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Mi chel Fou ca ult 1926-1984

A bi o gra fia de Mi chel Fou ca ult, que apre sen -

ta mos a se guir, está ba se a da em in for ma ções pu -

bli ca das nos si tes: www.pucsp.br/~fi lo puc/ver be -

te/fou ca ult.htm; www.unb.br/fe/tef/fi lo es co/fou ca -

ult/bio1.html e pro ex.re i to ria.unesp.br/ edi ca o62 -

set2004/ma te ri as/fou ca ult.htm

Paul-Mi chel Fou ca ult nas ceu em 15 de ou tu -

bro de 1926. Fi lho de Paul Fou ca ult, ci rur gião e

pro fes sor de Ana to mia em Po i ti ers, e Anna Ma la -

pert, Mi chel per ten cia a uma fa mí lia em que a me -

di ci na era tra di ção, pois tan to o avô pa ter no quan -

to o ma ter no eram ci rur giões. Entre tan to, Fou ca -

ult tra çou o pró prio ca mi nho. Des de cedo, de -

mons trou in te res se pela his tó ria, in flu en ci a do por

um pro fes sor que teve ain da na es co la, pa dre De

Mont sa bert. Fou ca ult era uma pes soa cu ri o sa, por 

isso, bus ca va, por con ta pró pria, suas le i tu ras. Seu 

in te res se pela fi lo so fia não tar dou a apa re cer, e ele 

apro fun dou seus es tu dos com en tu si as mo. Como

pano de fun do, Fou ca ult vi via os tor men tos da Se -

gun da Gu er ra Mun di al. De cep ci o nan do a ex pec -

ta ti va de seu pai de que se tor na ria mé di co, e apo i a -

do pela mãe, Fou ca ult se guiu seu ca mi nho rumo à 

fi lo so fia. O fato de per ten cer a uma fa mí lia bur -

gue sa, pos si bi li tou-lhe um au xí lio para suas ne ces -

si da des eco nô mi cas. Ele e o pai ti nham uma re la -

ção con tur ba da, o que não se re pe tia com a mãe,

com quem man ti nha for te vín cu lo. Mu dou-se para 

Pa ris, em 1945, e re tor na va sem pre que po dia

para vi si tar a mãe em Po i ti ers. Enquan to se pre pa -

ra va para pro vas, a fim de con cor rer a uma vaga

para ser alu no na Éco le Nor ma le de la rue d’Ulm,

Fou ca ult en trou em con ta to com Jean Hyppo li te1, 

pro fes sor que lhe en si nou He gel2 e re for çou seu

en can to e sua vo ca ção para a fi lo so fia, mar can -

do-o pro fun da men te. Em 1946, ini ci ou seus es tu -

dos na Éco le Nor ma le de la rue d’Ulm. Fou ca ult

era uma pes soa so li tária e fe cha da. Isso se tor nou

mais for te, por que as re la ções com os alu nos des -

ta es co la e a com pe ti ti vi da de que exis tia en tre

eles fi ze ram-no re cu ar ain da mais do con ta to so -

ci al. Tor nou-se uma pes soa agres si va e irô ni ca,

ca rac te rís ti cas que se man ti ve ram por toda a sua

vida. Em 1948, Fou ca ult ten tou su i cí dio, o que

aca bou le van do-o a um tra ta men to psi quiá tri co.

Este im pul so re tor nou ou tras ve zes em sua vida.

Se gun do o psi qui a tra que o acom pa nhou, esta

ati tu de es ta va li ga da a di fi cul da des por ca u sa da

sua ho mos se xu a li da de, que co me ça va a anun -

ci ar-se. Esta ex pe riên cia co lo cou-o, pela pri me i -

ra vez, em con ta to com a psi qui a tria, a psi co lo gia
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1 Jean Hyppo li te foi um fi ló so fo fran cês co nhe ci do por seu tra ba lho com He gel e ou tros fi ló so fos ale mães. Ele re a li zou a pri me i ra
tra du ção fran ce sa da obra de He gel Fe no me no lo gia do Espí ri to. Foi pro fes sor na Uni ver si da de de Stras bourg, onde
es cre veu The Ge ne sis and Struc tu re of Phe no me no logy (1947). Em 1949, mu dou-se para a Sor bon ne. Em 1954, foi
di re tor da Éco le Nor ma le Su pé ri e u re e, em 1955, ela bo rou um es tu do so bre Karl Marx. Em 1963, foi ele i to para o Coll ège de
Fran ce. Enquan to fi ló so fos como Jean-Paul Sar tre são co nhe ci dos pela pro du ção de no vos e in flu en tes tra ba lhos para a
fi lo so fia ale mã, Hyppo li te é lem bra do como um bom ex po si tor e pro fes sor. Influ en ci ou um gran de nú me ro de pen sa do res,
in clu in do Mi chel Fou ca ult e Jac ques La can (Nota da IHU On-Line).

2 Fri e drich He gel (1770-1831): fi ló so fo ale mão. Como Aris tó te les e San to To más de Aqui no, ten tou de sen vol ver um sis te ma
fi lo só fi co no qual es ti ves sem in te gra das to das as con tri bu i ções de seus prin ci pa is pre de ces so res. Sua pri me i ra obra, A
fe no me no lo gia do es pí ri to, tor nou-se a fa vo ri ta dos he ge li a nos da Eu ro pa con ti nen tal no séc. XX. (Nota da IHU On-Line)



e a psi ca ná li se, o que mar cou pro fun da men te a

sua obra. Foi le i tor de Pla tão, He gel, Kant,

Marx3, Ni etzsche4, Hus serl5, Hei deg ger6, Fre ud,

Ba che lard, La can, etc. Fou ca ult apro fun dou-se nos 

es tu dos de Kant. Con si de ra va que sua fi lo so fia era 

uma crí ti ca a Kant, no que diz res pe i to à no ção do

su je i to como me di a dor e re fe rên cia de to das as

co i sas, já que para Fou ca ult, o homem, era pro du -

to das prá ti cas dis cur si vas. Admi tia gran de in fluên -

cia de He i deg ger em sua obra, che gan do a afir -

mar: “Todo o meu de vir fi lo só fi co foi de ter mi na do 

por mi nha le i tu ra de He i deg ger”. É in flu en ci a do

tam bém por Ni etzsche, por quem se apa i xo nou, e

por Ba che lard. Leu tam bém au to res como Kaf ka,

Fa ulk ner, Gide, Ge net, Sade, René Char7, etc.

