espíritos e submete o corpo a um constrangimento permanentemente normalizador (Cf 
GIDDENS, 1994) -- sem para isso carecer de qualquer fundamento normativo. O poder disciplinar 
funciona sem ter de passar por uma consciência necessariamente falsa que se teria formado nos discursos 
humanistas...  
(Sobre as relações que Foucault estabelece entre o poder e o saber, cf. HABERMAS DFM, 1990, pp. 231-
2, 256, 257, 269, 263.) (HABERMAS, 1990, p. 231 (objectivação, e relação constitutiva das C H com as 
práticas de isolamento vigiado – cf VP 186?, e PC, sobre a vontade de saber do homem transcendental cujo fundamento 

do conhecimento depende das condições externas e internas do homem empírico que por isso tem que conhecer) , DFM, p. 232 
(“O olhar objectivante e examinador, que decompõe analiticamente, que controla e penetra tudo, adquire 
para as instituições uma força estruturante .” – é uma prática , a prática clínica, mas que por sua vez, como F. 

torna claro em AS, está relacionado com um campo de práticas mais do que com um epistema) – “É o olhar do sujeito 
racional, o qual perdeu todo o contacto puramente intuitivo com o seu meio e destruiu todas as pontes de 
comunicação inter-subjectiva, para a qual, no seu isolamento monológico, os outros sujeitos já só são 
acessíveis como objectos de observação passiva.” – uma separação entre o ver e o ser visto –cf VP), AS 
pp. 253, 256, 257 (tb saber organizacional útil à administração), 265 (Biopoder, tb. p.267) 
DFM, (p. 257) : Foucault, como se sabe, remete as tecnologias que exortam os indivíduos a fazer um auto-exame escrupuloso e a 
descobrir a verdade sobre si próprios às práticas da confissão ao exame de consciência cristã. Práticas estruturalmente idênticas que 
ao longo do século XVIII, invadem todos os domínios da educação, instalam, em redor do ponto fulcral que constitui para cada um a 
percepção das emoções sexuais (e não só] próprias e de outrem, um arsenal com instrumentos de auto-observação e 
autoquestionamento. A psicanálise traz finalmente estas tecnologias da verdade que não revelam a intimidade do indivíduo, mas 
antes produzem por certo a interioridade (Cf. BERGER e LUCKMANN, 1973, cobre construção do sujeito através de uma teia cada 
vez mais densa de auto-referências, em primeiro lugar, na forma de uma terapia cientificamente fundamentada 10 (cf estes autores 
sobre terapias psicológicas) 
179 Ver VP. 1996, p. 156, sobre os controlos minuciosos do poder que fazem penetrar nos corpos o tempo decomposto e recomposto 
pelo poder; ver, p. 171 sobre definição de disciplina no começo da aula. 
180 Ver tb. pp. 150, 161, 188; e pp. 149, 154, 175 e 187, e 193-7, sobre a comparação permanente e 
sistemática com todos os outros. 
 Reconhecendo, como Weber, o papel desempenhado pelos movimentos religiosos, mas restringindo a 
grupos relativamente pequenos as modalidades de controlo pedagógico do comportamento por eles 
criadas, Foucault refere (VP, 1996, p. 165-166) os Irmãos da Vida Comum, inspirados na mística renana, 
que no início do Sec XVI terão sido os primeiros a levar as técnicas espirituais à educação não só dos 



 511 

controlo político que ”permitisse dar conta do mais pequeno acontecimento” (idem, 
p.144 181). Na nova ordem política, era essencial analisar as “pluralidades confusas, 
massivas e obscuras, fugidias”, individualizando, identificando, assinalando e 
diferenciando os sujeitos, por meio de uma avaliação persistente das qualidades de cada 
um com base em valores, e de uns em comparação permanente e sistemática com todos 
os outros ... (idem, pp. 149, 154, 175 e 187, e 193-7), colocando-os em séries, em 
quadrículas, formando hierarquias de séries, numa hierarquia do saber, da capacidade e 
do valor (idem, p. 150), e reduzindo ao mínimo quaisquer movimentos ou comunicações 
não controláveis ou inúteis (idem, pp. 146-149), através de uma organização sistemática 
do espaço e do tempo, de regulamentos minuciosos e de uma vigilância permanente e 
penetrante. 

A procura da máxima utilização das forças, com vista ao lucro, levou a ter em 
conta o “corpo natural portador de forças e sede de uma duração” (idem, p. 159), e a 
respeitar as “exigências da natureza e as coacções funcionais” (idem, p. 159) (o que 
pode ser relacionado com os desenvolvimentos conceptuais feitos por Cuvier no âmbito 
da anatomia comparada), convertendo em utilidade e em lucro sempre acrescentados, o 
movimento do tempo que passa. Mas, como tirar proveito das durações? Como 
“capitalizar o tempo” (idem, p. 161), acumulando-o em cada indivíduo, nos seus corpos 
e nas suas capacidades, e de uma maneira que seja susceptível de utilização e de 
controlo? 

É na organização militar que Foucault considera poder ser encontrado o modelo 
de procedimentos para conseguir isso 182: 

1) Dividindo a duração da acção em segmentos sucessivos e em segmentos 
paralelos, e fixando para cada uma um termo no fim do qual é realizada uma prova que 
tem três funções: (a) verificar se o sujeito alcançou o domínio da actividade, (b) garantir 
a conformidade do estatuto de cada indivíduo às capacidades previstas, e (c) diferenciar 
os indivíduos conforme o nível dessas capacidades e a rapidez com que as adquirem 
(1996, p.162. Cf. tb. p. 166 e 186) – Os diferentes estatutos correspondem assim a 
etapas da progressão num currículo, ou num «programa» (idem, p. 165) 183.  

                                                                                                                                               
religiosos mas também de magistrados e comerciantes, o que ficou registado na memória escrita por Jean 
Sturm para a organização de um colégio em Estrasburgo em 1538. 
“O tema da perfeição para a qual se é guiado por um mestre exemplar converteu-se no de um aperfeiçoamento autoritário dos 
discípulos pelo professor; os exercícios cada vez mais rigorosos que se propõe a vida ascética convertem-se em tarefas de 
complexidade crescente que marcam a aquisição progressiva do saber e da boa conduta; o esforço da comunidade inteira face á 
salvação torna-se um concurso colectivo e permanente dos indivíduos que se classificam uns em relação aos outros [...] sob a sua 
forma mística e ascética, o exercício era uma maneira de ordenar o tempo terreno em ordem à conquista da salvação. Vai pouco a 
pouco, na história do Ocidente, inverter o seu sentido conservando algumas das suas características: serve para economizar o tempo 
da vida, para acumulá-lo numa forma útil, e para exercer o poder sobre os homens por meio do tempo assim disposto. O exercício é 
convertido numa tecnologia do corpo e da duração ...” (FOUCAULT, 1996, p. 166) 
181 Ver p. 178, sobre um ponto central em que tudo deve ser sabido. 
182 Mais geralmente, Foucault mostra como o exército e a táctica foram um modelo para organizar e fazer 
funcionar a sociedade civil de modo a garantir a ordem e a produtividade. 
183 Os indivíduos podem assim ser comparados entre si e em relação a um estado terminal, mas também 
em relação a uma trajectória; e podem ser utilizados segundo os níveis que têm nas séries que percorrem 
(VP, 1996, pp. 164, 165, 166, 186-7 e 194). Mas, inversamente, o estatuto pode ser redefinido fazendo o indivíduo 
regredir a uma etapa que já superou e tendo que voltar a submeter-se a todo o ritual de exercícios e provas para readquirir o estatuto 
que já tinha alcançado – cf. p. 184) 
 Cf. 1996, p169, e relacionar com a referência de CASTEL (1995) a Turgot, assinalada no Subcapítulo 
2.2 desta tese. 
Foucault cita um autor do Sec. XVIII (Servan – com uma tese semelhante à que Castel atribui e Turgot e 
ao autor de Panóptico), que “sonhava com um aparelho militar que cobrisse todo o território da nação e 
no qual cada um estaria ocupado sem interrupção porém de maneira diferente segundo o segmento 
evolutivo, a sequência genética em que se encontrava. [...] Não há um único momento da vida de que não 
se possam extrair forças, desde que se saiba diferenciá-lo e combiná-lo com outros. Da mesma maneira se 
faz uso nas grandes oficinas das crianças e dos velhos; porque contam, com determinadas capacidades 
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2) Iniciando a instrução na mais tenra idade e distinguindo o tempo de formação 
– nunca confundindo a instrução com o exercício dos veteranos (idem, pp. 162 e 163 ...) 
– Fazendo surgir assim a “pedagogia” como prática autónoma e que funciona como uma 
ciência (idem, pp. 163 e 191). 

3) Organizando os segmentos segundo uma sucessão com base na análise da 
acção de modo a começar pelas actividades mais elementares e passar sucessivamente a 
actividades de complexidade crescente em que esses elementos vão sendo combinados, 
nunca passando a outra actividade até que a anterior esteja completamente dominada – 
Abandonando, portanto, o princípio da repetição analógica (idem, p. 162 e 163) 184. 

É feito notar que, na mesma época, as técnicas administrativas e económicas 
fizeram aparecer um tempo social de tipo serial, orientado e acumulativo, e conclui-se 
que as ideias de progresso das sociedades e de génese dos indivíduos estão vinculadas a 
um modo de funcionamento do poder (idem, p. 165); para outras modalidades de poder, 
outras pedagogias, outras antropologias e outras noções de historicidade. A 
aprendizagem pela instrução é portanto considerada como um imperativo específico da 
modernidade (desde o que Touraine, 1992, designa por 1º modernidade). 

O autor de Vigiar e Punir fala de “humildes modalidades, procedimentos 
menores, se se comparam com os rituais majestosos da soberania ou com os grandes 
aparelhos do Estado” (1996, p. 175), de um poder “anónimo” (idem, p. 182) e 
“modesto” (idem, p. 175), que “funciona segundo o modelo de uma economia calculada 
mas permanente” (idem). Mas que vão a pouco e pouco ganhando importância, de tal 
modo que pode ser identificado um “poder” que Foucault designa por “disciplinar”, e 
que caracterizará, de forma mais generalizada em História da Sexualidade, como tendo 
evoluído de modo a fazer recurso a procedimentos ainda mais subtis. Num segundo 
capítulo da parte que em Vigiar e Punir dedica à disciplina, analisa três procedimentos 
desse poder disciplinário que estão estreitamente ligados pela relação entre exercício do 

                                                                                                                                               
elementares para as quais não é necessário utilizar operários que têm outras competências” (p. 169). 
Foucault vê este princípio aplicado na escola de ensino mútuo (desde o Sec XVII aos inícios do Sec XIX 
quando foi introduzido o método de Lencaster) em que se começou por confiar aos alunos mais velhos tarefas de 
simples vigilância, depois acentuou-se o sentido pedagógico dessa vigilância (porque no coração da 
prática de ensino está inscrita uma relação de vigilância – p. 181), que passou a ser controlo do trabalho e 
participação na classificação de atitudes, e acabaram por ser-lhes confiadas tarefas de ensino (cf pp. 170-
171 e 180-181); de tal modo que todo o tempo de todos os alunos ficou ocupado em actividades úteis para 
a instituição, todas elas com um papel educativo (ver p. 181: aquisição dos princípios do ensino pelo 
próprio exercício da actividade/reponsabilidade pedagógica)...).  
 Mais geralmente, esta organização das actividades e das aprendizagens cria “um sistema «integrado» 
vinculado do interior à economia e aos fins do dispositivo em, que se exerce [...] um poder múltiplo, 
automático e anónimo” p. 181-2) em que também os vigilantes são continuamente vigiados” (182). (Cf 
Durkheim sobre o ambiente moral da escola que envolve por igual professores e alunos e cf Dubet sobre 
o isomorfismo (os professores que são envolvidos na problemática dos alunos e não lhe podem escapar) 
Relacionar prova e exame com BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) sobre provas e suspensão do juízo e 
rel Servan/Turgot/Castel com o lugar dos deficientes na “cidade por projectos” de BOLTANSKI e 
CHIAPPELLO (1999).  
184 (Cf. BERNSTEIN, 1999, sobre pedagogias tácitas e segmentares não hierarquizadas, ou horizontais)  
Foucault usa a designação “pedagogia analítica” e dá como exemplo de aplicação destes princípios à instrução escolar os sete níveis 

em que Demia propunha que fosse dividida a aprendizagem da leitura: (CF VP, 1996, p. 163/4)  (cf competência 
fonémica em CARIA e VALE, 1997): “Cada grau na comb inatória dos elementos deve 
inscrever-se no interior de uma grande série tempor al que é simultaneamente uma marcha 
natural do intelecto e um código para os procedimen tos educativos – [cf CARRILHO, E 
ZABALZA, e PACHECO, sobre os princípios para a cons trução do currículo]”. (p. 164) 
Diferente é a subdivisão que Adler e Yong fazem dos  estádios de maturação de Piaget e 
relacionar com o imperativo de aprendizagem e com o  princípio de segmentação que a 
permite tb o currículo parcial, que no entanto ilud e a questão dos níveis.  
EM VP, 1996, p.165 pode ver-se uma definição de Instrução ( cf 175 e 184).; 
Em VP, 1996, p. 184 chama a atenção para o princípio de nunca propor exercícios que o instruendo não esteja em 
condições de afrontar  
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poder e formação do saber (ver pp. 190 e 192): 1) a inspecção hierárquica dos 
resultados, que evolui, primeiro, para uma vigilância geral e permanente formada por 
olhares que se cruzam e, depois, para um encaixe espacial das redes de vigilância 
hierarquizadas que convergem para um centro que tudo deve ver e saber, sem ser visto 
nem claramente apercebido (idem, pp. 175-178)), e para uma vigilância que é parte 
integrante do processo de produção (idem, pp. 179-180); 2) o exame, que assume 
formas ritualizadas de avaliação e notação ininterrupta e permite a 
estandardização/padronização/homogeneização uma “calibração dos indivíduos em 
verdade” (idem, p .186) e tendo como referência um modelo comum ao qual se devem 
conformar (idem, p.187); e 3) uma classificação recursiva, por constante comparação 
entre os indivíduos e entre os indivíduos e a norma (idem, p .184-188) que lhes impõe o 
poder, a qual tem como referência um modelo comum ao qual se devem conformar 
(idem, p. 187), medindo as capacidades e produções em termos quantitativos e 
hierarquizando em termos de valor (idem, p. 188). 185 

O exercício da disciplina pressupõe um “jogo de olhares” que Foucault descreve 
detalhadamente nas concentrações militares e fabris, nos hospitais e nas escolas, e cujos 
“efeitos de poder” (idem, pp. 175-177 e 182) põe em evidência. Entre esses efeitos, 
destaca como as pessoas e grupos submetidos à coerção ficam expostos à observação, 
passando a ser objectos para um saber novo sobre o homem e para um controlo baseado 
nesse saber 186. E faz notar que uma rede cruzada de olhares permanentes e vigilantes 
facilitada pela arquitectura e exigida pelos regulamentos e o espírito concorrencial, 
combinada com a inspecção hierárquica e com uma arquitectura e uma organização da 
observação que visam a criação de centros de observação que não possam ser vistos e 
para onde convirja tudo o que deve ser sabido (idem, p. 176-178), “permite ao poder 
disciplinário ser, simultaneamente, absolutamente indiscreto, já que [...] não deixa em 
princípio nenhuma zona de sombra e controla sem cessar aqueles mesmos que estão 
encarregados de controlá-lo, e absolutamente «discreto», já que funciona 
permanentemente e de certo modo em silêncio” (idem, p. 182). 

Mas é nas práticas de exame que Foucault vê exercer-se mais claramente a 
relação entre poder e saber que caracteriza a modernidade. No núcleo dos 
procedimentos de disciplina, o exame manifesta a submissão dos indivíduos que estão 
expostos a um “olhar normalizador” e a uma calibração diferenciadora, segundo um 
padrão homogeneizador (idem, pp. 186-187 e 189), e que, portanto, são classificados e 
sancionados segundo uma verdade 187. É um “olhar normalizador”, que permite 
“qualificar, classificar e castigar/sancionar” (idem). Ele começa por mais uma referência 
ao hospital como aparelho para examinar (188), descrever segundo códigos, registar 
sistematicamente, comparar observações e resultados de intervenções, e como uma 
                                                 
185 Estes dois últimos focos de atenção estão aqui invertidos em relação à apresentação que deles faz 
Foucault. Ele parte no seu texto do facto de que o “exame” combina a “inspecção hierárquica” com o que 
designa por “sanção normalizadora” e é o ponto culminante da sua análise nesse capítulo. 
186 Já foram referidas na nota 174 as relações que Foucault estabelece entre o poder e o saber, e as 
referências de Habermas ao “olhar objectivante e examinador” da prática clínica, que “decompõe 
analiticamente, que controla e penetra tudo”, que faz uma separação entre o ver e o ser visto; o “olhar do 
sujeito racional, o qual perdeu todo o contacto puramente intuitivo com o seu meio e destruiu todas as 
pontes de comunicação inter-subjectiva, para a qual, no seu isolamento monológico, os outros sujeitos já 
só são acessíveis como objectos der observação passiva.”  
187 O exame “estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual estes são diferenciados e 
sancionados” (idem, p. 189) segundo uma verdade Cf. BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) sobre a 
“prova” e o “julgamento” segundo os princípios de uma “cidade” ver nota aqui à frente. 
188 Já em AS e em Nascimento da Clínica, Foucault fizera a análise mais detalhada de como nesta 
instituição se constitui um modo específico de olhar que objectiva, pondo em evidência a relação entre o 
poder da e na instituição e o saber que aí se formava. 
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instituição da confrontação sistemática de conhecimentos, mas chamando a atenção para 
que tudo isto assenta na disponibilidade de homens como “objectos perpetuamente 
oferecidos ao exame” (1996, p. 191). Passa, de seguida, à análise da prática de exame na 
escola.  