Este fi ló so fo tor nou-se gran de ami go de Lou is

Althus ser, que o le vou a ade rir ao par ti do co mu -

nis ta. Por toda a vida es te ve às vol tas com a po lí ti -

ca. Em 1948, li cen ci ou-se em Fi lo so fia pela Sor -

bon ne e, em 1949, em Psi co lo gia. No ano de

1952, cur sou o Insti tu to de Psycho lo gie e ob te ve

diplo ma de Psi co lo gia Pa to ló gi ca. No mes mo ano,

tornou-se as sis ten te na Uni ver si da de de Lil le. Fou -

cault le ci o nou Psi co lo gia e Fi lo so fia em di ver sas

uni ver si da des, em pa í ses, como Ale ma nha, Su é -

cia, Tu ní sia e EUA. Tra ba lhou du ran te mu i to tem -

po como psi có lo go em hos pi ta is psi quiá tri cos e

pri sões. Escre veu para di ver sos jor na is. Vi a jou o

mundo, apre sen tan do con fe rên ci as. Em 1955, mu -

dou-se para a Su é cia, onde co nhe ceu Du mé zil.

Este con ta to foi im por tan te para a evo lu ção do

pen sa men to de Fou ca ult, pela idéia de es tru tu ra

que Du mé zil de sen vol veu. Con vi veu com pes so as 

impor tan tes da in te lec tu a li da de de sua épo ca, como

Jean-Paul Sar tre8, Jean Ge net, Can gui lhem, Gil -

les De le u ze9, Mer lau-Ponty, Hen ri Ey, La can,

Bins wan ger etc. Em 1961, de fen deu a tese de

Dou to ra do, in ti tu la da Lou cu ra e Des ra zão. Este ve 
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3 Karl He in rich Marx (1818–1883): fi ló so fo, ci en tis ta so ci al, eco no mis ta, his to ri a dor e re vo lu ci o ná rio ale mão, um dos pen sa do res que
exer ce ram ma i or in fluên cia so bre o pen sa men to so ci al e so bre os des ti nos da hu ma ni da de no sé cu lo XX. Marx foi es tu da do no
Ci clo de Estu dos Re pen san do os Clás si cos da Eco no mia, pro mo vi do pelo IHU. A pa les tra A Uto pia de um novo pa ra dig ma
para a eco no mia foi pro fe ri da pela Prof.ª Dr.ª Leda Ma ria Pa u la ni, em 23 de ju nho de 2005. O Ca der no IHU Idéi as, edi ção
nú me ro 41, teve como tema A (anti)fi lo so fia de Karl Marx, com ar ti go de au to ria da mes ma pro fes so ra. (Nota da IHU On-Line)

4 Friedrich Nietzsche (1844-1900): filósofo alemão, conhecido por seus conceitos além-do-homem, transvaloração dos valores,
niilismo, vontade de poder e eterno retorno. Entre suas obras, figuram como as mais importantes Assim Falou Zaratustra. 9.
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998; O Anticristo. Lisboa: Guimarães, 1916; A Genealogia da Moral. 5. ed. São 
Paulo: Centauro, 2004. Escreveu até 1888, quando foi acometido por um colapso nervoso que nunca o abandonou, até o dia
de sua morte. A Nietzsche foi dedicado o tema de capa da edição número 127 da IHU On-Line, de 13-12-2004. Sobre o filósofo
alemão, conferir ainda a entrevista exclusiva realizada pela IHU On-Line edição 175, de 10 de abril de 2006, com o jesuíta
cubano Emilio Brito, docente na Universidade de Louvain-La-Neuve, intitulada Nietzsche e Paulo. (Nota da IHU On-Line)

5 Edmund Husserl (1859-1938): filósofo alemão, principal representante do movimento fenomenológico. Marx e Nietzsche, até
então ignorados, influenciaram profundamente Husserl, que era um crítico do idealismo kantiano. Husserl apresenta como
idéia fundamental de seu antipsicologismo a “intencionalidade da consciência”, desenvolvendo conceitos como o da intuição
eidética e epoché. Pragmático, Husserl teve como discípulos Martin Heidegger, Sartre e outros. (Nota da IHU On-Line)

6 Mar tin He i deg ger de Mess kirch (1889-1976): fi ló so fo ale mão. Sua obra má xi ma é O ser e o tem po (1927). A pro ble má ti ca
he i deg ge ri a na é am pli a da em Que é Me ta fí si ca? (1929), Car tas so bre o hu ma nis mo (1947), Intro du ção à me ta fí si ca
(1953). So bre He i deg ger, IHU On-Line pu bli cou na edi ção 139, de 2-05-2005, o ar ti go O pen sa men to ju rí di co-po lí ti co de
He i deg ger e Carl Schmitt. A fas ci na ção por no ções fun da do ras do na zis mo. So bre He i deg ger, con fi ra as edi ções 185, de
19-06-2006, in ti tu la da O sé cu lo de He i deg ger, e 187, de 3-07-2006, in ti tu la da Ser e tem po. A des cons tru ção da me ta fí si ca,
dis po ní ve is para down lo ad no sí tio do IHU, www.uni si nos.br/ihu. (Nota da IHU On-Line)

7 René Char (1907-1988) é um dos mais im por tan tes po e tas mo der nos fran ce ses. Admi ra do por He i deg ger pela pro fun di da de de sua
po e sia fi lo só fi ca, mi li tou no pro tes to an ti nu cle ar. Asso ci a do com o mo vi men to sur re a lis ta por mu i tos anos e ami go ín ti mo de mu i tos
pin to res – como Bra que, Gi a co met ti e Pi cas so – es cre veu uma po e sia que con fron ta os prin ci pa is in te res ses mo ra is, po lí ti cos e
ar tís ti cos do sé cu lo XX, com uma sim pli ci da de de vi são e ex pres são dos po e tas e fi ló so fos da Gré cia an ti ga (Nota da IHU On-Line).