Já se viu que as provas frequentes eram necessárias para garantir o domínio de 
um segmento de actividade e permitir a progressão no «programa». (idem, p. 162). 
Foucault entende que o exame é mais do que isso: “Não se limita a sancionar uma 
aprendizagem (nos colégios, é a transmissão de uma vasta gama de conhecimentos e de 
princípios que tem que ser garantida); é um dos seus factores permanentes, subjacentes, 
segundo um ritual de poder constantemente prorrogado” (idem, p. 191) 189. De tal modo 
que “a uma certa forma de exercício do poder” está estreitamente ligado “um certo tipo 
de formação do saber” (idem, p. 192 190). Um dos aspectos dessa estreita relação é o 
pressuposto/concepção de que o saber se constitui a partir de uma posição superior; 
mais do que central, de certo modo, uma posição de fora 191, que permite ver sem ser 
visto, e onde é suposto terem origem os critérios de selecção e de classificação. Outro 
aspecto da relação entre um tipo de exercício do poder e um modo de formação do saber 
consiste na “inversão da economia da visibilidade” (idem, p.192). Enquanto que nas 
anteriores formas de poder aqueles sobre quem este era exercido permaneciam na 
sombra e o centro do poder estava sob o foco das tensões gerais, agora passa a ser “o 
facto de ser visto sem cessar que mantém em submissão o indivíduo disciplinar” (p. 
192) 192. Foucault sublinha que o poder se exerce, agora, “fazendo-se invisível” e impõe 
àqueles sobre quem se exerce “uma visibilidade obrigatória” 193.  Mas, mais que isso, e 
em ligação com o primeiro aspecto referido, pode dizer-se que o poder deve assumir 
uma forma desmaterializada, ou pelo menos sem lugar. É também por isso que o poder 
se associa a uma razão que paira acima de todos e que organiza todo o saber sob o seu 
“regime de verdade”. 194 

O exame ininterrupto acrescenta à instrução um cálculo de sanções que passa 
por uma contabilidade moral 195. Só a contínua e total exposição de cada um ao olhar 
classificador pode garantir a conformidade entre a posição na hierarquia e as suas 
capacidades e esforços. Mas, para tornar possível uma comparação sistemática, esse 
olhar deve fornecer também um padrão de comparação 196. 

Depois de ter feito notar (VP. 1996, pp. 181-182) que o poder disciplinário, com 
os procedimentos de vigilância e avaliação em que assenta, se converte em “um 
sistema «integrado» vinculado do interior à economia e aos fins do dispositivo em, que 
                                                 
189 Foucault vê nisto o começo da pedagogia (p. 191). É sem dúvida, pelo menos, uma nova pedagogia, no 
sentido mais preciso que Bernstein viria a dar ao termo. Cf. BERNSTEIN, 1999, sobre a aquisição do princípio de 
classificação que é visada com a forma da pedagogia. Não se trata com esta observação de estabelecer uma precedência, mas de 
assinalar uma entre outras coincidências entre duas teorizações que têm muitas coisas em comum. Pode ver-se numa secção mais à 
frente outros pontos em que estes autores estão próximos e em que é que se afastam. 
190 Cf. com o conceito de pedagogia em Bernstein, a que aqui se faz referência no Subcapítulo 3.4 
191 Veja-se, no Subcapítulo 3.6, as referências críticas que são feitas à “metaposição” em que estaria colocada o etnógrafo.. 
192 Como diz o autor de Vigiar e Punir (1996, p. 192), “a revista substitui o desfile de triunfo e “na disciplina são os submetidos que 
têm que ser vistos [e mantidos] num mecanismo de objectivação”: O exame é “a cerimónia dessa objectivação”. 
193 Cf. o que aqui está escrito nos subcapítulos 3.8 e 5.6. 
194 (Cf Habermas, 1sobre a razão nos primeiros capítulos der DFM e na crítica a Foucault. 
195 [Cf. BOLTANSKI e THÉVENOT, 1991, sobre as consequências da prova e do julgamento sem 
interrupção e sobre a necessidade de suspensão do juízo. Mais geralmente, pode dizer-se que esta nova 
pedagogia é compatível com quaisquer dos princípios de classificação, ou de “grandeza”, identificados 
por Bernstein, e que é mesmo requerida por qualquer deles. Só em relação ao “princípio de grandeza” da 
cidade mercantil poderia haver alguma inadequação, mas existem escolas nos EUA que já treinam os 
alunos com base numa relação pedagógica com recompensas em dinheiro em que eles devem aprender 
que algumas dessas recompensas podem ser falsas, e por vezes atribuídas arbitrariamente. 
196 Cf. VP, 1996, pp. 162 e 189, sobre conformidade com a norma e estandardização/padronização, e p. 
187, sobre subordinação ao mesmo modelo. Ver tb, sobre a homogeneização, pp. 150 e 175 
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se exerce [...] um poder múltiplo, automático e anónimo” (idem, pp. 181-2) em que 
também os vigilantes são continuamente vigiados 197, e que, embora esteja um 
“«chefe»” no topo da organização piramidal, o poder não é apropriável como uma coisa, 
nem é susceptível de ser transferido como uma propriedade, mas “funciona como uma 
maquinaria” (p. 182) 198, Foucault mostra como “as disciplinas estabelecem uma 
«infrapenalidade»; reticulam um espaço que as leis deixam vazio; qualificam e 
reprimem um conjunto de condutas que [...] se subtraía aos grandes sistemas de castigo” 
(idem, p. 183), e que são codificadas em regulamentos minuciosos, tal como as sanções, 
não só para as transgressões como também para as mais pequenas inobservâncias ou 
afastamento da regra. Trata-se de codificar penalmente as mais pequenas fracções da 
conduta, tornando “punível o domínio indefinido do não conforme” (p. 184), e, 
simultaneamente, trata-se de ligar o castigo ao exercício de aprendizagem e de dar uma 
função punitiva a elementos aparentemente indiferentes do aparelho disciplinar. 
Foucault cita a seguinte explicação de J-B de la Salle em Conduite des Écoles 
chrétiennes: “Pela palavra castigo, deve compreender-se tudo o que é capaz de fazer 
sentir às crianças a falta que cometeram, tudo o que é capaz de humilhá-los, de causar-
lhes confusão: ... certa frieza, certa indiferença, uma pergunta, uma humilhação, uma 
destituição de posto.” (J-B de la Salle, cit. in FOUCAULT, 1996, p. 183). 

Em muitos colégios, as sanções eram decididas em sessões que seguiam o 
cerimonial dos tribunais (ver por exemplo, Foucault, 1996, p. 182), mas, como se pode ver em 
Vigiar e Punir (1996, p. 183-184), a disciplina pedagógica tinha uma maneira de 
castigar que não era redutível ao tribunal e que era própria da pedagogia, pois que “a 
«falta» do aluno é, tanto como um delito menor, uma inaptidão para cumprir as tarefas” 
(idem, p. 184): “quando um aluno não recordar a parte do catecismo do dia anterior, 
poder-se-á obrigá-lo a aprender a desse dia sem qualquer falta, e é obrigado a repeti-la 
no dia seguinte ...” (J-B. de la Salle, cit. in FOUCAULT, 1996, p. 184). Mas para isso é 
necessário que os alunos “nunca sejam colocados perante uma «lição» para a qual não 
estão preparados” e, portanto, sejam tidos em conta “os processos naturais e 
observáveis” (FOUCAULT, 1996, p. 184).  

Segundo Foucault, o castigo, no regime disciplinar, supõe uma dupla referência 
jurídico-natural (idem). É nessa concepção jurídico-natural que se integra também a 
relação entre castigo e exercício. O castigo disciplinar deve ser “essencialmente 
correctivo” ( idem, p. 184). Os sistemas disciplinares “privilegiam os castigos da ordem 
do exercício – da aprendizagem intensificada, multiplicada, várias vezes repetida”. E La 
Salle é citado mais uma vez: “Os trabalhos impostos como castigo (pensum), são de 
todas as penitências, o mais honesto para um professor [maitre], o mais vantajoso e o 
mais agradável para os pais; [... permitem] obter, das próprias faltas das crianças, os 
meios para os fazer progredir corrigindo os seus defeitos; [...] aos que não tenham 
escrito tudo o que deviam escrever ou não se tenham aplicado a fazê-lo bem, poderá 
dar-se-lhes como castigo algumas linhas para escrever ou para aprender de memória.” 

                                                 
197 Como Foucault faz igualmente notar, isto “permite ao poder disciplinário ser, simultaneamente, absolutamente indiscreto, já que 
[...] não deixa em princípio nenhuma zona de sombra e controla sem cessar aqueles mesmos que estão encarregados de controlá-lo, e 
absolutamente «discreto», já que funciona permanentemente e de certo modo em silêncio” (p. 182). 
198 A insistência de Foucault em que o aparelho que no seu todo “produz poder e distribui os indivíduos 
num campo permanente e contínuo” (VP, 1996, p. 182 – cf. VS, 1994, p. 97), deve ser confrontada com a 
crítica a essa concepção de continuidade neste subcapítulo: Foucault esquece que por sobre estes 
dispositivos e campos existem esferas mais gerais de poder como a economia e a política. É evidente que 
ele as têm em consideração, não lhes reconhecendo porém um lugar central ou um papel necessariamente 
determinante. Mas haveria que estudar mais sistematicamente a relação entre estes campos relativamente 
autónomos e essas esferas – Pode ver-se um pouco à frente como Bourdieu faz isso.) (Cf Durkheim sobre o 
ambiente moral da escola que envolve por igual professores e alunos; Veja-se tb. Dubet, aqui no Subcapítulo 3.8, sobre o 
isomorfismo (os professores que são envolvidos na problemática dos alunos e não lhe podem escapar) 
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(J.-B. de La Salle, cit. in FOUCAULT, 1996, p. 184). Mais do que uma expiação ou um 
arrependimento visa-se a canalização do comportamento pela repetição. Por isso não há 
diferença entre castigar e exercitar (VP, 1996, p. 187) 

Vimos que as provas tinham por função garantir que cada indivíduo tivesse as 
capacidades necessárias para progredir no «programa», mas serviam também para 
diferenciar os indivíduos conforme o nível dessas capacidades e a rapidez com que as 
adquirem (1996, p. 162. Cf. tb. p. 166 e 186), e, portanto, as etapas na progressão 
correspondiam a uma progressão no estatuto. Mas o estatuto podia ser redefinido, como 
punição, fazendo o indivíduo regredir a uma etapa que já superara e fazendo-o voltar a 
submeter-se aos mesmos exercícios e provas que já tinha superado, para poder 
readquirir o estatuto anterior, o que põe em evidência o carácter ritual desse 
«programa», e a importância da conformidade às regras (cf. p. 184 e 188). 

Todos os comportamentos e todas as características dos indivíduos são 
qualificados tendo como referência os valores opostos do bem e do mal e, por isso, há 
um cálculo permanente da classificação com pontos positivos e negativos. Foucault cita 
uma passagem do regulamento para as escolas de Lyon, escrito em 1716, que permite 
entender como essa contabilidade assentava no par gratificação-castigo: “Os privilégios 
servirão aos alunos para eximir-se das penitências que lhes sejam impostas. [...] E um 
aluno a quem se tenha imposto como castigo, por exemplo, a cópia de quatro ou seis 
perguntas do catecismo, poderá livrar-se desta penitência mediante alguns pontos de 
privilégios ...” (Demia, cit. in FOUCAULT, 1996, p. 185) 

Foucault entende que assim (“através desta micro-economia de uma penalidade 
perpétua”), “se opera uma diferenciação que já não é só dos actos mas dos próprios 
indivíduos, da sua índole, das suas virtudes, do seu nível e do seu valor” (VP, 1996, p. 
186). A penalidade que a disciplina põem em prática “integra-se no ciclo de 
conhecimento dos indivíduos” (idem). Isto seria sobremaneira patente nas escolas 
militares, onde devia haver uma informação permanente sobre «as qualidades morais 
dos alunos» e sobre a sua «conduta universalmente reconhecida» (199). A diferenciação 
dos indivíduos passava aí pela inclusão em classes de estatuto que iam desde os “muito 
bons alunos”, sujeitos somente a castigos militares como as detenções ou a prisão, até à 
classe «vergonhosa» vestida de burel e sujeita a todo o tipo de humilhações e castigos, 
desde a penitência de joelhos até ao calaboiço sem luz; sendo os membros de cada 
classe separados nos refeitórios e recreios (Cf. VP, 1996, p. 187). 

Em conclusão, o autor de Vigiar e Punir insiste em que “a arte de castigar, no 
regime do poder disciplinar, não tende nem à expiação nem sequer exactamente à 
repressão” (idem, p. 187). A «penalidade da norma» opõe-se a uma penalidade judicial 
que não visa diferenciar e hierarquizar os indivíduos, mas somente assegurar a linha de 
separação entre o permitido e o proibido (idem, p. 188). Este sistema de contabilidade e 
comparação, além de medir os indivíduos em termos quantitativos e de os hierarquizar 
em termos de valor, traça um limite que faz a diferença de todas as diferenças, a 
“fronteira exterior do anormal” (Cf. p. 188), que exclui quem não se homogeneíza e não 
procura a conformidade.  

                                                 
199 Expressões citadas por Foucault em VP. 1996, p. 186. 
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Ao dizer que é uma «penalidade da norma», mais do que da lei (idem, p. 188200), 
Foucault refere-se ao conceito de norma que em As Palavras e as Coisas considera 
derivado de função 201. Em Vontade de Saber, insiste no tema quando caracteriza a nova 
forma que o poder assume na modernidade, voltando a contrastar um poder de impor a 
morte, com um poder sobre a vida. Este “poder que tem por tarefa tomar a seu cargo a 
vida terá necessidade de mecanismos contínuos, reguladores e correctivos” (VS, 1994, 
p. 146); tem que medir, apreciar, qualificar e hierarquizar, “não tem que traçar a linha 
que separa os súbditos obedientes dos inimigos do soberano; opera distribuições em 
torno da norma” (idem, p.146) Trata-se de “distribuir o que é vivo num domínio de 
valor e de utilidade” (idem). Foucault escreveu aí que não considera que a lei se esteja a 
anular mas que se “integra cada vez mais numa continuidade de aparelhos (médicos, 
administrativos, etc.) cujas funções são sobretudo reguladoras” (idem). 

Ao longo de História da Sexualidade Foucault demonstra como “a sociedade 
normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida” (VS, p. 
146), e como as técnicas disciplinares foram compostas, quer com os processos 
reguladores da biopolítica, quer com as tecnologias pelas quais se constitui um certo 
tipo de subjectividade e de individualidade que sustenta a política da modernidade (cf. 
VS p. 148; cf. VP p. 177). 

Foucault diz, e insiste, a este propósito que os corpos são oferecidos como 
objectos à observação do poder criando assim as condições para novas formas de saber 

                                                 
200 Foucault acrescenta (idem, p. 188), retomando a sua temática do papel das ciência humanas e dos 
ideais humanistas nas transformações da modernidade, e que é fulcral no conjunto de Vigiar e Punir: “as 
disciplinas fabricaram – apoiando-se em toda uma série de procedimentos de resto muito antigos – um 
novo funcionamento punitivo, e foi este que pouco a pouco revestiu o grande aparato exterior que parecia 
reproduzir modesta e ironicamente. O funcionamento jurídico-antropológico que se revela em toda a 
história da penalidade moderna não tem a sua origem no sobreposição das ciências humanas à justiça 
criminal e nas exigências próprias desta nova racionalidade ou do humanismo de que seria portadora, tem 
o seu ponto de formação na técnica disciplinar que fez jogar esses novos mecanismos de sanção 
normalizadora.”. 
 Cf. a crítica de Habermas em DFM, no final do capítulo “Uma Aporia do Poder”  
Indo além dos objectivos da “crítica” que se propusera em PC e em AS, e que sintetiza em OD (, 1997, p. 
44), e procurando identificar e caracterizar as forças da resistência a esse novo poder (Cf. nota sobre 

“resistência ao poder” que não foge ao poder e crítica de Habermas) Foucault, escreveu, em Vontade de Saber (1994, p. 
146- 147), que é “na vida e no homem enquanto vivo” que essas forças de resistência se apoiam, ou seja, 
precisamente “naquilo que esse poder investe” (Cf. TOURAINE, 1997). Segundo ele, desde o século XIX 
que “as grandes lutas que põem em causa o sistema geral de poder já não se travam em nome de um 
retorno aos antigos direitos ou em função do sonho milenar de um ciclo dos tempos e de uma idade do 
ouro” (VS, 1994, pp. 146/147). Já não se espera pelo “restabelecimento das justiças que se imaginam 
ancestrais” (idem, p.147). “O que é reivindicado e serve de objectivo é a vida, entendida como 
necessidades fundamentais, essência concreta do homem, realização das suas virtualidades, plenitude do 
possível” (idem).  
  Mas, ao contrário do que escreveu Habermas em DFM, Foucault não parte dessa resistência para 
descrever os mecanismos do novo poder. A análise desses mecanismos assenta na descrição das formas 
de exclusão, de limitação e de apropriação que podem ser encontradas na ordem do discurso, sobretudo 
quando compara a modernidade com épocas anteriores. Se essa análise tem um efeito crítico no campo do 
discurso do poder, é porque põe a nu uma vontade saber e de poder, uma natureza do novo poder que esse 
poder precisa de mascarar para ser tolerável (cf. VS. 1994, p. 99). 
201 Pode ver-se mais à frente neste capítulo, na secção sobre o Campo das Ciências do Homem, como Foucault entende que estas 
usam três categorias, a função, o conflito e o significado, que vão buscar ao conhecimento positivo sobre a vida, o trabalho e a 
linguagem, e como cada uma dessas categorias dá lugar respectivamente aos conceitos de norma, de regra e de sistema. Em PC pode 
compreender-se como a procura dos caracteres que permitam a identificação (cf PC, 182-194) foi substituída pela ideia de 
funcionamento (Cf PC, 1988, pp. 270-275) e de adaptação ao meio. O conhecimento das condições de possibilidade da função e dos 
limites do seu exercício” (398) deu lugar à noção de “norma”, podendo falar-se das normas como “médias de ajustamento”, e levou 
a separar a gama dos funcionamentos normais dos que só podiam ser explicados pela patologia. Mais tarde, passou a ser do interior 
da actividade que estabelece a norma que se procurou compreender a realização da função (o funcionamento) (Cf. PC p. 396 e 
GIDDENS, 2000); passando todos os fenómenos a ser descritos como distribuição em relação à norma e os desvios extremos a ser 
interpretados com base em sistemas e em correlações estatísticas. 