8 Jean-Paul Sar tre (1905-1980): fi ló so fo exis ten ci a lis ta fran cês. Escre veu obras teó ri cas, ro man ces, pe ças te a tra is e con tos. Seu
pri me i ro ro man ce foi A Náu sea (1938), e seu prin ci pal tra ba lho fi lo só fi co é O Ser e o Nada (1943). Sar tre de fi ne o
exis ten ci a lis mo, em seu en sa io O exis ten ci a lis mo é um hu ma nis mo, como a dou tri na na qual, para o ho mem, “a exis tên cia
pre ce de a es sên cia”. Na Crí ti ca da ra zão di a lé ti ca (1964), Sar tre apre sen ta suas te o ri as po lí ti cas e so ci o ló gi cas. Apli cou suas 
te o ri as psi ca na lí ti cas nas bi o gra fi as Ba u de la i re (1947) e Sa int Ge net (1953). As pa la vras (1963) é a pri me i ra par te de sua
au to bi o gra fia. Em 1964, foi es co lhi do para o prê mio No bel de li te ratura, que re cu sou. (Nota da IHU On-Line)

9 Gil les De le u ze (1925-1995): fi ló so fo fran cês. Com Fé lix Gu at ta ri, de mons trou a im por tân cia do de se jo e seu as pec to
re vo lu ci o ná rio ante qual quer ins ti tu i ção, in clu si ve a psi ca na lí ti ca. Sua prin ci pal obra, de 1972, es cri ta em par ce ria com
Gu at ta ri, in ti tu la-se O Anti-Édi po e tor nou-se um dos li vros mais dis cu ti dos en tre os anos 1970/80. (Nota da IHU On-Line)



no Bra sil, em 1965, para con fe rên cia a con vi te de

Ge rard Le brun, seu alu no, na rue d’Ulm, em

1954. Fou ca ult fa le ceu no dia 25 de ju nho de

1984, em ple na pro du ção in te lec tu al, ten do sido

sua mor te mu i to sen ti da. A ca u sa da mor te foi

ques tão de mu i tas dis cus sões, sen do le van ta da a

hi pó te se de AIDS.

Obras de Mi chel Fou ca ult

O au tor pu bli cou as se guin tes obras: Do en -

ça men tal e Psi co lo gia (1954); His tó ria da

lou cu ra (1961); Ray mond Rous sel ( 1963 ); O

nas ci men to da clí ni ca (1963 ); As pa la vras e

as co i sas (1966); Arque o lo gia do sa ber (1969); A 

or dem do dis cur so (1970 – aula ina u gu ral do

Col le ge de Fran ce); Vi gi ar e Pu nir (1977); A

von ta de de sa ber – His tó ria da se xu a li da de I

(1976); O uso dos pra ze res – His tó ria da se -

xu a li da de II (1984); O cu i da do de si – His tó -

ria da se xu a li da de III (1984).

Por ser uma pes soa ex tre ma men te es tu di o sa, 

cul ta, atra ía ad mi ra ção dos de ma is. Há gran des

dis cus sões a res pe i to de Fou ca ult re pre sen tar ou

não a cor ren te es tru tu ra lis ta. O pró prio au tor, em

sua obra O nas ci men to da clí ni ca, usa, pela

pri me i ra vez, o ter mo es tru tu ra, de mons tran do,

nes te tex to, a in ten ção de re a li zar uma aná li se es -

tru tu ral. Em 1969, em seu li vro Arque o lo gia do

sa ber, Fou ca ult re ve la que a aná li se es tru tu ral

não o au xi li ou a tra tar da pro ble má ti ca que pre -

ten dia na obra O nas ci men to da clí ni ca. Ao

con trá rio, acre di ta va que a aná li se es tru tu ral aca -

bou por nu blar a pro ble má ti ca em ques tão. O mé -

to do mais apro pri a do, a seu ver, se ria o ar que o ló -

gi co, se pa ran do-se e dife ren ci an do-se, en tão, da

pro pos ta es tru tu ra lis ta. O pen sa men to de Fou ca ult

po de ria ser lo ca li za do como par te do de ba te so bre 

mo der ni da de, em que a ra zão ilu mi nis ta ocu pa o

lo cal de des ta que. O ho mem, para este fi ló so fo,

ocu pa um pa pel im por tan te, uma vez que é su je i to 

e ob je to de co nhe ci men to. Con si de ra o ho mem

como re sul ta do de uma pro du ção de sen ti do, de

uma prá ti ca dis cur si va e de in ter ven ções de po -

der. Fou ca ult dis cu te o ho mem, como su je i to e

ob je to do co nhe ci men to, por meio de três pro ce -

di men tos em do mí ni os di fe ren tes: a ar que o lo gia,

a ge ne a lo gia e a éti ca. Estes pro ce di men tos cons ti -

tu em mo men tos do mé to do. Para este au tor, o

mé to do se dá di an te do ob je to a ser es tu da do, e

não ao con trá rio. Por meio do mé to do ar que o ló -

gi co, este fi ló so fo abor da os sa be res que fa lam so -

bre o ho mem, as prá ti cas dis cur si vas, e não ver da -

des em re la ção a este ho mem. Re i vin di ca uma in -

de pen dên cia de qual quer ciên cia, pois acre di ta

não po der lo ca li zar o ho mem pelo que ela pode

ofe re cer. Esta be le ce in ter-re la ções con ce i tu a is dos 

di feren tes sa be res e não de uma ciên cia. A ar que o -

lo gia pode ser en con tra da, prin ci pal men te, em

duas de suas obras: A His tó ria da Lou cu ra e

As pa la vras e as Co i sas. Nes te úl ti mo li vro, ex -

pli ci ta con di ções de pos si bi li da de, para que os co -

nhe ci men tos pos sam se dar de uma de ter mi na da

for ma, em uma de ter mi na da épo ca, o que ele

cha ma de epis te me. A ge ne a lo gia, se gun do Fou -

ca ult, per mi te pen sar no po der como uma rede

em que o ho mem é vis to como ob je to e su je i to das 

prá ti cas do po der. Mais tar de, o au tor de sen vol -

veu a no ção do bi o po der. A ge ne a lo gia não se

opõe à his tó ria, e sim aos des do bra men tos me ta is -

tó ri cos das sig ni fi ca ções ide a is e das in de fi ni das

te le o lo gi as. Opõe-se ape nas à pes qui sa de ori -

gem. Este mé to do se en con tra, prin ci pal men te,

em sua obra Vi gi ar e Pu nir. A éti ca, para Fou ca ult, 

é a pos si bi li da de de apon tar o su je i to que ele ge a

si pró prio como su je i to das prá ti cas so ci a is. É o

mo men to para re fle tir o mo ti vo pelo qual o ho -

mem mo der no cons ti tui cri té ri os de um modo de

subjeti va ção em que te nha es pa ço a li ber da de.

Encon tra-se este mé to do prin ci pal men te em O

uso dos pra ze res e O cu i da do de si. Esta ela -

bo ra ção foi fe i ta nos úl ti mos me ses da vida de Fou -

ca ult, mo men to em que pa re cia sur gir para este fi -

ló so fo a ne ces si da de de pen sar so bre ele mes mo.
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Fou ca ult pen sou com to dos e con tra to dos

Entre vis ta com Fe li sa San tos

Fe li sa San tos con si de ra Fou ca ult um fi ló so fo

aber to ao afir mar que “Fou ca ult se ex põe. Seu

pen sa men to se arma fun da men tal men te con tra

ou tros pen sa men tos”. Fe li sa é fi ló so fa e pro fes so ra 

da Fa cul da de de Ciên ci as So ci a is da Uni ver si da de 

de Bu e nos Ai res. Seu cam po de tra ba lho é o pen -

sa men to con tem po râ neo e a co mu ni ca ção vi su al.

Sobre Mi chel Fou ca ult, a pro fes so ra pu bli cou Más

de una mu er te, em Vi das fi lo só fi cas. Bu e nos

Ai res: Eu de ba, 1999; e El ri es go de pen sar, em

El úl ti mo Fou ca ult. Bu e nos Ai res: Su da me ri ca -

na, 2003. E so bre Fou ca ult e Der ri da, Fe li sa San -

tos es cre veu El su e ño del ma es tro, em Ten si o -

nes fi lo só fi cas. Bu e nos Ai res: Su da me ri ca na,

2001. Re a li zou tra du ções de obras de Bour di eu,

Cer te au, Der ri da, Rorty, Slot jerdyk, Fou ca ult, We -

ber, Offe. O úl ti mo li vro por ela tra du zi do é Las

mu je res pi en san di fe ren te, de Ma rit Rull mann

e Wer ner Schle gel. Bu e nos Ai res: Su da me ri ca na,

2004. Atu al men te, tra ba lha so bre De le u ze e pre -

pa ra um li vro so bre ima gi na ção, ima gem e ima gi -

ná rio. Fe li sa con ce deu en tre vis ta à IHU On-Line

em 18 de ou tu bro de 2004.

IHU On-Line – Como ca rac te ri za ria Fou ca ult 

como fi ló so fo?

Fe li sa San tos – Fou ca ult é, di fe ren te men te de

mu i tos de seus con tem po râ ne os, um fi ló so fo aber -

to. Há pen sa do res que en cla u su ram a pos si bi li da -

de de se guir pen san do, en re da dos em ca mi nhos

que não só não le vam a lu gar ne nhum, mas que,

tam bém, se tor nam lu gar de pas sa gem para acó li -

tos, ca mi nhos que le vam a uma es pé cie de cla us -

tro com por tas e ja ne las fe cha das. Fou ca ult as tem 

aber to. E as tem aber to jus ta men te por que não há

algo as sim como uma fi lo so fia fou ca ul ti a na. Di -

ver gen te men te de De le u ze e de Der ri da10, que

mor reu na sex ta-fe i ra pas sa da, que cons tru í ram

ca mi nhos fi lo só fi cos mu i to idi os sin crá si cos, di ria

que mu i to ín ti mos, Fou ca ult se ex põe. Seu pen sa -

men to se arma fun da men tal men te con tra ou tros

pen sa men tos. Ocu pou-se do que es ta va pas san -

do, e é por isso que foi tão cri ti ca do. Não eri giu

uma re ser va pró pria para po der re fle tir, pen sou

com to dos e con tra to dos. É um per cur so sin gu lar

que mais que se atar a fan tas mas fun da ci o na is,

uma es co la, uma on to lo gia, um mes tre, cer tas

idéi as di ri gen tes, ten ta sem pre pôr em ques tão as

es co las, as idéi as di ri gen tes, a mes ma no ção de

mes tre. Di fí cil de en qua drar, en tão, sem pre nas

fron te i ras, fi ló so fo nas pedre i ras da his tó ria, Fou -

ca ult é um pen sa dor lú ci do que re fle te so bre a

atu a li dade, um ges to da Aufk lä rung ain da vi gen -

te. É pre ci so des ta car que Fou ca ult não é como

pro põem al gu mas le i tu ras, es pe ci al men te as nor -

te- ame ri ca nas, um fi ló so fo pós-mo der no. É um

crí ti co. Alguém que des pre za o si nu o so per cur so

dos her me ne u tas que fa zem pro li fe rar a fi lo so fia

em to das as par tes, man ten do seu lu gar de maî tre, 

que não é só mes tre, mas tam bém dono ou se -

nhor, pelo me nos dos tex tos, dis si mu lan do seu lu -

gar de po der. Fou ca ult per ma ne ceu sem pre, di ga -
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10 Jac ques Der ri da (1930-2004): fi ló so fo fran cês, cri a dor do mé to do cha ma do des cons tru ção. Seu tra ba lho é as so ci a do, com
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L’Ethi que du don, (1992), De me u re, Ma u ri ce Blan chot (1998 ), Vo i les avec Hélè ne Ci xous (1998), Don ner la mort
(1999). De di ca mos a Der ri da a edi to ria Me mó ria da IHU On-Line, edi ção 119, de 18-10-2004. (Nota da IHU On-Line)



mos, in di fe ren te di an te dos ava ta res do pen sa -

men to pós-mo der no. “O que se cha ma de pós-

mo der ni da de? Não es tou a par”11. Entre tan to,

nes se mes mo tex to, diz que con si de ra “o mo men -

to pre sen te como sen do, na his tó ria, o da rup tu ra,

ou da con su ma ção, ou do cum pri men to, ou da

au ro ra que vol ta”. Pa re ce-lhe um es tig ma. Ao

mes mo tem po nos con vi da: “é ne ces sá rio ter a

mo dés tia de di zer ao mes mo tem po que – in clu si -

ve sem essa so le ni da de – o mo men to no qual se

vive, é mu i to in te res san te, e de man da ser ana li sa -

do, e de man da ser des com pos to, e que, com efe i -

to, te mos que nos per gun tar: O que é hoje? ” […]