 518 

(VS, 1994, pp. 159 e 192...). Este é um contributo de Foucault, considerado crítico e 
geralmente reconhecido. Mas, muito mais raramente se tem em conta que este autor faz 
notar, com não menos clareza, que essa objectivação não é massiva mas sim 
individualizante (idem, p. 149, 167, 172, 175 e 193-7), porque há que respeitar as 
“exigências da natureza e as coacções funcionais” (idem, p. 159).  

Foucault defende, também com base nestas práticas educativas (como já aqui se 
viu que faz em Cuidado de SI e nas “Howison Lectures”, com base nas práticas 
confessionais e de direcção espiritual nos conventos do paleocristianismo, e como faz, 
em Vontade de Saber, com base na prática psicanalítica e em geral no discurso sobre a 
sexualidade), que “a disciplina «fabrica indivíduos”, ou seja, que é “a técnica específica 
de um poder que se dá os indivíduos simultaneamente como objectos e como 
instrumentos do seu exercício” (1996, p. 175), que oferece os súbditos como objecto à 
observação (idem, p. 192) e à classificação diferenciadora por instituições; instituições 
que, através de uma série de códigos e da comparação de registos sistemáticos, 
constituem os indivíduos como objectos descritíveis e analisáveis, distribuindo-os numa 
população, codificando os desvios dos indivíduos uns em relação aos outros e definindo 
normas que correspondem a pontos de equilíbrio no desempenho das funções (Cf. VP p. 
194-5 e PC sobre os três modelos das Ciências Humanas 202). Em suma, insiste 
Foucault a concluir o capítulo, trata-se de “procedimentos que constituem o indivíduo 
como objecto e efeito de poder, como efeito e objecto de saber” (idem, p. 197), porque é 
“uma modalidade de poder para a qual a diferença individual é pertinente” (idem).  

No entender de Foucault (idem, p. 194-5), se “os códigos da individualidade 
disciplinária permitem transcrever, os caracteres individuais, homogeneizando-os”, não 
é para “reduzi-los a caracteres «específicos» como fazem os naturalistas com os seres 
vivos”, mas sim para os “manter com as suas características singulares, na sua evolução 
particular, e com as suas aptidões/competências e capacidades próprias, sob o olhar de 
um saber permanente”; colocando-os simultaneamente num “sistema comparativo que 
permite a medida dos fenómenos globais, a descrição de grupos, a caracterização de 
factos colectivos, a estimativa dos desvios dos indivíduos uns em relação aos outros, e a 
sua distribuição numa «população». A entrada do indivíduo (e já não somente da 
espécie) no campo do saber”, não seria devida às Ciência Humanas mas sim às 
“ciências «clínicas»”, com a descrição singular, o interrogatório, a anmnese, «o caso», 
todos eles dependentes da formação de um novo tipo de saber sobre os corpos. Em VP 

                                                 
202 Uma dessas categorias é a “função”, que se constitui nos estudos da vida, onde a prevalência da 
“estrutura vissível” e dos “caracteres” definidos pela forma (cf. PC, 1988, pp. 182-194) é substituída no 
sec. XIX, pela prevalência da ideia de funcionamento (Cf PC, 1988, pp. 270-275), na sua relação com a 
estrutura profunda, e pela odeia de adaptação ao meio, tendo o organismo a capacidade de reagir e sendo 
possível encontrar “normas médias de ajustamento”.  
 Foucault refere uma mudança geral nesses modelos, em que a “norma” acaba por predominar sobre a 
“função”; mudança que acompanhou a passagem de um “reino do modelo biológico” (PC, 1988, p. 396), 
primeiro, a um “reino do modelo económico”, com a preponderância dos conceitos de conflito e de regra 
integradora, e por fim a um “reino dos modelos filológico e linguístico”, com as ideias condutoras de 
estruturar o sistema significante e de descobrir o sentido oculto. Primeiro distinguiam-se/separavam-se os 
funcionamentos normais dos que não eram considerados como tal e que eram explicados pela patologia 
(mesmo na sociologia, onde, como foi referido no Subcapítulo 1.2 desta tese, Durkheim falava em 
patologia social quando os conflitos não eram controlados e atenuados; e na antropologia, onde por 
exemplo Levy-Bruhl considerava algumas crenças irracionais e mórbidas – admitindo-se que nalguns 
domínios do comportamento e do espaço humano havia sentido e noutros não). Depois a análise passou a 
ser feita do ponto vista da norma, da regra e do sistema (passou a ser do interior da actividade que estabelece a norma 

que se procurou compreender a realização da função, o funcionamento; cf, PC, 1988, p. 396; cf. GIDDENS, 2000), deixando de 
ser possível falar em “consciência mórbida”, mesmo a propósito de doentes, ou de mentalidades 
primitivas, ou de lendas sem coerência e sem significado. 
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(1996, p. 196) Foucault chama a atenção sobre “o caso” e sobre o “rebaixamento do 
limiar da individualidade”, em resultado do qual a criança é mais individualizada do que 
o adulto, o doente mais do que o homem são e o louco, o deficiente, o assistido ou o 
delinquente, mais do que o homem no exercício pleno de todas as capacidades e direitos 
previstos para o cidadão em geral. (Cf. Dubet sobre as implicações disto, no 
Subcapítulo 3.8 desta tese) 
 
 
Uma ordem do desejo constituída pelo poder 

 
Para além do controlo sistemático das populações, e da vigilância e disciplina em 
organizações concentracionárias que descreve em Vigiar e Punir, Foucault mostra em 
História da Sexualidade como a “psiquiatrização dos prazeres perversos” e a 
“pedagogização do sexo da criança” (e a terapia psicanalítica) fizeram com que a 
“sexualidade” se tornasse “um ponto de passagem particularmente denso para as 
relações de poder” (VS, 1994, p. 106); e isto através de processos em que “a 
estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, o incitamento ao discurso, a 
formação dos conhecimentos, o reforço das fiscalizações e das resistências” (idem, p. 
109), ora eram normalizados, ora eram patologizados. Ele lembra que também o 
dispositivo de poder em que assentava a interdependência/subordinação dos homens 
através do que aqui foi designado no Subcapítulo 1.2 por oferta com retribuição 
diferida, e a que ele se refere como o “dispositivo de aliança” 203, se baseava nas 
relações de sexo. Mas entende que, sobretudo a partir do século XVIII, as sociedades 
ocidentais inventaram e introduziram, nas relações entre parceiros sexuais, como nas 
relações entre pais e filhos, entre homens e mulheres, entre velhos e jovens, entre 
educadores e alunos, entre especialistas (padres psicanalistas e outros) e leigos, um novo 
dispositivo que se sobrepõe ao velho dispositivo de aliança, embora sem o anular. 
Enquanto este tem que definir o proibido e prescrever os comportamentos de modo a 
reproduzir o funcionamento das relações, o “dispositivo de sexualidade” gera uma 
extensão permanente e uma penetração capilar dos controlos, através de um incentivo à 
proliferação, à invenção e à inovação permanente 204. 

FOUCAULT faz notar (VS, 1994, p. 110) que “foi em torno e a partir do 
dispositivo de aliança que o de sexualidade se estabeleceu” 205, desenvolvendo-se a 
partir de técnicas como o auto-exame e a direcção de consciência”. E que o dispositivo 
de sexualidade se deslocou depois para o seio da célula familiar (idem, pp. 111 e 
112/113), tal como foi valorizada no século XIX: 1) no processo pelo qual “o corpo da 
mulher foi analisado – qualificado e desqualificado – como corpo integralmente 
saturado de sexualidade, [...] integrado, sob o efeito de uma patologia que lhe seria 
intrínseca no campo das práticas médicas [patologização que se estendeu a toda a vida 
familiar e sexual], [...] posto em comunicação orgânica [pela sua fecundidade regulada e 

                                                 
203 Cf. FOUCAULT, 1994, pp. 43, 109 e 136-140. 
Dispositivo de aliança, que era também o do interdito, o dos estatutos e o da lei (idem, p. p. 112 ). 
204 Foi posto em evidência, nos subcapítulos 2.1 e 2.2, como Dumont e Weber se referem a esta mudança 
que, segundo eles, se torna visível no século XVII. Cf. tb. BOLTANSKI e THÉVENOT, 1991, sobre a 
“cidade doméstica”, tal como a deduzem de Bossuet. 
205 Foucault retoma e desenvolve, de seguida (1994, pp. 110, 119-121 e 123-124), o tema das práticas da 
penitência, do exame de consciência e da direcção espiritual que já tratara no Capítulo “A Implantação 
Perversa” (e que aqui já foi referido no subcapítulo 2.1, tendo em conta não só o que se pode ler nas pp. 
41-42 e 62-67 e ss, da ed. Port. de 1994, mas tb. as Howison Lectures). 
Sobre a Igreja ter feito do sexo um assunto de Estado, ver FOUCAULT, 1994, pp. 119 e 121, mas tb. p. 
110 
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pela responsabilidade biológico-moral na educação dos filhos] com o corpo social [...], 
o espaço familiar ...” (FOUCAULT, 1994, p. 107); 2) na vigilância sobre a actividade 
sexual das crianças, considerada “natural”, no sentido de uma natureza contra a qual se 
tinha que lutar porque continha perigos físicos e morais 206; e 3) na responsabilização do 
casal perante o corpo social, pelas implicações patogénicas para a espécie, através da 
descendência, de uma vasta gama de perversidades 207. 

Mas isto não significa que a família contemporânea deva ser entendida como 
excluindo ou refreando a sexualidade. Ela é entendida por Foucault como o lugar onde o 
dispositivo da sexualidade se articula com as “estruturas da aliança”, transportando a lei 
e a dimensão do jurídico para aquele dispositivo.  
 

Ela garante a produção de uma sexualidade que não é homogénea com os privilégios da 
aliança, permitido ao mesmo tempo que os sistemas da aliança sejam atravessados por 
toda uma nova táctica do poder que até aí ignoravam. A família é o cambista da 
sexualidade e da aliança; e ela transporta a lei e dimensão do jurídico para o dispositivo 
da sexualidade; e transporta a economia do prazer e a intensidade das sensações para o 
regime da aliança. (FOUCAULT, 1994, p. 111)  

 
A família, que tinha um papel no dispositivo de aliança, passou a ter outro no 

dispositivo de sexualidade, tornando-se “desde o século XIX, lugar obrigatório de 
afectos, de sentimentos, de amor”. Ao ponto de Foucault dizer que “a sexualidade tem 
por ponto de eclosão a família”, e que “nasceu «incestuosa»” (idem, p. 111). Tendo sido 
considerada funcionalmente necessária às sociedades da aliança, a interdição do incesto 
continuaria a desempenhar um papel essencial, agora por outras razões. Continua a ser o 
máximo interdito na família, mas é também aquilo que tem que estar presente como 
iminente na imaginação “para que a família seja efectivamente um centro de 
incitamento permanente da sexualidade” (idem, p. 112).  

O autor da História da Sexualidade coloca a hipótese de o facto do incesto ter 
estado no centro das atenções legislativas e das preocupações morais durante mais de 
um século (idem, pp. 112 e 131-132) e se ter visto nele um universo social e um ponto 
de passagem obrigatório para a cultura” (idem, p. 112) 208, se poder explicar por a 
sociedade encontrar aí “um meio de defesa”, não tanto contra um desejo incestuoso, 
mas “contra a extensão e as implicações de um novo dispositivo de poder” (idem, p. 
112), que se vinha implantando, mas que, além de muitos benefícios, tinha o 
inconveniente, de não se conciliar com as leis e as formas jurídicas da aliança 209. Ele 
mostra como foi a psicanálise que explicou esta articulação e que fez “o esforço teórico 
para reinscrever a temática da sexualidade no sistema da lei, da ordem simbólica e da 
soberania” (idem, p.152) 210: “Na época em que, por um lado, o incesto é perseguido 
como comportamento, por outro, a psicanálise esforça-se por trazê-lo à luz como desejo 

                                                 
206 Cf. FOUCAULT, 1994, pp. 46, 50 e 106. 
207 Cf. FOUCAULT, 1994, p. 108 e pp. 44-46, 121, 124, 127, 148. 
208 Foucault faz notar (idem, p. 112) que isso foi feito com o apoio da teoria transcultural da proibição do incesto, tantas vezes 
reelaborada pela etnologia. 
209 Segundo Foucault, a sociedade que desde o Sec XVIII inventou tantas “tecnologias de poder estranhas 
ao direito [...] que teme os seus efeitos e as suas proliferações e tenta recodificá-las nas formas do direito” 
(idem, 112) (Cf. BAUDRILLARD, 1976). 
210 Segundo Foucault, foi a psicanálise que primeiro se apercebeu (e isto desde o seu nascimento, isto é, segundo 

Foucault, desde a sua linha de ruptura com a neuropsiquiatria da degenerescência – cf. p. 122) do que podia haver de 
“irreparavelmente proliferante nesses mecanismos de poder que pretendiam controlar e gerir o quotidiano 
da sexualidade” (idem, 152).  
Foucault considera que a psicanálise convocou “à volta do desejo, toda a antiga ordem do poder” (idem, 
152). Psicanálise que “através da sexualidade, dá corpo e vida às regras da aliança saturando-as de 
desejo” (idem, 116). 
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e por destruir, para aqueles que o sofrem, o rigor que o recalca” (idem, p. 132) 211. Em 
resultado disto, o dispositivo da sexualidade, que começou por apoiar-se nos 
dispositivos da aliança, passou a ser uma sustentação da velha ordem/dispositivo.  

Mas, além da oposição à teoria da degenerescência, e da ligação da sexualidade 
à ordem das interdependências e subordinações assentes no sistema da aliança, Foucault 
mostra também como a psicanálise funciona como diferenciador social na tecnologia 
geral do sexo (idem, p. 133) 212. Em relação a esta diferenciação social, Foucault 
distingue duas fases, correspondendo a primeira à necessidade de constituir uma «força 
de trabalho» (ver final de p. 116) e a segunda a uma fase em que “a política do corpo já 
não requer a elisão do sexo, ou a sua limitação ao papel exclusivo de reprodutor, mas 
passa pela canalização múltipla nos circuitos controlados da economia” (idem, p. 117). 
Ao referir-se a esta fase, evoca o termo Spätkapitalismus e a noção marcusiana de 
dessublimação super-repressiva 213. 

O “dispositivo de aliança” estava articulado com a economia pelo modo como 
assegurava a distribuição dos recursos e a transmissão e circulação da riqueza através de 
“mecanismos de homeostase do corpo social”. Seguiu-se uma fase, durante os séculos 
XVII e XVIII em que os corpos tiveram a atenção dos moralistas e dos governantes 
enquanto recurso produtivo a mobilizar e controlar numa estratégia de maximização da 
natureza. Foi aqui feita, no Subcapítulo 2.2, com a ajuda de Weber e de Castel, uma 
análise dessa fase. Foucault mostra, já em Vigiar e Punir (Cf. VP, 1996, p. 158, e VS, 
1994, pp. 141/148, 153/4, 160), como sobre essa base se começaram a desenvolver 
outros dispositivos, que em Vontade de Saber designa por “biopolítica das populações” 
ou por “biopoder” (pp. 141/144, 146, 148, 153, 160). Nesta obra, põe ainda mais em 
evidência um “dispositivo de sexualidade” que está relacionado com a economia através 
do corpo que tem necessidades e produz, mas também, e sobretudo, do corpo que é 
susceptível de um desejo inesgotável, e ele próprio objecto de desejo 214; intensificação 
do corpo como sede de prazeres mas também como elemento nas relações de poder, ou 
seja, na terminologia que aqui se procurou definir no Capítulo 2, como recurso que tem 
que ser mobilizado em estratégias de maximização do Eu 215. 