a ta re fa da fi lo so fia é res pon der [...]o que so mos

nós hoje? E esta fun ção de di ag nós ti co “não con -

sis te em ca rac te ri zar sim ples men te o que so mos,

se não, se guin do as li nhas de fra gi li da de de hoje,

che gar a cap tar por onde o que é, como o que é

po de ria não ser o que é.” Por úl ti mo, Fou ca ult

abor da a atu a li da de na obra kan ti a na como o

eixo que per mi te a ele mes mo de di car-se à fi lo so -

fia crí ti ca: “é esta a for ma de fi lo so fia que, de He -

gel à Esco la do Frank furt, pas san do por Ni etzsche

e Max We ber, cri ou uma for ma de re fle xão na

qual ten tei tra ba lhar”12. A fi li a ção dos fi ló so fos é

co i sa es tra nha. Pa re ce mais ta re fa da his tó ria da

fi lo so fia que da fi lo so fia pro pri a men te dita. Se é

que há algo as sim, por que, em ge ral, os gran des

pen sa do res o que fa zem é eri gir uma for ma de

pen sar como a fi lo so fia e aí as con tri bu i ções dos

ou tros, que sem pre as há, são so men te um com -

po nen te, no me lhor dos ca sos, des sa ma ne i ra pre -

ten di da men te nova de en ca rar a ati vi da de. A au -

to fi li a ção a ma i o ria das ve zes não é ou tra co i sa

que au to le gi ti mi da de, mas, na ver são fou ca ul ti a -

na, é a re mis são de uma ca de ia de pen sa men to

que, aber ta men te, deve ser con ti nu a da, pois, si tu -

a ção con tin gen te, o pen sar se faz so bre o que

acon te ce, e esse ho ri zon te que nos obri ga a re fle tir, 

será elu ci da do por quem pen se de po is de nós. Pre -

ca ri e da de, e não ab so lu tez do pen sa men to. Ain da 

que seja essa mes ma pre ca ri e da de que per mi te

pen sar. Res tri ção e pro du ção es tão jun tas em to -

das as par tes. Si tu ar-se no pen sa men to não é só

pen sar o im pen sa do. É tam bém sa ber que esse

im pen sa do será base para des fa zer. Vi rão ou tros

ope rá ri os para pros se guir a obra. E é por isso que

não há, em Fou ca ult, uma fi lo so fia, en tre tan to, ele 

é fi ló so fo. Sua pró pria obra nos propõe, não a

con for ma ção de uma fi lo so fia nova, mas uma in -

ves ti ga ção na his tó ria do pen sa men to. A his tó ria – 

dos sis te mas de pen sa men to e en tão tam bém da

fi lo so fia – não é uma bar re i ra que nos im pe de de

pen sar e que terá de ser le van ta da, para que o

pen sa men to flua. É o que nos obri ga a re fle tir.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is fer -

ra men tas que exis tem em suas obras, para

en ten der a so ci e da de con tem po râ nea?

Fe li sa San tos – Fou ca ult ten tou en ten der, e nos

fa zer en ten der, o que nos acon te ce; sua idéia de

uma on to lo gia de nós mes mos nos três sul cos em

que está tra ça da, como su je i tos de co nhe ci men to,

como su je i tos do po der, como su je i tos éti cos, as si -

na la o des lo ca men to de sua aná li se: das prá ti cas

dis cur si vas que or de nam o sa ber às re la ções de

po der e des tas às re la ções do in di ví duo con si go

mes mo que per mi tem fa lar de su je i to, em sen ti do

es tri to. Não são só des lo ca men tos de cor pus a es -

tu dar, são des lo ca men tos teó ri cos, fun da men tal -

men te, por que não é pos sí vel a abor da gem de um 

ob je to sem uma re fle xão so bre o como, quer di -

zer, uma me to do lo gia. Não há re ce i tas, en tão, se -

não tra ba lho, ri gor, ao cons tru ir um ro te i ro.

Foi es cri to mu i to so bre o po der em Fou ca ult.

Pa re ce que sua con cep ção de po der foi su fi ci en te -

men te ino va do ra para dar lu gar a in ter pre ta ções

di ver sas e, me lhor ain da, a con si de ra ções mu i to

di fe ren tes so bre o que di zia Fou ca ult e, con se -

qüen te men te, de sua to ma da de po si ção, gran de -

men te crí ti ca, por exem plo, em re la ção a Ha ber -

mas ou aos pen sa do res nor te-ame ri ca nos. Algo

nes ta con cep ção de po der não es ta va cor re to para 

eles: Se o po der era oni pre sen te – como en ten di am 

que Fou ca ult ques ti o na va, onde es ta va a li ber da -

de? Fou ca ult de fi ne o po der em um tex to pu bli ca -
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do em 198213: Ação so bre ação. E su bli nha que “o 

po der não exis te mais que em ato, in clu si ve se, é

ob vio, ins cre ve-se em um cam po de pos si bi li da -

des dis per sas, apo i an do-se so bre es tru tu ras per -

ma nen tes.” Isso lhe per mi te: 1º – Dis tin guir ni ti da -

men te en tre a do mi na ção que não é uma ação so -

bre ação, é ação so bre os cor pos, so bre as co i sas

e, por tan to, ex clui qual quer ou tra co i sa que não

seja a pas si vi da de, a im po tên cia. Uma re la ção de

po der exi ge que “‘o ou tro’ (aque le so bre o qual se

exer ce) seja re co nhe ci do e man ti do até o fim

como su je i to de ação, e que se abra, di an te da re -

la ção de po der, todo um cam po de res pos tas, re a -

ções, efe i tos, in ven ções pos sí ve is.” 2º – Dar con ta, 

en tão, da li ber da de dos su je i tos ope ran tes. Li ber -

da de en ten di da “como es pa ço de li ber da de con -

cre ta, quer di zer de trans for ma ção pos sí vel”14.

Mas me pa re ce que há um as pec to de Fou ca ult

que nos pode ser vir para se guir pen san do. É a ob -

ses são pe los mé to dos: a ar que o lo gia, a ge ne a lo -

gia, a “acon te ci men ta li za ção”, a pro ble ma ti za ção

não são só pa la vras. São for mas de aces so ao que

é. E ali a ri que za é im pres si o nan te. São es tas pers -

pec ti vas que fa zem sur gir o apa re lho con ce i tu al: a

dis ci pli na, o dis po si ti vo, o bi o po der.

IHU On-Line – Que atu a li da de têm os con -

ce i tos bi o po der, so ci e da de de con tro le, dis -

ci pli na e go ver na bi li da de?

Fe li sa San tos – Po de mos per gun tar-nos se es ta -

mos ou não em uma so ci e da de de con tro le, ou já,

de fato, imer sos em uma so ci e da de de ou tro tipo,

uma so ci e da de pós-dis ci pli nar. O tex to do De le u -

ze, Pós-data às so ci e da des de con tro le15, mar ca

uma pos si bi li da de de pen sar so ci e da des pos te ri o -

res. Na Amé ri ca La ti na, pode ser uma má pi a da,

por que em mu i tos pa í ses ain da se exer ce um po -

der so bre a vida, que é an te ri or, his to ri ca men te fa -

lan do, ao bi o po der fou ca ul ti a no. Quer di zer, o di -

re i to de vida ou mor te so bre os ou tros, o po der de

so be ra nia que é o ou tro lado do bi o po der se exer -

ce co ti di a na men te e não só na Amé ri ca La ti na.

Fou ca ult ti nha for ja do essa no ção para dar con ta

da ir rup ção de uma for ma de go ver no que pro du -

zia a vida dos su je i tos em vez de ter di re i to so bre a

vida dos sú di tos, isto é, o di re i to de matá-los. E de -

fi ne o bi o po der como aque le que apa re ce quan do 

são da das as pos si bi li da des téc ni cas e po lí ti cas

não só de or de nar a vida, mas de fazê-la pro li fe -

rar. Entre tan to a fun ção mor tí fe ra, no sen ti do li te -

ral do ter mo, do es ta do se res se gu ra no ra cis mo. O 

ra cis mo é a pos si bi li da de de se guir ma tan do em

uma so ci e da de re gi da pelo bi o po der. Não está

mu i to lon ge do que se está pas san do no mun do

hoje. Te mos que re fle tir que, fun da men tal men te,

Fou ca ult for ja es tes con ce i tos para ex por no que

as so ci e da des atu a is di fe rem de ou tras. A rup tu ra,

que fixa no sé cu lo XVIII, é ma ni fes ta. Fou ca ult vê,

no Esta do, uma ma triz da in di vi du a li za ção ou

uma nova for ma de po der pas to ral. É as sim que a

po lí cia sur ge nes se sé cu lo, “cu i da-se” a vida dos

in di ví du os. E há tam bém a pro li fe ra ção das ins ti -

tu i ções de cu i da do nas qua is de ve rá ha ver um

pen sa men to cla ro: a as sis tên cia so ci al, a edu ca -

ção, a me di ci na, a psi co lo gia. A so ci e da de dis ci -

pli na do ra se vê na fá bri ca, no hos pi tal, na es co la;

seu mo de lo é o cár ce re. O tem po se abre, os lu ga -

res se di vi dem, a dis ci pli na con for ma os cor pos.

Infor ma-nos com uma for ma nova, e que tal for -

ma es te ja con de na da a ani qui lar-se não deve nos

sur pre en der. As so ci e da des atu a is não têm o tra -

ba lho como prin cí pio di ri gen te e, en tre tan to, tais

for mas de con tro le são me nos afins à dis ci pli na in

situ. Elas se abran da ram, apa ren te men te, e, ao

mes mo tem po, se tor na ram mais si nu o sas: o hos -

pi tal-dia, o tra ba lho em casa, a de ten ção do mi ci -

li ar, a edu ca ção não-pre sen ci al não são pro tó ti -

pos de li ber da de, mas de ou tras for mas de con tro -

le, in clu si ve, mais du ras. Po de mos sa ber onde

está cada pes soa em qual quer mo men to, em que

gas ta seu di nhe i ro, do que gos ta. A dis ci pli na se

faz nos cor pos e gera al mas per ti nen te men te dis ci -

pli na das. O con tro le da qui lo que que re mos pres -

su põe al mas dis ci pli na das ain da em suas op ções
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13 The Sub ject and Po wer (Le su jet et le pou vo ir. Tra du zi do por F. Du rand-Bo ga ert), in Drey fus (H.) et Ra bi now (P.), Mi chel
Fou ca ult: Be yond Struc tu ra lism and Her me ne u tics, Chi ca go, The Uni ver sity of Chi ca go Press, 1982, Dits et écrits, IV, p.
208-226. (Nota da en tre vis ta da).

14 FOUCAULT, Mi chel, Struc tu ra lis me et poststruc tu ra lis me, Dits et écrits, IV, 330, Pa ris, Gal li mard, 1994. p. 449. (Nota da
en tre vis ta da).

15 Este tex to está en Pour par lers, Pa ris, Mi nu it.



con tra-sis te ma, por que o mo de lo dis ci pli na dor se

for ja para uma so ci e da de pro du ti va, pro du to ra de 

mer ca do ri as; o con tro le che ga a uma so ci e da de

que se apre sen ta como so ci e da de de con su mo. E

o con su mo é in di vi du al e ne ces si ta da ace i ta ção.

Indi ca cada in di ví duo. Ven dem-se ser vi ços. Com -

pram-se ações. É uma li ber da de que exis te como

pano de fun do.

IHU On-Line –  Que de sa fi os se apre sen tam a

quem se de di ca a tra du zir a obra do Fou ca ult?