No entendimento que Foucault sustenta em Vontade de Saber, “não foi [...] 
como princípio de limitação do prazer dos outros que o dispositivo de sexualidade foi 
implantado por aquilo que era da tradição chamar «classes dirigente»” (idem, p. 125).  

 
Parece, antes, que estas começaram por ensaiá-lo em si próprias. Nova metamorfose 
deste ascetismo burguês, tantas vezes descrito a propósito da Reforma, da nova ética do 
trabalho e do progresso do capitalismo? Parece justamente que não se trata aqui de um 
ascetismo nem, em qualquer caso, de uma renúncia ao prazer ou de uma 
desqualificação da carne; mas, pelo contrário, de uma intensificação do corpo, de uma 
problematização da saúde e das suas condições de funcionamento. (idem, p. 125)  

 
E Foucault conclui: “Trata-se de novas técnicas para maximizar a vida” (idem, p. 

125). Uma “distribuição nova dos prazeres, dos discursos, das verdades e dos poderes”, 

                                                 
211 Nos primeiros capítulos de Vontade de Saber (sobretudo, na edição portuguesa de 1994, as pp. 46 e 
49) F. analisa os mecanismos de duplo impulso do prazer e do poder pelos quais o prazer ligado às 
práticas sexuais mantidas no segredo é ambiguamente incentivado. 
212 Cf. tb. pp. 122-132 para uma referência mais geral a essa diferenciação social nas tecnologias do sexo 
e nos controlos globais das populações (Cf. sobre isso, tb CASTEL, 1995, sobre o sec XIX .). 
213 Cf. HABERMAS, 1990 – Cf. tb. BAUDRILLARD. cf tb TOURAINE, 1997. 
214 Ver VS, 1994, pp. 123-125, e OD, 1997, p. 15, sobre a relação da família burguesa com o corpo, o 
desejo e a verdade. 
215 Cf. Giddens em Modernidade e Identidade Pessoal, mas tb. BAUDRILLARD, 1976, e WEBER; 
1983, já aqui referidos no Capítulo 2. 
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que seria a condição para a “auto-afirmação” de uma classe social 216, associada ao 
projecto de expansão indefinida da força, do vigor, da saúde, da vida 217. 

 
A classe que se tornava hegemónica no século XVIII [...] conferiu a si própria um corpo 
para cuidar, para proteger, para cultivar, para preservar de todos os perigos e de todos 
os contactos, para isolar dos outros de modo a que conservasse o seu valor diferencial; e 
isto arranjando entre outros meios, uma tecnologia do sexo. [...] Neste investimento do 
seu próprio sexo por uma tecnologia de poder e de saber que ela própria inventava, a 
burguesia salientava o alto preço político do seu corpo, das suas sensações, dos seus 
prazeres, da sua saúde, da sua sobrevivência [mais à frente, acrescenta, “da sua 
descendência”]. (idem, p. 126) 

 

Foucault fala mesmo da constituição de “um corpo «de classe»” e de “uma raça” 
que pode ser comparado com “os processos utilizados pela nobreza para demarcar e 
manter a sua distinção de casta” (idem, p. 127) 218. Onde na nobreza era valorizada a 
ascendência e o sangue, como resultado do valor das alianças, é valorizada, pela 
burguesia, a higiene sexual e a pureza de uma descendência, livre de «taras» 219 . 

No final do século XIX, e face à generalização do novo dispositivo de 
sexualidade, a burguesia teria sentido necessidade de redefinir a especificidade da sua 
sexualidade, tendo revalorizado a interdição e fazendo, do rigor com que esta é imposta, 
a linha de diferenciação (idem, p. 130). O que teria aberto o espaço para que a 
psicanálise respondesse ao imperativo de verdade sobre o recalcamento do incesto e o 
lugar da sexualidade nos saberes da modernidade (idem, p. 131). “Perdido o privilégio 
de se preocuparem com a sua sexualidade” (idem, p. 132) a psicanálise dá a alguns o 
“privilégio de sentirem, mais do que os outros, o que a interdita, e de possuírem o 
método que permite destruir o recalcamento” (idem, p. 132). Pode acrescentar-se, sem 
fugir à tese de Foucault, que se volta, assim, a valorizar a confissão, agora laicizada, 
como tecnologia que permite desenvolver a subjectividade (“tecnologia do eu” (ou 
“tecnologias do self”). Nas palavras de Foucault, passou-se “de uma simbólica do poder 

                                                 
216 A “auto-afirmação de uma classe, mais do que uma servidão de outra”, acrescenta Foucault (1994, p. 
124). Mas haveria que procurar a relação entre as duas faces desta moralização como o próprio Foucault 
recomenda como método geral e como até certo ponto fizeram Weber e Castel. Sobretudo na fase 
intermédia em que o dispositivo de sexualidade foi constituído. Foucault também o faz nas páginas que 
antecedem o que aqui é citado (e na p. 129), mas não tira consequências em relação à moral operária, para 
a qual Baudrillard chama a atenção em A Troca Simbólica e a Morte . 
Mas ao dizer que o dispositivo da sexualidade “não funciona de forma simétrica cá e lá [na burguesia e no 
proletariado], que não produz portanto nos mesmos lugares os mesmos efeitos” e que “há que voltar a 
formulações há muito desacreditadas” dizendo que “existe uma sexualidade burguesa; que existem 
sexualidades de classe”, ou mesmo que “a sexualidade é originariamente, historicamente, burguesa, e que 
induz nos seus deslocamentos sucessivos e nas suas transposições, efeitos de classe específicos” (idem, p. 
129/130). E considerando que Foucault pressupõe uma extensão gradual aos hábitos do proletariado por 
imperativos de saúde pública, de política demográfica e de gestão de mão-de-obra (idem, pp. 129, e 125). 
Fica por explicar como é que os dispositivos de sexualidade se generalizaram ao ponto de constituírem a 
uma ordem social e uma economia baseada na gestão dos desejos. Cf. CASTEL (1995) e 
BAUDRILLARD (1976) e crítica de HABERMAS (1990, p. 16/17) a Gehlen e Foucault  
217 Mas Foucault parece esquecer que Weber mostrara precisamente como a saúde na vida terrena tinha 
sido concebida a partir da necessidade de salvação na eternidade e como o projecto de expansão 
indefinida da vida e das forças da natureza resultava do projecto artificialista de salvar e magnificar a obra 
divina. Cf tb aqui no cap 2.1 o que Dumont escreveu sobre o artificialismo. 
218 Cf FOUCAULT, 1994, pp. 150 e 151, sobre eugenia (tb pp.127 e 140) e sobre racismo 
219 Cf. FOUCAULT, 1994, p. 127, mas tb. pp. 44-46, 108, 121, 124, 127, 148. 
Olivier GRIM, 2000, refere-se à importância desta questão para o modo como os pais e a sociedade lidam 
com a “deficiência”, mas vê-a sobretudo como a manifestação de um temor ancestral pela degradação da 
espécie. 
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a uma analítica da sexualidade” (idem, p. 150) 220. E enquanto de um lado está a 
soberania, a lei, a morte, a transgressão, o simbólico e o sangue, do outro está a 
sexualidade, com a norma, a vida, as disciplinas, o saber, e o sentido.  

Em resultado deste discurso sobre a sexualidade, ocorreu, segundo Foucault, 
uma inversão na representação das relações do poder com a sexualidade, pela qual esta 
“surge, não na sua relação essencial e positiva com o poder, mas como fixada numa 
instância específica irredutível que o poder procura submeter, como pode; assim, a ideia 
“do sexo” permite evitar o que faz o «poder» do poder; permite pensá-lo apenas como 
lei e interdição” (idem, p. 155/156) – permitindo que o poder se apresente no discurso 
apenas como interdição (Foucault volta assim à temática da vontade de verdade que tem 
que ser escondida pelo poder). Fazendo pensar que o sexo existe tal como o discurso 
moderno sobre a sexualidade o constitui como objecto, e escondendo que “o sexo é, 
pelo contrário, o elemento mais especulativo, mais ideal, e mais interior também, num 
dispositivo de sexualidade que o poder organiza nos seus assaltos aos corpos, à 
materialidade destes, às suas forças, às suas energias, às suas sensações, aos seus 
prazeres” (idem, p. 157). 

Outro resultado, tem a ver com a relação do desejo com o discurso.  
 

Criando este elemento imaginário que é «o sexo», o dispositivo de [poder que é a ...] 
sexualidade suscitou um dos seus mais essenciais princípios internos de funcionamento: 
o desejo do sexo – desejo de o ter, desejo de a ele aceder, de o descobrir, de o libertar, 
de o articular em discurso, de o formular em verdade. (idem, p. 158).  

 
Foucault faz notar que: 

 
[É] pelo sexo [... ponto imaginário ...] que cada um deve passar para ter acesso à própria 
inteligibilidade, [...] e à sua identidade [...] Por uma inversão que decerto começou de 
forma sub-reptícia há muito tempo [221], chegámos agora ao ponto de pedir a nossa 
inteligibilidade ao que durante muito tempo foi considerado loucura, plena realização 
(epanouissement) do nosso corpo ao que durante muito tempo foi o seu estigma e como 
que a sua chaga, a nossa identidade ao que era apresentado como obscuro ímpeto sem 
nome”.  

 
Já aqui foi referido o papel que Foucault atribui à psicanálise nesta 

transformação. Relacionando essa operação da psicanálise (pela qual o recalcamento se 
torna objecto de discurso e desse modo são controlados os efeitos da interdição onde o 
seu rigor a torne patogénica) com a temática da “vontade de verdade” que, segundo 
Foucault, está na base do epistema da modernidade 222, ele faz notar que “a tarefa da 
verdade” passou a ser “pôr em causa a interdição” (idem, p. 133, tb 161). O problema 
passou a ser, primeiro para a burguesia, e depois para um grande número de membros 
da sociedade ocidental, que: 

 
a nossa sexualidade, ao contrário da dos outros, está submetida a um regime de 
repressão tão intenso que aí é que reside agora o perigo; não só o sexo é um segredo 
terrível como constantemente disseram às gerações precedentes os directores de 
consciência, os moralistas, os pedagogos e os médicos, não apenas há que descobri-lo 
na sua verdade, como, se ele traz consigo tantos perigos, é porque nós durante muito 

                                                 
220 Foucault põe em destaque uma linha de contacto entre o saber sobre a sexualidade humana e as 
ciências biológicas da reprodução, pela qual aquele saber, “sem realmente nada ir buscar realmente [a 
essas ciências]” (idem, p. 156), recebeu por privilégio de vizinhança uma garantia de cientificidade” 
(idem, p. 156), e dispôs de princípios para definir a normalidade nessa sexualidade. 
221 Cf. os estudos de Foucault sobre a confissão no paleocristianismo a que aqui foi feita referência no 
Subcapítulo 2.1 
222 Sobre o regime de verdade da modernidade, cf OD, 1997, pp. 15 e 46 ; VS, 1994, pp. 63-74 e 127-147. 
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tempo – escrúpulo, sentido demasiadamente agudo do pecado, hipocrisia, como se 
quiser – o reduzimos ao silêncio. (FOUCAULT, 1994, p. 131). 

 
Foucault propõe-se, em História da Sexualidade, descrever o poder segundo 

uma concepção “estratégica” deste, em vez de o fazer segundo a concepção do 
“direito”, porque “as relações de força, que durante tanto tempo tinham encontrado na 
guerra, em todas as formas de guerra, a sua expressão principal” foram sendo 
“investidas na ordem do poder político” (VS, 199, p. 105). Poderia ter escrito que foram 
investidas no mundo da vida quotidiana, (sem esquecer que isso aconteceu através da 
hegemonia da esfera da economia autonomizada da política). Como poderia ter 
lembrado, na secção sobre o método que conclui com a frase citada, que esta concepção 
estratégica do poder e da acção é inerente ao regime de uma verdade que se constitui no 
princípio da concorrência; ou ter insistido em que a nova forma de poder está mais 
conforme com o epistema da modernidade, e com o lugar que aí têm as ciências 
humanas.  

É, possivelmente, porque precisa de pensar o poder sem a soberania e a 
centralidade do Estado que Foucault avança em Vontade de Saber para uma definição 
de campos sociais e de um espaço social com assimetrias mas sem centro 223. 
Esquecendo que o fim da centralidade da soberania, ou mesmo o fim da ideia de 
soberania (com a crise na ideia de sociedade que isso implica, como mostra Dubet, 
2002, Capítulo 2), não é igual ao fim da dominação e do lugar central que a economia 
continua a ocupar na organização capitalista do Estado e da vida quotidiana 224, fazendo 
com que as pessoas se rejam pela procura de maximização de si, estabelecendo o 
princípio de conversão universal através do dinheiro e distribuindo e controlando os 
desejos e a satisfação de quaisquer necessidades 225. 

Podem encontrar-se nos textos de Foucault algumas afirmações discordantes a 
este propósito 226. Em VS (p. 95) pode ler-se que, por poder, o autor não entende “um 
sistema geral de dominação exercido por um elemento ou por um grupo sobre outro, e 
cujos efeitos, por derivações sucessivas atravessariam todo o corpo social” (Podemos 
assumir que está a pensar sobretudo na oposição fundamental de classes sociais tal 
como a concebeu o marxismo 227, mas podemos também ver aqui uma referência crítica 
ao princípio de homologia entre os campos sociais, tal como os define BOURDIEU, 
1979, 1984 ...). Mas, logo a seguir, Foucault restringe o nível de aplicação de uma tal 
ideia ao âmbito metodológico, escrevendo que é “como dados iniciais” que “a análise 
em termos de poder não deve postular [...] a soberania do Estado, a forma da lei ou a 
unidade global de uma dominação”, pois estas “são apenas as suas formas terminais” 
(VS, 1994, p. 95). E é como consequência – mas também como característica 
fundamental do modo de produção e de organização capitalista da sociedade – que se 
refere à maneira como se desenvolvem no final do século XVIII, a economia política, a 

                                                 
223 Já aqui foi colocada a questão: “Mas então porquê manter a ideia de que há um espaço social mais ou 
menos contínuo ou unificado, e não, simplesmente, campos sociais completamente autónomos com 
relações eventuais?” 
224 Cf. BAUDRILLARD, 1976, mas tb. DEBORD, 1966. 
225 Cf. crítica de Habermas (1990, p. 16/17) a Foucault. e Gehlen. 
226 Existem outras proposições com base nas quais se poderia tentar compreender os dois tipos de 
posições ...(AS, 1969, pp. 90, 93, 213; PC, 1988, p. 248?; VS, 1994, pp. 126, 130, 143, 101; cf. 
HABERMAS DFM, 1990, p. 266).  
227 Ver tb. GIDDENS, 1990, p. 300 sobre contradições fundamentais e BOUDON, 1984, que recusa 
sobretudo o exclusivo deste «motor da história, ou da mudança social». 
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medicina clínica e a psiquiatria, e, talvez desde o século XVII, uma nova relação com o 
corpo e com a verdade que começou por ser a da burguesia 228. 

Mas há outras formulações de Foucault que parecem ir além desta assunção 
metodológica e corresponder já a uma constatação empírica:  
 

O poder vem de baixo [...] Não existe, no princípio das relações de poder, e como matriz 
geral, uma oposição binária e global entre os dominadores e os dominados, dualidade 
que se repercute de alto a baixo, e sobre grupos cada vez mais restritos, até nas 
profundidades do corpo social. (VS, 1994, p. 97) 229.  