Fe li sa San tos – O ma i or de sa fio é que há mu i tos 

Fou ca ults: o bar ro co e es ti lis ta das pri me i ras obras,

o da pro sa qua se in gle sa, li ne ar, das úl ti mas; o que 

fala com os alu nos, mu i to di fe ren te do dos li vros;

o que dita con fe rên ci as em in glês; o das in ter ven -

ções po lí ti cas, que mos tra um do mí nio dos idi o -

mas clás si cos, gre go e la tim. O pro ble ma é mais o

va lo ri zar o con jun to da obra. Quer di zer, os ar ti -

gos, as en tre vis tas têm um peso ma i or na cir cu la -

ção da obra, por que são con si de ra dos “mais cla -

ros”. As au las são um ma te ri al di fí cil de ma ne jar:

são des gra va das e, no caso dos cur sos, com edi -

ção do Ewald e com o re cur so das no tas de tra ba -

lho do pró prio Fou ca ult. Sem pre se gue vi gen te o

fato de que Fou ca ult pe diu que não hou ves se pós -

tu mos. Um pro ble ma ain da exis ten te é que pro li -

fe ram as trans cri ções de ter mos gre gos nos úl ti mos 

tra ba lhos: em mu i tas das ver sões, trans cre ve-se tal 

qual a ver são fran ce sa, e te mos co i sas como phu -

sis, que é uma aber ra ção, por que é a trans cri ção

fran ce sa de uma pa la vra gre ga, physis. Ou tro pro -

ble ma é que o cor pus que ele tra ba lha ul ti ma men -

te, as pa la vras gre gas e ro ma nas, têm tra du ções,

em es pa nhol, mu i to dis tin tas das que ele faz. É

pre ci so se le ci o nar as mais con fiá ve is e, além dis so, 

pro cu rar as que es tão de acor do com o pen sa -

men to que está sen do ex pos to. E há al guns dos

au to res ci ta dos que não es tão tra du zi dos para o

es pa nhol, as sim é ne ces sá rio com pa rar ver sões in -

gle sas, fran ce sas com as ori gi na is, isto é, em re la -

ção a es tes úl ti mos ma te ri a is é pre ci so fa zer uma

tra du ção crí ti ca. A ou tra ques tão, tal vez a ma i or, é

a ne ces si da de de cri ar ne o lo gis mos para cer tos

barba ris mos. Ele cons trói a no ção e a de sig na,

cri ando pa la vras no vas. E o es pa nhol não ace i ta

mu i to bem os ne o lo gis mos. Além dis so, o tra du tor 

não deve es que cer que já há uma es pé cie de no -

men cla tu ra dos con ce i tos vi gen tes, por que já exis -

tem tra du ções que as sim a es ta be le cem. Por mais

que me pa re ça im pró pria a tra du ção da in qui e ta -

ção de si, é o se gun do tiro da His tó ria da Se xu a -

li dade, devo usá-la. Escla re ce rei, em todo o caso

que se tra ta do Cu i da do de si, la cura sui, como

cu i da do, como ocu pa ção e pre o cu pa ção da gen te 

mesmo e não de uma in qui e ta ção en ten di da como

am bi ção ou um es ta do de in tran qüi li da de.

IHU On-Line – Qual é a men sa gem que sua

vida e obra po dem de i xar 20 anos de po is de

sua mor te?

Fe li sa San tos – De i xo fa lar o pró prio Fou ca ult:

Pre ci sa mos ima gi nar e cons tru ir o que po de ría mos ser
para nos de sem ba ra çar des ta es pé cie de “du pla Co er -
ção” po lí ti ca que são a in di vi du a li za ção e a to ta li za ção 
si mul tâ ne as das es tru tu ras do po der mo der no. Po -
der-se-ia di zer, para con clu ir, que os pro ble mas po lí ti -
co, éti co, so ci al e fi lo só fi co que se ex põem a nos so hoje
não são os de ten tar li be rar o in di ví duo do Esta do e
suas ins ti tu i ções, mas os de nos li be rar do Esta do e do
tipo de in di vi du a li za ção que com ele se re la ci o na. Ne -
ces si ta mos pro mo ver no vas for mas de sub je ti vi da de,
ne gan do o tipo de in di vi du a li da de que nos foi im pos ta
du ran te tan tos sé cu los16.

Pri me i ro, en tão, a ta re fa da fi lo so fia quer di zer o

que so mos nós hoje, e isso “não con sis te em ca -

rac te ri zar sim ples men te o que so mos, mas, se -

guin do as li nhas de fra gi li da de de hoje, che gar a

cap tar por onde o que é, como o que é po de ria

não ser o que é”. Fou ca ult nos cha mou a pen sar

de modo di fe ren te, a pen sar como um tra ba lho,

como uma ex pe riên cia mo di fi ca do ra de nós mes -

mos. É pre ci so es tar à al tu ra dessa demanda.

IHU On-Line – Algum ou tro as pec to que

que i ra des ta car da obra e vida do fi ló so fo?

Fe li sa San tos – Pri me i ro, a vida. A vida de um

fi ló so fo não é sem pre uma pe dra de to que para a

fi lo so fia. Nem tem mu i to sen ti do ex por uma obra

com base em fan tas mas fun da ci o na is, como faz

11

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO
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Mil ler em sua bi o gra fia, por isso mes mo ama re la.

Nem tem sen ti do ar gu men tar ad ho mi nen como

faz Zi zek em A re vo lu ção bran da. A ho mos se xu a li -

da de não faz fi lo so fia ne ces sa ri a men te. E a vida

de um ho mem é a vida de um ho mem. Nes se

caso, uma am pla ge o gra fia que ten tou não co a gu -

lar nun ca. Per cur sos di ver sos, te mas di ver sos, mé -

to dos di ver sos. A sin gu la ri da de des se ho mem cons -

truiu isso. Se se al can çou ou não essa es té ti ca da

exis tên cia que te ma ti za em suas úl ti mas obras, é

uma ques tão de re cep ção, de o que sig ni fi ca Fou -

ca ult para nós. Não pos so de i xar de pen sar um

Fou ca ult fe liz. Na Sal pé triè re, onde mor re, pos so

pen sar em um Fou ca ult fe liz, por que, se a mor te é

a im pos si bi li da de ra di cal de pen sar de ou tra ma -

ne i ra, não é me nos cer to que es go tou o cam po do

pos sí vel. “Pen sar não sal va nem faz fe liz”, diz Fou -

ca ult no The a trum phi lo sop hi cum. Te rei que tomá-lo 

ao pé da le tra, por que pen sar não é co men tar,

pen sar não é uma obri ga ção, nem pen sa mos por -

que o pen sa men to nos ar ras ta, mas te mos que

atre ver-nos, há a es pon ta ne i da de em jogo que po -

de mos pra ti car “a arte de não-ser vi dão vo lun tá ria

e a in do ci li da de re fle xi va”17. Então nos pro po -

mos, du zen tos anos de po is, in tem pes ti va men te:

sa pe re au de te. E que nos atre va mos a pen sar é

todo um es for ço, so bre tu do quan do os pen sa do -

res co men tam, con ver sam ou exer cem o so li ló -

quio. E, nes tas épo cas, de pen sa men to dé bil, es -

tra nha-se sua du re za, sua cri a ti vi da de, seu ri gor,

sua cu ri o si da de e, in clu si ve, sua ma lí cia, sua lu ci -

dez, sua in te li gên cia.
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“Fou ca ult nos en si na a pen sar”