 

Quando diz que “deve antes supor-se que as relações de força múltiplas que se 
formam e actuam nos aparelhos de produção, nas famílias, nos grupos restritos, nas 
instituições, servem de suporte a largos efeitos de clivagem que percorrem o conjunto 
do corpo social” (idem, p. 97), são ainda os pressupostos de descontinuidade e 
heterogeneidade, e a recusa de que tudo tem que ter uma origem primordial, que o 
fazem falar em “efeitos de clivagem”, em vez de ver aí um princípio de classificação 
que organizasse toda a actividade produtiva e toda a sociedade (como fez Marx, e que, 
tal como aqui se procurou pôr em evidência nos primeiros capítulos, também o fizeram 
Weber, Durkheim e Mauss). Mas Foucault sente a necessidade de teorizar a 
regularidade e homogeneidade que podem assumir esses “efeitos de clivagem” e, por 
isso, acrescenta que “estes formam uma linha de força geral que atravessa os confrontos 
locais e os liga” (idem, p. 97) procedendo sobre eles a “redistribuições”, 
“alinhamentos”, “homogeneizações”, “arranjos de série” e “colocações em 
convergência”. E conclui escrevendo que “as grandes dominações são os efeitos 
hegemónicos que a intensidade de todos estes confrontos continuamente sustenta” 
(idem, p. 97) 230 (Não esquecer que, no entender de Foucault, as relações de força 
induzem “sem cessar, pela sua desigualdade, estados de poder, mas sempre locais e 
instáveis” – VS; 1994, p. 96 231). Embora reconheça que essas “relações de força 
múltiplas”, pelas convergências que ocorrem, dão lugar a “estratégias” (232) “cujo 
desenho geral ou cristalização institucional tomam corpo nos aparelhos estatais, na 
formulação da lei, nas hegemonias sociais” (idem, p. 96). Desvaloriza, assim, essas 
“grandes dominações”, para fazer surgir uma multiplicidade de conflitos em que 
quaisquer dos intervenientes têm uma participação na geração de regras; e, portanto, “os 
pontos, os nós, os centros de resistência, são disseminados com maior ou menor 
densidade no tempo e no espaço, erguendo às vezes grupos ou indivíduos de maneira 
definitiva, inflamando certos pontos do corpo, certos momentos da vida, certos tipos de 
comportamento [... introduzindo] numa sociedade clivagens que se deslocam, que 
quebram unidades e suscitam reagrupamentos, sulcando os próprios indivíduos, 
recortando-os e remodelando-os, traçando neles, nos seus corpos e nas suas almas, 

                                                 
228 Cf. AS, 1969, pp. e VS, 1994, p. 125/7, e OD, 1997, p. 15 
229 Cf. GIDDENS, 1990, p. 300 e ss, que critica Boudon sobre contradições fundamentais. 
230 Cf a crítica que, a este propósito, lhe é dirigida por HABERMAS, 1990: “Se, como Foucault, admitirmos apenas o modelo de 
processos de subjugação, de confrontações mediatizadas pelo corpo, de contextos de uma acção estratégica mais ou menos 
consciente; se excluirmos uma estabilização de domínios de acção em termos de valores, normas e processos de mútuo entendi-
mento e não propusermos para estes mecanismos de integração social nenhum dos equivalentes conhecidos que provêm dos 
sistemas ou teorias da permuta, então quase não será possível explicarmos como é que as persistentes lutas locais poderiam 
consolidar-se em poder institucional. Axel Honneth destacou vigorosamente esta problemática: Foucault pressupõe, nas suas 
descrições, disciplinas sedimentadas institucionalmente, práticas de poder, tecnologias da verdade e da dominação, mas não sabe 
explicar ‘como se pode derivar de uma de luta ininterrupta o estado agregado de uma rede de poder ainda que concebido como 
momentâneo’” (HABERMAS, DFM, 1990, p. 269) (Poderia ser tudo mérito da pressão dos regimes de verdade ou de um 
funcionamento mecânico das “estratégias” e dispositivos resultantes dos mútuos condicionamentos?). 
231 Cf. Boudon, 19981, sobre a dialéctica bem temperada e o reconhecimento dos conflitos sociais no sec XVIII como factor de 
mudança social VER Cap 2.3 desta tese. 
232 Para Foucault, como para Bourdieu, essas estratégias não são necessariamente conscientes – cf. Bernstein sobre devices, 
esquemas ou dispositivos – cf. VS, 1994, p. 98. 
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regiões irredutíveis” (idem, p. 99) 233. Na concepção de Foucault, o poder produz-se a 
cada instante em todos os pontos dando origem a relações não igualitárias [conflituais] e 
móveis. Se tem um carácter repetitivo, inerte, auto-reprodutor, é porque é um efeito de 
conjunto 234.  

Em coerência com a sistematização metodológica da análise arqueológica que 
faz em AS (aqui sintetizada na secção 2), Foucault escreve em VS que: 
 

[por poder], se deve entender, em primeiro lugar, a multiplicidade das relações de força 
imanentes ao domínio em que se exercem e constitutivas da sua organização; o 
mecanismo que, pela via de lutas e de confrontos incessantes, as transforma, as reforça, 
as inverte [... e que são objecto de confrontos em lutas incessantes que as transformam, 
reforçando-as ou invertendo-as 235]; por fim, as estratégias em que se efectuam e cujo 
desenho geral ou cristalização institucional tomam corpo nos aparelhos estatais, na 
formulação da lei, nas hegemonias sociais” (idem, p. 96).  

 
E é em coerência com o plano de análise arqueológica traçado em AS que Foucault 

recusa que a grelha de inteligibilidade do campo social possa ser procurada na 
“existência primária de um ponto central, num centro único de soberania donde 
irradiariam formas derivadas e descendentes” (idem, p. 96), ou num ponto fulcral de 
contraposição que estivesse na origem de toda a mudança. As relações de força induzem 
“sem cessar, pela sua desigualdade, estados de poder, mas sempre locais e instáveis” 
(idem, p. 96). Assim o poder não é por ele entendido nem como uma instituição, nem 
como uma estrutura, mas sim como “uma situação estratégica complexa”. Não se 
interroga sobre o poder como algo de que alguns seriam dotados, ou poderiam ganhar 
ou perder 236, mas sim sobre “um campo estratégico das relações de poder” e “é nesse 
campo de relações de força que há que analisar os mecanismos de poder” (idem, p. 100) 
237. Assim, ao afirmar que “a resistência ao poder nunca está em posição de 

                                                 
233 No entanto, quando caracteriza em VS a forma de poder que surge no Sec XVIII e que se desenvolve 
ao longo do Sec XIX com toda uma série de tecnologias de normalização, de controlo das populações e 
dos corpos, escreve que: “se o desenvolvimento dos grandes aparelhos de Estado, como instituições de poder, 
garantiu a manutenção das relações de produção, os rudimentos de anátomo-política e de biopolítica inventados no 
século XVIII como técnicas de poder presentes em todos os níveis do corpo social e utilizadas por instituições muito 
diversas (tanto a família como o exército, a escola ou a polícia, a medicina individual ou a administração das 
colectividades), actuaram ao nível dos processos económicos, do seu desenrolar, das forças que neles se exercem e 
os sustêm, operaram igualmente como forças de segregação e de hierarquização social, agindo sobre as forças 
respectivas de uns e de outros, garantindo relações de dominação e efeitos de hegemonia; o ajustamento da 
acumulação dos homens à do capital, a articulação do crescimento dos grupos humanos com a expansão 
das forças produtivas e a repartição diferencial do lucro, tornaram-se em parte possíveis, graças ao 
exercício do biopoder sobre as suas formas e com os seus processos múltiplos” (VS, 1994, p. 143). 
234 Cf. BOUDON, 1981, sobre os efeitos perversos. 
235 Sempre em coerência com a sistematização metodológica feita em AS, Foucault faz notar que essas 
relações de força tanto podem reforçar-se de maneira a formarem um a cadeia ou um sistema, como estar 
em contraposição, desfasadas ou desligadas. Mas sublinhando, mais do que em AS, que essas relações de 
força são objecto de confrontos e lutas incessantes que as transformam, reforçando-as ou invertendo-as. 
Cf. em AS no Capítulo “Transformações” a referência às contradições. 
236 Cf. GIDDENS, 2000, e HABERMAS, DFM, 1990, p. 266. 
237 Cf. Larson e Rodrigues, aqui referidas no Subcapítulo 3.1, sobre centro do campo de produção dos 
discursos. Tal como Larson, tb. COUTURIER (2004) sobre o “epistema performativo liberal e 
HABERMAS (1990) sobre o contrapoder, modificam o sentido das posições de Foucault; assim como 
GOMES (2001 e 2002) que, ao falar da posição de Foucault em relação à autonomia, não torna claro 
como ela se relaciona, por um lado, com a opção metodológica de não passar pelo sujeito e pela 
consciência, e, por outro, com a denúncia do papel que a objectivação tem nas tecnologias normalizadoras 
(biopoder) e de como a subjectivação resulta dos imperativos sociais do regime de verdade da 
modernidade. 
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exterioridade relativamente ao poder” (idem, p. 98) 238, Foucault não quer com isso 
significar que se esteja inevitavelmente “submetido à lei”, mas sim que os nexos de 
poder têm um “carácter estritamente relacional” 239: “estes [os nexos de poder] não 
podem existir senão em função de uma multiplicidade de pontos de resistência, que 
desempenham nas relações de poder, o papel de adversário, de alvo, de apoio, de 
pretexto para uma intervenção” (idem, p. 98) 240. 

Desta concepção do poder, Foucault deduz quatro regras que explícita em 
Vontade de Saber e que, segundo ele, antes de serem “imperativos de método” são 
“prescrições de prudência”. Segue-se uma apresentação sintética dessas regras. 

(I) Imanência – As relações de poder não são exteriores a outras relações como 
as sexuais, as económicas ou as de conhecimento, são-lhes sim imanentes: “são os 
efeitos imediatos das partilhas, desigualdades e desequilíbrios” que se produzem 
noutros tipos de relações, e “são reciprocamente as condições internas dessas 
diferenciações”, tendo, portanto, “um papel directamente produtor” (idem, p. 97) 241. 
“Entre técnica de saber e estratégias de poder, não há nenhuma exterioridade, ainda que 
tenham o seu papel específico e se articulem entre si, a partir da sua diferença “ (VS, 
1994, p. 101 – cf. AS). Por isso, formas de sujeição estariam ligadas a esquemas de 
conhecimento em “«centros locais» de poder/saber” e em práticas de subjectivação e 
domínio como o auto-exame, as confissões, interrogatórios e conversas.  

(II) Variações contínuas (transformações) – As relações de poder não são formas 
assentes de partição, de apropriações do saber que acompanham as distribuições de 
poder, mas sim «matrizes de transformações». A análise arqueológica não procura quem 
tem o poder nem quem é mantido na ignorância, mas antes o esquema das modificações 
que as relações de força implicam pelo seu próprio funcionamento e que tanto pode 
levar ao reforço acumulado do elemento mais forte, como à inversão da relação, ou ao 
crescimento simultâneo dos dois termos (idem, p. 102) 242. 

(III) Duplo condicionamento 243: de uma estratégia pela especificidade das 
tácticas possíveis e das tácticas pelo envolvimento estratégico que as faz funcionar – Tal 
como nenhum «centro local» ou «esquema de transformação» pode funcionar sem se 

                                                 
238 Não haveria, segundo ele, um lugar de “Grande Recusa”, mas “várias resistências” dos mais variados 
tipos: “possíveis, necessárias” ou “improváveis”, espontâneas, selvagens, “solitárias” ou 
“concertadas”, “rastejantes” ou “violentas”, “irreconciliáveis” ou “prontas à 
transacção”, “interessadas” ou “sacrificiais” (idem, p. 99). (Cf. TOURAINE, 1997, mas tb 
HABERMAS, 1990, para a crítica a esta concepção do poder e da resistência (Resistência que, segundo 

Foucault não provem de qualquer princípio,). As resistências não provêm de quaisquer princípios heterogéneos, 
“são o outro termo, nas relações de poder” (idem, p. 99) e a ele são inerentes (Cf. BAUDRILLARD, 
1976). Por isso, seria vão partir à procura de um desejo à margem do poder (Cf Habermas que vê em Foucault uma teorização do 
contrapoder, com VS, 1994, p. 99). 
Só podendo existir no “campo estratégico das relações de poder”, essas resistências são no entanto mais 
do que a sua repercussão, a sua marca em negativo. Tal como Foucault sugere na p. 96, ao dizer que as 
relações de força, pela sua desigualdade, induzem, sem cessar, lutas incessantes que as transformam, 
reforçando-as ou invertendo-as, sendo os estados de poder, em consequência, sempre instáveis. 
239 Cf. BOURDIEU, 1989 e 1996, e ver aqui Subcapítulo 3.3. 
240 Isto, pode ser considerado, nos termos que se tem vindo a fundamentar nesta tese, como sendo devido 
ao princípio de classificação na divisão do trabalho e na regulação da interdependência entre os 
homens.— ver Subcapítulos 2.2 e 2.4. 
241 Cf. GIDDENS, 2000. 
242 No Subcapítulo 3.8 pode ver-se como isto se aplica à educação, à relação pedagógica entre professor e 
aluno, com o declínio do “programa institucional” e a precedência do sujeito em relação ao processo de 
socialização. 
243 Cf. GIDDENS, 2000, sobre dualidade da agência e da estrutura, Sartre e Bourdieu/COUTURIER sobre 
mediações (tb. Foucault em AS, Capítulo Les changements et les transformations). 
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inserir numa estratégia de conjunto 244, nenhuma estratégia poderia ter efeitos globais 
sem se apoiar em “relações exactas e subtis” (idem, p. 103) [particulares].  Foucault faz 
notar que não se deve entender as “estratégias” como um nível macro e os “centros 
locais” como um nível micro entre os quais houvesse “homogeneidade” ou, como diz 
BOURDIEU (1984). E dá como exemplo o dispositivo familiar que não reproduz a 
estrutura hierárquica do Estado mas que serve de suporte, por exemplo, a políticas 
demográficas, assistenciais e sanitárias. 

(IV) Polivalência táctica dos discursos – “É no discurso que poder e saber se 
vêm articular”, escreve FOUCAULT (VS, 1994, p. 103 245), “e por essa mesma razão, 
deve conceber-se o discurso como uma série de segmentos descontínuos, cuja função 
táctica não é uniforme nem estável”, podendo funcionar em estratégias diversas. A 
análise arqueológica não se deve limitar a identificar o discurso aceite e excluído, mas 
procurar “as variantes e efeitos diferentes conforme aquele que fala, a sua posição de 
poder, o contexto institucional em que se acha colocado” (idem); descrevendo a 
distribuição do saber e do poder, “com o que contêm de deslocamentos e de 
reutilizações de fórmulas idênticas para objectivos opostos 246. “O discurso veicula e 
produz poder” (idem, p. 104), mas este mecanismo, “complexo e instável” (idem), tem 
que ser descrito de modo a que se possa entender como “o discurso pode ser ao mesmo 
tempo instrumento e efeito de poder, mas também pode ser obstáculo e ponto de 
referência para uma estratégia oposta” (idem, p. 104) 247. 

Para Foucault, “não há de um lado o discurso do poder e, em frente, outro que se 
oponha a ele” (idem, p. 104). Os discursos “são elementos ou blocos tácticos no campo 
das relações de força”. Dá como exemplo o proliferar do discurso sobre a 
homossexualidade, num movimento de “reivindicação de legitimidade ou da sua 
«naturalidade»”, mas que permite “um fortíssimo avanço dos controlos sociais nesta 
região da «perversidade»”.  

Em conclusão sobre o método, Foucault escreve que há que interrogar os 
discursos a dois níveis: [1] “da sua produtividade táctica (que efeitos recíprocos de 
poder e de saber garantem)”, e [2] da sua integração estratégica (que conjuntura e que 
relação de força torna a sua utilização necessária neste ou naquele episódio dos 
confrontos que se produzem)” (idem, p. 105). 

 
Está-se agora em condições de reconsiderar a crítica de Habermas à concepção 

do poder por Foucault, de que foram avançados alguns pontos numa secção anterior. O 
que é feito num apêndice a esta secção. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
244 Lembrar o que ficou escrito atrás sobre estratégia, e ter em conta o que Foucault acrescenta e se pode ler em VS, 1994, p. 98. 
245 Sobre a relação entre o poder e o saber pode ver-se Foucault, VP, 1996, p. 263, etambem HABERMAS (1990, pp. 256, 257, 
269).  
246 Cf. Bernstein, 1999, sobre a recontextualização, Bourdieu QFQD, 1998 e GOMES, 2002. 
247 Foucault faz também notar que embora o silêncio e o segredo sejam igualmente instrumentos e efeitos do poder, fixando as suas 
interdições (ver atrás ref a VS, p. 87), por outro lado, “afrouxam as suas influências e proporcionam tolerâncias mais ou menos 
obscuras” (idem, p. 104). 
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Crítica de Habermas à concepção do poder por Foucault, e à sua pretensão crítica 
 

A crítica de Habermas incide fundamentalmente na relação que Foucault estabelece 
entre poder e verdade, ou validade do conhecimento, e na ontologia do poder que daí 
resultaria e pela qual este ficaria desligado de qualquer sujeito e do devir histórico, mas 
sem deixar de ter um carácter transcendental (que lhe adviria da sua origem na filosofia 
do sujeito e da consciência) 248. Daí deduz este filósofo de Francoforte a fraqueza da 
posição crítica que atribui a Foucault. 

                                                 
248 O entendimento de HABERMAS (1990, p. 258) é que, “no seu conceito básico de poder [que teria 
recebido da filosofia da consciência, mas também de Nietzsche e de Bataille], Foucault força o encontro 
do pensamento idealista da síntese transcendental com os pressupostos de uma ontologia empírica”, 
usando um denominador comum para “componentes semânticas contrárias”. Foucault não teria portanto 
chegado a sair da filosofia do sujeito e da consciência. (Cf. a advertência que Foucault faz, na conclusão de 
Arqueologia do Saber, contra certo tipo de interpretações da sua abordagem analítica feitas no quadro conceptual da filosofia da 
consciência.) 
“Foucault, que foi buscar o seu conceito de poder à tradição empirista, roubou-o (o conteúdo normativo?) àquele potencial de expe-
riência, de um fascínio ao mesmo tempo assustador e arrebatador, de que se alimentou a estética avantgarde de Baudelaire aos 
surrealistas. Contudo, mesmo nas mãos de Foucault, o «poder» preserva uma relação literalmente estética com a percepção do 
corpo, com a experiência penosa do corpo tiranizado. Este factor até se torna determinante para a formação moderna do poder, que 
deve o nome de biopoder ao facto de penetrar profundamente no corpo reificado e de se apoderar de todo o organismo pelas vias 
subtis da objectivação científica e de uma subjectividade gerada por tecnologias da verdade.” (idem, p. 267) 
 Como já se viu na secção sobre Genealogia), segundo Habermas, Foucault “deve o seu conceito 
histórico-transcendental fundamental do poder a uma operação paradoxal pela qual recupera as operações 
sintéticas [que Kant atribuía ao sujeito transcendental] para o reino dos acontecimentos históricos” (o “a 
priori  histórico” – cf AS, 1969, p. 166 e capítulo sobre mudanças e transformações;ver tb. PC sobre a 
origem)”; mas recorre a três novas operações igualmente paradoxais: 
“Por um lado, Foucault tem de manter o sentido transcendental das condições que tornam possível a verdade num conceito de poder 
que se esconde ironicamente e simultaneamente se impõe no discurso enquanto vontade de verdade. E, por outro lado, ele não só 
opõe ao idealismo do conceito kantiano uma temporalização do a priori -- de modo que podem surgir como eventos novas 
formações discursivas que recalcam as antigas, como tira ao poder transcendental as conotações que Heidegger sabiamente deixa 
ficar a uma história aurática do ser.”; sendo que “Heidegger queria fixar no conceito do ser enquanto poder temporalizado da ori-
gem, o sentido fundamentador de validez da explicação transcendental do mundo, mas queria ao mesmo tempo suprimir as 
componentes idealistas semânticas do invariável, do que remete para além do histórico e meramente fenomenal, que ainda estavam 
contidas no conceito de transcendental”. 
 (É este raciocínio e o pressuposto de que em As Palavras e as Coisas (1966) Foucault “estuda as modernas formas de saber (ou 
epistemas) que estabelecem para as ciências o horizonte inultrapassável de conceitos fundamentais” (errado, na medida em que 
passa ao lado da autocrítica de F. e concebe os epistemas como “um quadro semântico de uma determinada interpretação do mundo” 
enquanto que Foucault rejeita a assimilação do epistema a qualquer conceito como o de visão do mundo) que leva Habermas a 
concluir que as motivações interiores que justificam “a passagem a uma teoria do poder” se explicam a partir das dificuldades que 
derivam da seu estudo da arqueologia das ciências levado a cabo desde a História da Loucura até As Palvras e as Coisas.) 
 Habermas entende que Foucault mantém obscura a relação entre as suas concepções de poder e de saber, mesmo 
quando afirma que estes estão relacionados. Mas, pelo contrário, Foucault põe em evidência que e que é “a teoria do 
poder []que] tem de esconder esta relação”; assim como põe em evidência que é nos constrangimentos lógicos do 
epistema da modernidade ou seja nas condições que impõe aos discursos das ciências, que essa relação da vontade de 
saber com a vontade de poder tem que ser escondida. E, no entanto, Habermas (DFM, p. 234) cita uma passagem 
esclarecedora de A Ordem do Discurso: Habermas, p. 234 (citando OD): «É como se a vontade de verdade fosse para 
nós escondida pela própria verdade e na sua evolução necessária... O discurso verdadeiro que a necessidade da forma 
desliga do desejo e liberta do poder não pode reconhecer a vontade de verdade que o perpassa; e a vontade de 
verdade que há muito se nos impõe é de tal modo que a verdade que ela quer não pode deixar de a dissimular.” (cit. 
de a OD, p. 14 )  
  Logo a seguir a uma crítica a Habermas, BOURDIEU (Meditations pascaliennes, pp. 128-131) dirige a Foucault uma crítica que 
coincide em alguns pontos com que é feita por Habermas. No contexto de críticas a Habermas e a Foucault, começa por ecrever: 
“Se há que repudiar a ilusão objectivista da «view from nowhere» (como diz Thomas Negel), certeza pre-crítica que 
aceita sem exame a objectividade de um ponto de vista não objectivado, não é para sacrificar à ilusão da ubiquidade 
da «view from everywhere» que é procurada pela reflexividade narcisista na sua forma «pos-moderna» [Veja-se em 
Subcapítulo 3.6 a análise que é feita da teorização de Clifford, e a crítica que dele faz Rabinow], crítica do fundamento 
que escamoteia a questão do fundamento (social) da crítica, «desconstrução» que omite de «desconstruir» a 
«desconstrução». Incessantemente em movimento, tudo colhendo mas impossível de colher, o filósofo sem lugar nem 
meio, atopos, entende escapar, segundo a metáfora nietzchiana da dança, a qualquer localização, a qualquer ponto de 
vista fixo de espectador imóvel e a qualquer perspectiva objectivista, afirmando-se capaz de adoptar, face ao texto 
submetido à «desconstrução», um número infinito de pontos de vista [Cf Foucault em PC sobre o significado desta 
prática em Husserl e na fenomenologia] inacessíveis tanto ao autor quanto ao crítico; sempre em mergulho e em 
surpresa, tomador inapreensível (preneur imprenable) que só na aparência renunciou ao sonho de transcendência, 
mestre no jogo de apanhar quem se julgava apanhador, nomeadamente com as ciências sociais, que absorve para 
melhor as desafiar, as «superar» (depasser) e as negar, está sempre seguro de pôr em questão os questionamentos 
mais radicais e, se mais não resta à filosofia, de atestar que ninguém melhor pode desconstruir a filosofia que o 
filósofo, ele próprio” (BOURDIEU, 1997, p. 129) (No § que se segue em MP, fal da empresa solitária de um pensador que não 
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Considerando Habermas que, no âmbito da filosofia da consciência, as relações 
do sujeito com o mundo de objectos são, por um lado, relações cognitivas, reguladas 
pela verdade dos juízos, e por outro, relações práticas, reguladas pelo sucesso das 
acções, e dependendo, o sucesso da acção, da verdade dos juízos que entram no projecto 
da acção, então, através do critério de sucesso da acção, o poder permanece dependente 
da verdade. Foucault inverte esta dependência do poder relativamente à verdade, para 
uma dependência da verdade relativamente ao poder e, consequentemente, “o poder 
fundador já não precisa de estar ligado às competências dos sujeitos actuantes e 
julgadores -- o poder deixa de ter sujeito” (HABERMAS, 1990, p. 258) 249. Por isso, 
Foucault teria tido necessidade de desenvolver, já nos anos 70, uma teoria do poder 
totalmente ligada às tecnologias de dominação/sujeição, a qual esconderia esta inversão, 
e teria uma natureza não sociológica e filosoficamente aporética 250. Seria para superar 
esta dificuldade conceptual que, segundo Habermas (idem, p. 253), Foucault “prescinde 
da autonomia das formas do saber a favor da sua fundamentação nas tecnologias do 
poder [251], e subordina a arqueologia do saber a uma genealogia que explica o emergir 
do saber a partir de práticas de poder”. 

 

De agora em diante, permanece, pois, vago o lugar das explicações teóricas da 
constituição dos saberes. A ‘vontade de saber’ reaparece no título do primeiro volume da 
História da Sexualidade (1976), mas numa forma totalmente transformada pela teoria do 
poder. Perdeu o sentido transcendental de uma vontade forjada estruturalmente para 
aceder ao autodomínio pelo saber e adquire a forma empírica de uma tecnologia especial 
de poder que, juntamente com outras tecnologias de poder, torna agora possíveis as 
ciências do homem. (HABERMAS, 1990, p. 257) 252 

 
Vontade de saber que, diferentemente do que Habermas parece pensar (cf. 

Habermas, 1990, p. 257, nomeadamente ao falar da “vontade de saber explicada pela 

                                                                                                                                               
espera o seu salut intelectual senão da lucidez singular. Tal como em Habermas (1990) há aqui uma referência ao isolamento social 
de Foucault. 
 Bourdieu (, p. 129) considera que a analítica foucaultiana do poder, privilegiando “as microstruturas de 
dominação e as estratégias de luta pelo pode, conduz a excluir os universais e, em particular, a procura de 
qualquer espécie de moralidade universalmente aceitável”. 
249 Tenha-se em conta que, para Habermas, “o poder é aquilo com que o sujeito actua sobre objectos em 
acções bem sucedidas” (DFM, 1990, p. 258), enquanto que, na concepção de Foucault, o poder é uma 
característica das relações entre indivíduos e entre grupos em situações estratégicas complexas e 
instatáveis resultantes de uma multiplicidade de relações de força que se constituem na confrontação de 
interesses mais ou menos incompatíveis de indivíduos e grupos (cf. VS, 1994, pp. 90 e 96). 
250 Segundo HABERMAS (DFM, 1990, p. 257), em As Palavras e as Coisas, Foucault teria posto em 
evidência a vontade de saber a partir da história da metafísica, mas, posteriormente (em OD, em VP e em 
VS), a ‘vontade de saber’ surge numa forma totalmente transformada pela teoria do poder. “Perdeu o sentido 
transcendental de uma vontade forjada estruturalmente para aceder ao autodomínio pelo saber e adquire a forma empírica de uma 
tecnologia especial de poder, que, juntamente com outras tecnologias de poder, torna agora possíveis as ciências do homem. “ 
(Habermas, DFM, 1990, p. 257)  
 Segundo Habermas (idem, p. 258) é no contexto de uma genealogia que procura explicar, por meio da 
nálise das técnicas de poder (mas sem escapar ao quadro da análise transcental ... – cf conclusões de AS e 
PC) , como é que são possíveis os discursos científicos sobre o homem, que as relações de poder 
interessam a Foucault como condições constitutivas do saber científico”. Mas no capítulo de AS Ciência e 
Saber, F. aponta para um campo de aplicação muito mais vasto pelo qual se adentra em História da 
Sexualidade.  
251 Cf. Capítulo Ciência e Saber em AS, e PC, para a verificação de que não é assim. 
252 Já se viu que em VP, (1994, p. 188), retomando a sua temática do papel das ciências humanas e dos ideais humanistas nas 
transformações da modernidade, Foucault afirma que “as disciplinas fabricaram – apoiando-se em toda uma série de procedimentos 
de resto muito antigos – um novo funcionamento punitivo, e foi este que pouco a pouco revestiu o grande aparato exterior que 
parecia reproduzir modesta e ironicamente. O funcionamento jurídico-antropológico que se revela em toda a história da penalidade 
moderna não tem a sua origem no sobreposição das ciências humanas à justiça criminal e nas exigências próprias desta nova 
racionalidade ou do humanismo de que seria portadora, tem o seu ponto de formação na técnica disciplinar que fez jogar esses novos 
mecanismos de sanção normalizadora.”. 
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história da metafísica”), se pode relacionar com a vontade de autodomínio e não se 
reduz à veridicção de si como tecnologia especial de poder 253. 

Resumindo, HABERMAS (p. 259) assinala três substituições (ou reduções 254) 
que Foucault levaria a cabo: 1) A hermenêutica seria substituída pela “análise de 
estruturas desprovidas de sentido em si” (p. 259) 255; 2) as exigências de validade seriam 
“reduzidas a ‘efeitos de poder” não interessando senão enquanto “funções” dos 
complexos de poder [cf. HABERMAS, DFM, 1990, p. 262]; enquanto que 3) os juízos 
de valor 256, como em geral a problemática da justificação da crítica, seriam excluídos a 
favor de “explanações históricas neutras” 257. 

Com a inversão das relações de dependência entre formas de saber e práticas de 
poder, Foucault teria passado, segundo Habermas, a desenvolver uma “teoria social 
naturalista” (idem, p. 253) (258) e um conceito de poder “retirado à filosofia do sujeito” 
mas tornado naturalista ou empirista 259 (cf. Habermas, 1990, pp. 259-260 e 267...), que 
o teria levado a uma “análise empírica das tecnologias de poder que, no plano 
metodológico, não se distingue, de forma notória, de uma sociologia funcionalista do 
saber, orientada para a história [p. 258 – “para a investigação histórica sobre a 
constituição dos saberes”]” (idem, p. 254) 260. Seria uma tal concepção do poder que lhe 
permitiria “distanciar-se da filosofia do sujeito”, sem depender, nem dos modelos 
estruturalistas, nem da “história do ser” (que não sai do círculo da autotematização do 

                                                 
253 Cf. OD, 1997, pp. 14-18, 46), 254, e VS, 1994, pp. 125-127. 
254 Habermas entende que se trata de reduções “porque os aspectos internos do significado, do valor da verdade e da avaliação não 
são inteiramente identificáveis com os aspectos das práticas de poder apreendidos do exterior” (1990, p. 260). 
255

 Segundo HABERMAS, 1990, p. 261: “Enquanto fontes de todo o sentido, tais práticas são em si mesmas destituídas de sentido”.  
Diferente é dizer que esse sentido não está ao alcance de cada actor ou grupo de actores na sua reflexividade interactiva – cf. crítica 
a Couturier em FILIPE 2005 ) “ 
256 HABERMAS, 1990, p. 265, fala a propósito desta posição de F., numa “liberdade de valores de segundo grau” (mas que não 
seria “livre de valores”). 
257  No entender de HABERMAS, Foucault “refugia-se na objectividade sem reflexão de uma descrição ascética, não participativa, 
de práticas de poder que mudam como um caleidoscópio ...” (1990, p. 259) 
258 Cf. Foucault em PC, a propósito de crítica à fenomenologia. 
HABERMAS (1990, p.228) faz notar que em História da Loucura, Foucault ainda “imagina uma análise do discurso que procura, à 
maneira de uma hermenêutica profunda, tornar perceptíveis os lugares de origem daquela separação inicial da loucura e da razão a 
fim de decifrar no que é falado o que não foi dito”. E cita Foucault: “como nos falta a pureza originária, o estudo da estrutura deve 
reconduzir até à deccisão que liga e separa simultaneamente a razão e a loucura ...” (Foucault, cit. in HABERMAS, 1990 – cf. 
BLANCHOT , s.d., p. 23). Mas já em O Nascimento da Clínica, Foucault diz que “uma hermenêutica inevitavelmente [mesmo 
sendo – cf. PC, capítulo sobre o impensado e pp. 358? e 400] desmistificadora continua a ligar sempre uma promessa à sua critica 
[Cf . F em PC sobre Origem]; uma arqueologia desenganada deve libertar-se dela (F. cit in HABERMAS, 1990, p. 228). 
 “Não seria possível uma análise do discurso que não pressupusesse naquilo que foi dito nenhum resto nem nenhum excesso 
(significativos) mas algures e simplesmente o facto do seu aparecimento histórico? Dever-se-ia tratar os factos discursivos, não 
como núcleos autónomos de significações múltiplas mas sim como acontecimentos e elementos funcionais [Cf Giddens e Boudon 
sobre relação com a necessidade mas também com o todo] os quais constituem um sistema que se vai montando a pouco e pouco [cf 
HABERMAS, 1990, pp. 238 e 241e Foucault em A S, 1969, p 77.]. O sentido de uma asserção não seria definido pelo tesouro das 
intenções nela contidas, através das quais essa asserção é simultaneamente revelada e retida, mas sim pela diferença que a articula 
com outras asserções, reais e possíveis, simultâneas ou temporalmente opostas. Assim surgiria à luz o conteúdo sistemático do 
discurso.” (F. in Nascimento da Clínica, cit. in HABERMAS, 1990, p. 228) 
 “Foucault quer eliminar a problemática hermenêutica e, assim, a auto-referencialidade que se manifesta com uma abordagem 
interpretativa do domínio do objecto. O historiógrafo genealogista não deve proceder como o hermeneuta, não deve tentar tornar 
compreensível aquilo que os actores fazem e pensam, a partir de um contexto tradicional entrelaçado na autocompreensão dos 
actores. Ele deve, antes, elucidar o horizonte dentro do qual tais manifestações podem aparecer dotadas de sentido partindo de 
práticas subjacentes.” (Isto é possível sem dispensar a autocompreensão dos actores – e essa posibilidade passa pelo entendimento 
da relação entre discursos e prática por meio de conceitos como o de categoria ligada à acção, que se pode encontrar em QUÉRÉ, 
como passa pela referência que Bourdieu faz (em Razões Práticas ou em MP), à leitura do campo pelo agente.  
259 Foucault diria positivo. 
260 Habermas entende que essa análise é funcionalista porque procuraria identificar o “contributo funcional”, que efeitos de poder 
(Habermas, 1990, p. 254) dão à “auto-afirmação de um dado universo discursivo” (cf análise de funções latentes na análise da 
legitimação das profissões) [cf AS, 1969, p. 64] 
Segundo HABERMAS, DFM, 1990, p. 257 (cf. GIDDENS, 2000 e 1992, sobre monitorização da acção): “A fim de provar o que 
quer, ele teria de demonstrar (por exemplo no quadro de uma teoria do conhecimento pragmático-transcendental) que as estratégias 
específicas do poder se transpõem para as estratégias correspondentes da objectivação de experiências do quotidiano verbal e, 
consequentemente, que prejudicam o sentido do uso de proposições teóricas sobre domínios assim constituídos de objectos” (cf K O 
Apel “A Controversia Entre o Explicar e o Entender”). Não será isso que Foucault faz em AS? 
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sujeito auto-referencial e da sua tentativa de dominar uma origem que cada vez mais se 
afasta) 261.  

Habermas reconhece que, na perspectiva de Foucault, “as pretensões à verdade 
não estão limitadas apenas aos espaços dos discursos dentro dos quais ocorrem”, e que 
“a historiografia genealógica deve tornar as práticas de poder, precisamente nas suas 
realizações constituintes do discurso, acessíveis a uma análise empírica” 262. Mas 
considera que as investigações deste historiador se enredariam precisamente “na auto-
referencialidade que deveria ser excluída pelo tratamento naturalista da problemática da 
validade.” (idem, p. 262 e 264) 

No entender de Habermas, essa metodologia estruturalista, essa teoria social 
naturalista e funcionalista e essa concepção funcionalista do poder seriam incompatíveis 
com as pretensões críticas de Foucault 263, que se vê como o dissidente que oferece 
resistência ao pensamento moderno e ao “poder disciplinar humanisticamente 
disfarçado”: “O «engagement» impregna os seus tratados científicos até no estilo e na 
escolha de palavras. [...] a crítica de Foucault baseia-se mais numa retórica pós-moderna 
da apresentação do que nas hipóteses pós-modernas da sua teoria.” O gesto crítico 
domina, segundo ele, tanto a teoria como a autodefinição que Foucault dá ao conjunto 
da sua obra 264. 

Já se viu que, ao afirmar que “a resistência ao poder nunca está em posição de 
exterioridade relativamente ao poder” (idem, p. 98), Foucault não quer com isso dizer 
que se esteja inevitavelmente “submetido à lei”, mas sim que os nexos de poder têm um 
“carácter estritamente relacional”.  Indo além dos objectivos da “crítica” que se 
propusera em PC e em AS, e que sintetiza em OD (1997, p. 44), e procurando 
identificar e caracterizar as forças da resistência a esse novo poder, Foucault, escreveu, 
em Vontade de Saber (1994, p. 146-147), que é “na vida e no homem enquanto vivo” 
que essas forças de resistência se apoiam, ou seja, precisamente “naquilo que esse poder 
[o biopoder] investe” 265. Segundo ele, desde o século XIX que “as grandes lutas que 
põem em causa o sistema geral de poder já não se travam em nome de um retorno aos 

                                                 
261 Ver HABERMAS (1990, p. 240) sobre Heidegger e Foucault, já aqui referido na Subsecção Genealogia. 
262 No entender de Habermas, Foucault pratica a historiografia genealógica “com a intenção séria de levar a bom termo uma ciência 
que é superior às ciências humanas que estão em declínio”. [Não encontrei nada, em As Palavras e as Coisas, que sustente esta 
afirmação tão categórica. É o contrário que se pode concluir dos últimos dois capítulos de AS]. “Ora se a sua superioridade não 
pudesse exprimir-se na substituição das pseudo-ciências convictas da sua culpabilidade por algo mais convincente; se essa supe-
rioridade se exprimisse unicamente no efeito de recalcamento efectivo do discurso científico até então dominante, a teoria de 
Foucault esgotar-se-ia na política teórica ou, mais precisamente, na colocação de objectivos teórico-políticos que excederiam os 
meios de que dispõe no seu empreendimento um homem só, mesmo que heróico. Foucault tem consciência disso. 
Consequentemente, gostaria de distinguir a sua genealogia de todas as restantes ciências humanas de um modo conciliável com os 
fundamentos da sua própria teoria. Para este fim, ele aplica a historiografia genealógica a si própria...” [Cf conclusão de 
Arqueologia do Saber ] (Habermas, DFM, 1990, p. 262) 
263 Cf. Habermas, DFM, 1990, pp. 255, 235, 262, 258, 264, e sobre cripto-normatividade, idem, pp. 259, 266) 
Habermas põe o problema de que “esta hipótese fundamental da teoria do poder é auto-referencial; ela deve, se for justa, destruir 
também o fundo de validade das investigações que inspira. Se, porém, a pretensão à verdade, que o próprio Foucault associa à sua 
genealogia do saber, fosse efectivamente ilusória e se se identificasse com os efeitos que esta teoria pode desencadear no círculo dos 
seus aderentes, seria a empresa no seu conjunto -- a desmistificação crítica das ciências humanas -- que perderia o sentido [Não se o 
seu efeito for o de se opor aos efeitos de poder dos discursos que analisa. Sem que esses efeitos sejam pensados como um 
contrapoder autónomo e que escapa a qualquer lógica de poder; como já aqui se viu que Foucault deixa claro em VS (1994, pp. 98-
99)].  
264 Habermas chama a atenção para a diferença entre o positivismo de F. e o positivismo «engagé» de um Max Weber que pretendia 
separar a base de valor abertamente declarada, e resultante de uma escolha decisionista, das análises conduzidas de uma forma livre 
de valores “ [Cf A S SILVA, 1988 p. 140 e ss). Foucault nega a possibilidade de uma prática teórica da própria prática, num 
movimento reflexivo típico da filosofia do sujeito e da consciência, e nessa medida considera superadas as teorias (Habermas, 1990, 
p. 264 e Foucault em AS final de capítulo sobre Ciência e Saber) que “reflectiram a relação entre a teoria e a prática”, como a de 
Marx. Segundo Habermas, Foucault “distingue-se da crítica de um Marx que desmascarou a autocompreensão humanística da 
modernidade ao perseguir o conteúdo normativo dos ideiais burgueses” porque “não tem a intenção de continuar aquele contra-
discurso que a Modernidade traz em si desde o seu começo” (Habermas, 1990, p 265 – cf p. 50 e ss). 
265Cf Habermas, 1990, p. 267: “a resistência só pode retirar a sua motivação, quando não a sua justificação, dos sinais da linguagem 
do corpo, daquela linguagem não verbalizável do corpo mortificado que recusa ser eliminada do discurso (Cf. Habermas, 1990, p. 
273) 
Cf. TOURAINE, 1997. 
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antigos direitos ou em função do sonho milenar de um ciclo dos tempos e de uma idade 
do ouro” (VS, 1994, pp.146/147). Já não se espera pelo “restabelecimento das justiças 
que se imaginam ancestrais” (idem, p.147). “o que é reivindicado e serve de objectivo é 
a vida, entendida como necessidades fundamentais, essência concreta do homem, 
realização das suas virtualidades, plenitude do possível” (idem , p. 147) 266.  

Segundo Habermas, seria a partir de uma posição de contra-poder assim definida 
que Foucault ganharia “uma perspectiva que deve ultrapassar as perspectivas dos 
detentores particulares do poder”. E seria isso que lhe permitiria transcender todas as 
pretensões a validade que não se constituem senão dentro da zona de influência do 
poder. A aliança com o saber desqualificado das pessoas deve procurar no trabalho de 
reconstrução do genealogista aquela superioridade “que emprestou a sua solidez capital 
à crítica dos discursos praticada nos últimos quinze anos” (Habermas, 1990, p. 263 
citando Foucault)  

Habermas assimila esta posição à de uma corrente marxista:  
 

Isto recorda-me um argumento do jovem Lukács. Segundo ele, com efeito, a teoria 
marxista devia a sua imparcialidade ideológica às possibilidades privilegiadas do 
conhecimento de uma perspectiva de experiência forjada através da posição do 
assalariado no processo da produção. Ora, sem dúvida, um tal argumento era válido no 
quadro de uma filosofia da história que pretendia descobrir o interesse geral no interesse 
da classe proletária e a autoconsciência do género humano na consciência de classe do 
proletariado.  

 
Mas, como Habermas faz notar, um tal conceito de contra-poder que se apoiaria 

sobre uma filosofia da história e conferiria privilégios cognitivos não seria compatível 
com as considerações que Foucault faz em VS, e, como o próprio Habermas assinala, 
para Foucault: “Cada contra-poder move-se já no horizonte do poder que ele combate e 
transforma-se, logo que vitorioso, num complexo de poder que provoca outro 
contra-poder. [...] Quem vencer a avant-garde teórica de hoje e abandonar a 
hierarquização do saber existente constitui a avant-garde teórica de amanhã e ergue 
uma nova hierarquia do saber.” 267 

  Porém, ao contrário do que escreveu Habermas em DFM, Foucault não parte 
dessa resistência para descrever os mecanismos do novo poder. A análise desses 
mecanismos assenta na descrição das formas de exclusão, de limitação e de apropriação 
que podem ser encontradas na ordem do discurso, sobretudo quando compara a 
modernidade com épocas anteriores. Se essa análise tem um efeito crítico no campo do 

                                                 
266 Habermas lembra que Foucault dirige a sua atenção para o saber implícito que se constitui entre os 
doentes do foro psiquiátrico e os enfermeiros, os delinquentes e os vigilantes, os prisioneiros nos campos 
de concentração e os guardas, os negros e os homossexuais, as mulheres e as bruxas, os vagabundos, as 
crianças e os tontos, “nunca apresentadas como saber oficial, nunca suficientemente articuladas”, um 
saber local, marginal e alternativo “que deriva a sua força da dureza com que se opõe a tudo o que o 
rodeia”. Estes elementos de saber são normalmente “desqualificados como inadequados à sua missão ou 
insuficientemente elaborados: são formas de saber ingénuas, localizadas no fundo da hierarquia, abaixo 
dos níveis exigíveis de saber e cientificidade” (Arqueologia do Saber pp. 60 e ss ?), mas onde dormita, 
porém, o “saber histórico das lutas”. A genealogia propor-se-ia, segundo Habermas, elevar estas 
“memórias locais” ao nível de “conhecimentos eruditos” (cf. capítulo sobre Ciência e Saber em A S), 
tomaria o partido daqueles que resistem às práticas estabelecidas do poder.  
(Cf. a análise que aqui se faz, no Subcapítulo 3.9, do uso emancipatório do conhecimento científico.) 
267 Habermas entende que “A genealogia do saber não pode sair deste círculo enquanto activar a 
insurreição das formas desqualificadas do saber e mobilizar o saber oprimido ‘contra o constrangimento 
de um discurso teórico, formal e científico’. Em todo o caso, ele não pode pretender para o seu saber uma 
superioridade que seria adquirida tomando como critério reivindicações de verdade que transcendem 
acordos locais.”  
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discurso do poder, é porque põe a nu uma vontade saber e de poder, uma natureza do 
novo poder que esse poder precisa de mascarar para ser tolerável (cf. VS, 1994. p. 99). 
(Tenha-se presente várias referencias já aqui feitas às condições de eficácia do poder, e 
a que se voltará no Subcapítulo seguinte 268). 

Para Habermas, é essencial definir o poder como uma esfera susceptível de ser 
regulada pelo direito e portanto como uma base para a constituição do Estado legítimo. 
E, talvez por isso, passa completamente ao lado da distinção que Foucault faz em 
História da Sexualidade entre o poder como discurso do direito e o poder como 
estratégia (e como direito do discurso), com base na qual caracteriza as novas formas de 
poder que utilizam os referidos dispositivos de uma tecnologia normalizadora ligada ao 
desejo de verdade e de realização (constituído pelo próprio poder). Mas necessariamente 
com alguma ligeireza intelectual, que pode ser considerada uma manifestação dos 
processos de exclusão e silenciamento referidos em Vontade de Saber 269, pois Foucault 
mostra bem, aí, como ocorreu historicamente essa transformação no conceito de poder, 
relacionada com o imperativo económico de maximização de si como recurso e com 
uma nova relação com o corpo que a burguesia iniciou desde o século XVII (Ver A 
Ordem do Discurso, pp. 29-34 e A Vontade de Saber pp. 89-94, 105, 109-110, 125-127) 
270. Habermas não entende plenamente o alcance da análise que aí é feita por Foucault, 
possivelmente por não entender (como muitos outros) quanto o conceito de 
“sexualidade” que Foucault desenvolve vai para além de uma sexualidade ligada à 
genitalidade (desmontando mesmo a focagem nessa genitalidade que é feita no prolixo 
discurso sobre o sexo – cf. FOUCAULT, 1994, pp. 109-110, 129, 153, 157-158, 161) 
271. 
                                                 
268 Cf. DURKHEIM (1985) e BOURDIEU (QFQD, 1998, p. 107). 
269 Em Vontade de Saber, Foucault descreve esses processos focando o discurso sobre o sexo, mas já 
analisara, em Arqueologia do Saber e em A Ordem do Discurso, o seu papel estrutural na elaboração do 
saber erudito.  
270 Confronte-se a síntese que aqui se fez da concepção de Foucault com a que Habermas faz do conceito 
de poder em Foucault: “Foucault pensa em conjunto estes significados tangíveis do poder (como 
interacção de partidos beligerantes, como rede descentrada de confrontações corpóreas e, enfim, como 
penetração produtiva e submissão subjectivante de um confronto corpóreo) no sentido transcendental de 
operações sintéticas que Kant ainda atribuíra a um sujeito e que um estruturalismo entende como 
acontecer anónimo, ou seja, como um puro operar descentralizado, guiado por regras com elementos 
ordenados de um sistema organizado supra-subjectivamente [...] Na genealogia de Foucault «poder é 
sinónimo desta pura actividade estruturalista; ocupa o mesmo lugar que a «diferença» em Derrida. Mas 
este poder constitutivo do discurso deve ser simultaneamente um poder transcendental de produção e um 
poder empírico de auto-afirmação.” (DFM, 1990, p. 241). Ou o que escreve sobre o poder disciplinar e o 
biopoder: “Este poder disciplinar, cujo carácter local, persistente, produtivo e penetrante é tão fino como 
um capilar, fixa-se nos corpos, que não nas cabeças. Tem a forma de um biopoder que se apodera dos 
corpos, que não dos espíritos, e submete o corpo a um constrangimento permanentemente normalizador -- 
sem para isso carecer de qualquer fundamento normativo. O poder disciplinar funciona sem ter de passar 
por uma consciência necessariamente falsa que se teria formado nos discursos humanistas...” . Como se as 
práticas disciplinares não superassem o dualismo mente—corpo visando cada um através do outro. E 
Foucault não demonstrasse como, um e outro, são produzidos por práticas discursivas e não discursivas 
bem precisas.  
  É para evitar estas leituras tão livres e simultaneamente tão orientadas por outros quadros de 
pensamento, que nesta tese de adopta o princípio de permanecer próximo dos textos originais, 
indicando rigorosamente as citações e as referências bibliográficas. Cf. a reacção de Bourdieu no final 
de um texto sobre a sua noção de campo e de habitus (publicado em O Poder Simbólico, 1989-4º ed 
2001), em que se queixa das distorções dos seus conceitos. Mas, como se verá na secção que aqui se 
dedica a Bourdieu, também ele faz algo de semelhante em relação a Foucault, no início de um capítulo de 
Razões Práticas (p. 56), “Por uma Ciência das Obras”. 
271 Nas palavras de Habermas (DFM, 1990. p. 272), Foucault mostra como “por detrás de uma aparente 
emancipação da sexualidade [a dessublimação repressiva segundo Marcuse] se entrincheira um poder que 
desdobra a sua produtividade por meio de uma compulsão insidiosamente induzida à confissão e ao 
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Subjacente à crítica que Habermas faz à concepção do poder por Foucault está 
algo de essencial para as teses do filósofo alemão, que é salvaguardar um entendimento 
do poder e dos conflitos sociais como esfera susceptível de ser regulada pelo direito 272. 
Por isso, ele tende a separar a dominação entre os homens 273, do poder, que seria 
“aquilo com que o sujeito actua sobre objectos em acções bem sucedidas” (DFM, 1990, 
p. 258). Enquanto que, na concepção de Foucault, como se começou por ver neste 
subcapítulo, o poder é uma característica das relações entre indivíduos e entre grupos 
em situações estratégicas complexas e instáveis resultantes de uma “multiplicidade de 
relações de força imanentes ao domínio em que se exercem e constitutivas da sua 
organização” (VS, 1994, p. 90) 274. Essas relações de força constituem-se na 
confrontação de interesses mais ou menos incompatíveis de indivíduos e grupos e são 
objecto de confrontos e lutas incessantes, que as transformam, reforçando-as ou 
invertendo-as, induzindo “sem cessar, pela sua desigualdade, estados de poder, mas 
sempre locais e instáveis” (idem, p. 96) 275. 

Giddens discute esta questão em Central Problems in Social Theory (1979 276), 
sistematizando assim as posições teóricas em confronto. 

 
Entre as muitas interpretações do poder na teoria social e política, surgem-nos duas 
perspectivas principais. Uma defende que a melhor maneira de conceptualizar o poder é 
considerá-lo como a capacidade de um actor para alcançar as suas vontades, mesmo 
que à custa das vontades daqueles que lhes possam oferecer resistência [277]. A 
segunda defende que o poder deverá ser visto como uma propriedade do colectivo [278]. 
(GIDDENS, 2000, p. 40) 

                                                                                                                                               
voyeurismo”. Habermas não entende que esse voyeurismo não é gratuito, como Foucault mostra bem em 
VP Capítulo 2 sobre Disciplina. Essa produtividade parece fazer sentido, na perspectiva de Habermas, 
unicamente em função de uma submissão arbitrária e gratuita dos sujeitos. Ele não vê, ou não quer ver, as 
implicações destas práticas para além da subjectividade, por exemplo, na economia – cf. Cuidado de Si, 
mas tb Vigiar e Punir sobre a subjectivação e o incremento da produtividade que caracterizam o 
“epistema da modernidade” como performativo-liberal (COUTURIER, 2002). E no entanto cita o que 
considera ser uma autocrítica de Foucault nos anos 80: Habermas refere-se (DFM, 1990, p. 257) a uma 
autocrítica que Foucault apresentou numa conferência proferida em Berkeley em 1980 (Howison 
Lecture). Nessa conferência, Foucault admite que da análise das tecnologias de dominação produzida em 
Vigiar e Punir resulta um quadro unilateral: “Se se quer analisar a genealogia do sujeito nas sociedades 
ocidentais, tem que se ter em conta mais do que tecnologias do eu. Digamos que tem que se ter em conta 
[…] o ponto em que as tecnologias de dominação dos indivíduos uns sobre os outros se encontram com 
os processos pelos quais o individuo actua sobre si mesmo.” 
272 Cf. crítica de BOURDIEU a Habermas em Meditations pascaliènnes, 1997, p. 131. 
273 Cf. HABERMAS, 1987. e a referência a esta questão que aqui é feita no Subcapítulo 2.1. 
274 Como foi referido no início deste capítulo, Foucault entende que há “um campo estratégico das relações de poder” e que “é 
nesse campo de relações de força que há que analisar os mecanismos de poder” (VS, 1994, p. 100). 
275 Como já se viu, e convém ter presente, aNa concepção de Foucault, o poder produz-se a cada instante 
em todos os pontos dando origem a relações não igualitárias [conflituais] e móveis. Os nexos de poder 
não podem existir senão em função de uma “multiplicidade de pontos de resistência, que desempenham 
nas relações de poder, o papel de adversário, de alvo, de apoio, de pretexto para uma intervenção”. 
Formar-se-iam assim centros locais constitutivos de relações de poder. Mas esses centros para funcionar 
têm que estar inseridos numa estratégia de conjunto, tanto quanto qualquer estratégia, para ter efeitos 
globais, tem que estar apoiada em “relações exactas e subtis” (VS, 1994, p.103).  
276 Edição em português de um capítulo sob o título Dualidade da Estrutura (GIDDENS 2000): pp. 40, 86 
e 88/90. 
277 Mas para Foucault, que não se pode de maneira alguma considerar nesta posição, como aqui se viu, é 
mesmo esse jogo de pressões e resistências que constitui os estados de poder em campos estratégicos 
complexos. 
278 Giddens faz notar que este é o tipo de definição empregue por Parsons, enquanto que a primeira seria a 
adoptada por Weber. Mas chama também a atenção para um problema em torno de uma frase de 
Economia e Sociedade em que este autor relaciona o poder com a “chance”. Este termo é habitualmente 
traduzido por capacidade, mas pode também sê-lo por possibilidade dando lugar a uma interpretação 
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Para ele, porém, nenhum destes modos de conceber o poder, quando 
considerados separadamente, é apropriado. Associando o poder ao controlo sobre 
recursos, entendidos como propriedades estruturais dos sistemas sociais (e 
considerando, portanto, as regras como recursos 279), propõe-se articular aquelas duas 
concepções segundo o princípio de “dualidade da estrutura” (idem, p. 42) 280. Ao dizer 
que “o poder resulta de formas definidas de dominação de um modo que é paralelo ao 
envolvimento entre regras e práticas sociais, sendo, na verdade, um elemento ou aspecto 
integrante dessas práticas” (idem) Giddens parece estar próximo da concepção que 
Foucault elaborava desde AS (1969), e que explicitou e sistematizou em VS (1976). 
Mas a identificação das regras situa-se, para o sociólogo inglês, a outro nível. Daí que, 
ao contrário de Foucault, entenda que “as “regras” tal como o poder não consistem na 
descrição de um estado de coisas, sublinhando o seu papel directo na capacidade para 
iniciar e continuar a acção (que já Wittgenstein assinalara 281).  

GIDDENS (2000, p. 81) parte da consideração de dois modos de conceber a 
relação entre poder e acção: 1) “enquanto algo que se encontra institucionalmente 
envolvido nos processos de interacção” (reduzindo o poder às relações de dominação e 
desprezando os vários graus de autonomia de actores dominados), e 2) “enquanto algo 
utilizado para obter determinados resultados através da conduta estratégica” 282. Ele 
considera que são raros os pontos de intersecção entre as literaturas que adoptam cada 
uma destas concepções 283. A segunda ignora o pano de fundo institucional e, portanto, 

                                                                                                                                               
menos individualista e relacionável com o conceito de campo de possibilidades. (É esse o entendimento 
de Bourdieu, quando explica como deriva de Weber o seu conceito de campo – no subcapítulo seguinte 
faz-se uma referência mais extensa a isso.) 
279 Mas GIDDENS escreve aí (2000, p. 40) que as “regras” (Cf. GIDDENS, 2000, sobre Wietgenstein) tal 
como o poder não consistem na descrição de um estado de coisas mas sim numa capacidade (para 
continuar a acção) 
280 O conceito de “estruturação” (com que pretende superar alguns aspectos do conceito de estrutura) 
implica, para GIDDENS, o de “dualidade de estrutura” (2000, p. 43). Este é o termo sintético com que se 
refere ao “carácter fundamentalmente recursivo da vida social e expressa a dependência mútua entre 
estrutura e agência” (idem, p. 43): “Por dualidade da estrutura, pretendo afirmar que as propriedades 
estruturais dos sistemas sociais são simultaneamente o meio e o resultado das práticas que constituem 
eses mesmos sistemas” (idem, p. 43). (Relacionar com Bourdieu sobre o carácter estruturante e 
estruturado do habitus e cf. crítica de Habermas/Rabinow a Foucault. Embora quer Bourdieu, quer 
Giddens valorizem muito mais o papel do agente.) 
Relacionar estruturação em GIDDENS/, 2000, com transformações em Foucault, 1969, e ver GIDDENS 
(2000, p. 30) sobre Levi-Strauss. Ver em GIDDENS, 2000, p. 31, 13, sobre estrutura e propriedades 
estruturantes, e p. 44 e 25 sobre a estrutura e os modos disruptivos de mudança. 
281 Ver GIDDENS Dualidade, 2000, pp. 46-50, 72, 31-33 e 37, sobre conhecimento e a relação das 
práticas com os discursos  
282 Estratégia tem aqui um sentido muito diferente do que tem em Foucault, ou em Bourdieu. Trata-se, 
para Giddens, de uma propriedade da acão intencional de cada indivíduo na sua relação com uma 
situação. 
283 No capítulo de CPST a que aqui se faz referência, são analisadas as teorizações de Steven Lukes, em 
Power, a Radical View (1974), de W.B. Gallie, em “Essentialy contested Concepts” (Proceedings of the 
Arisotelian society, 195/6) e de Peter Bachrach & Morton Baratz, em “The Two Faces of Power” 
(American Political Science Review, 1962). Passa-se aqui ao lado da discussão destes textos porque eles 
não foram minimamente analisados na preparação desta tese. Mas não se pode deixar de fazer referência a 
uma ideia de Bachrach & Baratz que está muito próxima das que Foucault viria a desenvolver: “A 
capacidade dos actores para assegurarem os resultados desejados no decorrer da interacção com os outros 
[...] consiste apenas ‘numa face’ do poder, já que este possui uma outra face, que consiste na ‘mobilização 
de preferências’, edificada sob a forma de instituições. Esta segunda face é parte da esfera da ‘não tomada 
de decisão’, das práticas implicitamente aceites e incontestadas.” (GIDDENS, 2000, p. 83, citando 
Bachrach & Baratz). Embora esta teorização chame a atenção para os modos como as questões são 
suprimidas do domínio daquilo que é “passível de ser dicidido” (idem), Giddens considera que ela não sai 



 537 

a relação entre poder e conflito. A primeira negligencia o poder enquanto algo que se 
encontra implicado nas realizações activas dos actores 284; e, na medida em que 
considera o poder como algo de algum modo determinado pelas instituições, também 
ignora os conflitos activos e, geralmente, só considera o conflito como um ponto de 
partida para a necessidade de ordem; ordem em que o conflito está cristalizado e as 
relações de força ou de poder estabilizadas. Por outro lado, dão lugar a duas concepções 
de como as estruturas de poder se encontram constituídas, ou de como se exerce a 
dominação 285, sem que qualquer delas esclareça devidamente a relação entre as noções 
de poder e de conflito 286. 

Para articular estas duas concepções Giddens começou por defender (em New 
Rules of Sociological Method), que “o conceito de acção se encontra logicamente 
vinculado ao de poder, sempre que esta última noção seja entendida como capacidade 
transformadora” (GIDDENS, 2000, p. 81) (ou, mais geralmente, o poder como 
capacidade dos actores para alcançarem os resultados visados pela acção intencional). 
Isto porque, embora reconhecendo que “mesmo o mais ocasional dos encontros sociais 
exemplifica os elementos de totalidade enquanto estrutura de dominação”, é para ele 
essencial o facto de que “tais propriedades estruturais são ao mesmo tempo mobilizadas 
e reproduzidas, [ou mesmo modificadas] através das actividades daqueles que 
participam nos sistemas de interacção”, ou seja, o princípio da dualidade da estrutura. 
Só que, nessa concepção, (e isto não está claro neste texto de Giddens) a acção seria 
uma intervenção sobre os acontecimentos, mais do que uma intervenção num campo 

                                                                                                                                               
do quadro da “teoria da acção”, pois “a não tomada de decisão continua a ser tida como uma propriedade 
dos agentes, bastante mais do que das instituições” (idem). 
  Giddens insiste na ideia que já defendera em New Rules of Sociological Method. de que “não é possível 
definir o conceito de agência a partir do de intenção como se presume em muita literatura em torno da 
filosofia da acção” (idem, p. 89/90). A noção de agência, tal como a emprega, assim como a noção de 
poder, seria anterior à “diferenciação sujeito/objecto” (idem, p. 90). Ao dizer que, nesta concepção, o 
agente pode exercitar o poder mesmo quando não tenha intenção de o fazer, Giddens fica muito próximo 
do entendimento de Foucault; e sobretudo, como severá na secção seguinte, da relação entre agência e estrutura com que 

Bourdieu procura superar a posição de Foucault, por ele considerada excessivamente estruturalista. Se Weber e outros 
sociólogos e filósofos centrados na acção estabeleceram uma relação entre estas noções terá sido, segundo 
Giddens, “porque muitas das discussões em torno do conceito de poder ocorreram num contexto político 
onde as “decisões” se articulam e relacionam claramente com os fins que os actores prosseguem”. E 
acrescenta: “Tal como sucede em termos mais genéricos com a esfera da agência, aqueles aspectos do poder abarcados pelas acções 
intencionais, ou no âmbito da monitorização reflexiva da conduta, possuem uma forma específica, sendo que é apenas em tal 
contexto que uma série de noções tais como «anuir, «regatear», etc., se aplicam.” (Giddens, 2000, p. 90) (Cf. BOURDIEU, 1997, 
Méditations pascaliennes, p. 277) 
  Em The Constitution of Society (1984/1990) GIDDENS volta ao mesmo tema da relação entre a acção e 
a estrutura, mas então com enfoque no conceito de mudança social mais do que no de poder. Refere-se aí 
às teorizações de Raymond Boudon e de Mancur Olson. Algumas obras destes dois autores, 
nomeadamente La Place du desordre e A Lógica da Acção Colectiva, foram analisadas no decurso da 
preparação desta tese. Elas parecem englobar algumas das problemáticas a que Giddens aqui se refere, 
como seja a relação do conceito de poder com o de interesse (GIDDENS, 2000, p. 86) . No Capítulo 2.3, 
já foram feitas referências às posições desses sociólogos. O problema de “como incorporar ‘a conduta 
socialmente estruturada’ numa abordagem geral do poder” [GIDDENS, 2000, p. 87, citando Lukes) não é, 
no entanto, satisfatoriamente tratado por BOUDON (1981), muito menos por OLSON (1998). Ver-se-á de 
seguida, muito resumidamente, como é que Giddens o aborda. 
284 Cf . no subcapítulo seguinte, Bourdieu sobre a valorização idealista da actividade. 
285 Para GIDDENS (2000, p. 91), “as estruturas de dominação implicam assimetrias de recursos 
empregues na manutenção das relações de poder no interior e entre os sistemas de interacção”. 
286 Giddens entende que o conceito de conflito “nada tem a ver, do ponto de vista lógico, com o de poder; 
ainda que, em termos substantivos, no desenrolar da vida social os fenómenos a que se referem tenham de 
facto muito a ver uns com os outros” (idem, p. 86; cf tb. p. 91) 
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social em que o resultado da acção depende das acções cruzadas de muitos indivíduos 
e só pode ser concebida como a participação num jogo estratégico 287. 

Mais à frente, escreve que “há que ultrapassar a divisão tradicional entre as 
noções «voluntarista» e «estrutural» de poder” (idem, p. 87), e que isso só é possível “se 
se reconhecer que o poder tem de ser abordado no contexto da dualidade da estrutura” 
(idem, p. 88). Para ele, a estrutura está implicada nas relações de poder, tanto quanto as 
relações de poder estão implicadas na estrutura (idem, p. 88). Segundo o princípio da 
dualidade da estrutura, os recursos, que são componentes estruturais dos sistemas 
sociais (cf. p. 91), “constituem os meios através dos quais o poder se exerce e as 
estruturas de dominação se reproduzem” (idem, p. 88), não devendo entender-se o poder 
como um recurso (288) nem como um tipo de actuação; ele “é instanciado na acção 
enquanto fenómeno regular e rotineiro” (idem, p. 88 289). 

Giddens entende que, quer a capacidade transformadora (valorizada pelos que 
tratam o poder em termos de conduta dos agentes), quer a dominação (que é a 
preocupação principal dos que concentram a sua atenção no poder enquanto qualidade 
estrutural 290), dependem do uso de recursos e que ambas se encontram mutuamente 
implicadas” (idem, p. 89) 291 . E termina colocando o «poder» entre essas duas noções: 
“Do ponto de vista conceptual, o «poder» encontra-se situado entre duas noções mais 
amplas: a de capacidade transformadora, por um lado, e a de dominação, por outro. O 
poder é relacional, mas só opera através da utilização da capacidade transformadora tal 
como é gerada pelas estruturas de dominação.” (idem, p. 89)  

 

                                                 
287 Mais à frente (idem, p. 90) pode ler-se que “embora o poder, no sentido de capacidade transformadora, 
se encontre implicado na própria noção de acção”, a utilização do uso do termo poder deve ser restringido 
a uma “subcategoria de «capacidade transformadora»”, referindo-se com esse termo à “interacção em que 
a «capacidade transformadora» surge envolvida nas tentativas dos actores para conseguirem que os 
outros ajam de acordo com as suas vontades”. Giddens esclarece que “o poder neste sentido relacional, 
diz respeito à capacidade dos actores para salvaguardarem resultados sempre que atingir esses resultados 
dependa da agência de outros”. Mas Giddens não passa na sua teorização pelo conceito de campo tal 
como o desenvolvem Foucault ou Bourdieu. Embora também não se possa dizer que este conceito seja 
excluído dessa teorização. Cf. GIDDENS (2000, pp. 7-9, 21-22, 44 e 67), e BOUDON (1981) sobre 
condições não conhecidas e consequências não intencionais da acção. Cf. referência a Parsons em 
GIDDENS (2000, p. 75-76) sobre a dupla contingência e papéis (a estrutura confere simultaneamente forma à 
“personalidade” e à “sociedade”, mas não de modo exaustivo por causa das consequências não intencionais e das condições não 
conhecidas da acção); mas Giddens vai mais longe que Parsons e reconhecendo que conduta é socialmente 
estruturada (idem, p. 87) quer considerar essa conduta numa teoria geral da mudança social, sem reduzir o 
papel do sujeito (idem, p. 17) Cf. noção de campo com a de estrutura e propriedades estruturantes em 
GIDDENS, 2000, p. 31, 13, ...) -- Mostrar que uma diferença está em que o campo (pelo menos em 
BOURDIEU, 1996, p. 57-64) considera os sujeitos.  
288 “Os recursos não são elementos adicionais das sanções normativas, abrangem também os meios 
através dos quais o conteúdo significativo e normativo da interacção se torna activo” (GIDDENS, 2000, 
p. 89) (ou seja, as regras como orientações para a acção) (Cf. CARIA, 2002, sobre sentido interpretativo, justificativo 
e normativo e até crítico, e ver no Subcapítulo 3.6, a relação entre epistemologia, ética e política – cf GIDDENS, 2000, p. 68)  
 Como se pode ver no subcapítulo seguinte, na medida em que Bourdieu entende o poder como um 
capital, deveria vê-lo como um recurso. 
289 Cf. início de GIDDENS, 1990, sobre a importância da rotina. 
290 Mantenha-se presente que, para GIDDENS (2004, p. 91), “as estruturas de dominação implicam 
assimetrias de recursos empregues na manutenção das relações de poder no interior e entre os sistemas de 
interacção”. 
291 Talvez porque visa a articulação destas duas concepções, Giddens desvaloriza a descrição que segundo 
ele Gallie faz do poder enquanto conceito essencialmente disputado; conceito que abre o espaço para 
Lukes relacionar as opções conceptuais e os aspectos do poder com posições políticas divergentes. Claro 
que, como Giddens diz, como crítica àqueles autores, todos os conceitos sociológicos podem ser 
relacionados com posições políticas e sociais. Mas a questão não está na afirmação de carácter geral. Está 
sim, como insiste Foucault, na análise concreta dessas relações entre opções tóricas e posições sociais e 
políticas (Cf. atrás, Foucault sobre a “ideologia”). 
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“Os sistemas sociais encontram-se constituídos como práticas regularizadas: o poder nos 
sistemas sociais pode assim ser caracterizado como implicando relações de autonomia e 
de dependência reproduzidas através da interacção social. Por consequência, “as 
relações de poder funcionam sempre nos dois sentidos [...] mesmo o mais autónomo dos 
agentes encontra-se até certo ponto dependente dos actores, [...] e mesmo se o poder de 
um dos actores, ou parte de uma relação social, for mínimo quando comparado com o do 
outro [...], mantém ainda para si alguma autonomia” (idem, p. 91) 292 

 

                                                 
292 Já se viu que Foucault chegara a uma conclusão semelhante. 