Entre vis ta com Eni Orlan di

Eni Orlan di é pro fes so ra do Insti tu to de Estu -

dos da Lin gua gem da Uni ver si da de Esta du al de

Cam pi nas (Uni camp) e pro fes so ra vi si tan te na Eco le

des Ha u tes Etu des en Sci en ces So ci a les (EHESS),

da Fran ça. Eni Orlan di é mes tre e dou to ra em Lin -

güís ti ca pela USP e pós-dou to ra pela Uni ver si té de

Pa ris VII, da Fran ça. É au to ra de 18 li vros, en tre os

qua is ci ta mos: As For mas do Si lên cio. Cam pi -

nas: Uni camp, 1992; Inter pre ta ção Na ci o nal.

Rio de Ja ne i ro: Vo zes, 1996; e Ci da de dos sen -

ti dos. Cam pi nas: Pon tes, 2004. Tam bém or ga ni -

zou di ver sas obras, en tre elas, Para uma en ci -

clo pé dia da ci da de. Cam pi nas: Pon tes, 2003.

Para a pro fes so ra Eni de Lour des Pul ci nel li Orlan -

di, a con tri bu i ção de Mi chel Fou ca ult nos leva à

com pre en são das “tec no lo gi as de si” pe las qua is

os in di ví du os “são le va dos a dar aten ção a si mes -

mos, a de ci frar-se, a re co nhe cer-se e a con fes -

sar-se como su je i tos de de se jo. Eni con ce deu en -

tre vis ta à IHU On-Line em 18 de ou tu bro de

2004.

IHU On-Line – Que as pec to do pen sa men to

de Fou ca ult tem sido mais es tu da do pela

se nho ra e qual con si de ra a ma i or con tri bu i -

ção do fi ló so fo?

Eni Orlan di – O as pec to que te nho es tu da do

mais é o que diz res pe i to à lin gua gem e que en -

con tro em obras como a Ordem do Dis cur so e

Arque o lo gia do Sa ber. Mas como, pela lin gua -

gem, sou le va da a in te res sar-me por ques tões do

po der e da ins ti tu i ção as sim como do su je i to, toda

a obra de Fou ca ult in te res sa-me. Pen so que sua

ma i or con tri bu i ção seja a que diz res pe i to à re la -

ção do pen sa men to com a ação, a do pen sa men to 

e seus ob je tos.

IHU On-Line – Por que é im por tan te es tu dar

Fou ca ult na lin güís ti ca, 20 anos de po is de

sua mor te?

Eni Orlan di – É im por tan te es tu dar Fou ca ult 20

anos de po is de sua mor te, pois ele nos en si na a

pen sar. A re le vân cia de tan tos se mi ná ri os, co ló -

qui os, en tre vis tas está em que sua obra se or nou,

de al gum modo, “clás si ca”, por que des co bri mos a 

todo mo men to co i sas no vas e/ou por que nos leva

a pen sar de ou tro modo.

IHU On-Line – Que fer ra men tas o fi ló so fo

nos de i xou para po der com pre en der me lhor

a so ci e da de?

Eni Orlan di – De i xou-nos fer ra men tas ati nen tes

à lin gua gem, ao tra ba lho e à vida. Esses ins tru -

men tos nos co lo cam em po si ção de me lhor com -

pre en der o ho mem como su je i to que co nhe ce e

como ob je to de co nhe ci men to. Pela ela bo ra ção

dos dis cur sos da ver da de so bre o su je i to, leva-nos

a uma pro ble ma ti za ção do su je i to. Em seus Usa ge

des pla i sirs e Sou ci de soi leva-nos à com pre en são 

das “tec no lo gi as de si” pe las qua is os in di ví du os

“são le va dos a dar aten ção a si mes mos, a de ci -

frar-se, a re co nhe cer-se e a con fes sar-se como su -

je i tos de de se jo”. Que me lho res fer ra men tas te -

mos para pen sar o po lí ti co e o su je i to?

IHU On-Line – Que atu a li da de têm os con ce i -

tos fou ca ul ti a nos de “dis ci pli na”, “con tro le”, 

“go ver na bi li da de” e “bi o po der”? Como os

iden ti fi ca mos na so ci e da de con tem po râ nea?

Eni Orlan di – Os con ce i tos de dis ci pli na, con tro -

le e go ver na bi li da de são con ce i tos atu a is. Mes mo

se, no des li za men to de sen ti dos a que toda re a li -

da de e toda con ce i tu a ção es tão su je i tas, há de sen -
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vol vi men tos que já nos apon tam para no vos mo -

dos de com pre en der o que aí se alo ja.

IHU On-Line – Que se me lhan ças po de ria

apon tar en tre Fou ca ult e o fi ló so fo re cen te -

men te fa le ci do Jac ques Der ri da?

Eni Orlan di – Não me pa re ce in te res san te apon -

tar se me lhan ças en tre fi ló so fos. Te nho o sen ti -

men to de que, ao fi xar pon tos de sig ni fi ca ção para 

apro xi mar au to res, pos sa mos per der o que ne les

há de mais pró prio. Mas de modo ge ral, po de mos

di zer que essa ge ra ção (Fou ca ult, Der ri da, Gu at ta -

ri, De le u ze etc.) se apro xi ma do que po de mos

cha mar, de ma ne i ra mais ou me nos di re ta, de fi lo -

so fia da di fe ren ça. De modo tam bém ge ral, pen so

que os une a re fle xão que pas sa pela fra tu ra do

po lí ti co (re la ção do pen sa men to e da ação) e os

de sen vol vi men tos de re fle xão que eco am os sen ti -

dos que se se guem ao su je i to, à lin gua gem e à his -

tó ria nos des lo ca men tos des sa rede de sig ni fi ca ções.
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Enten der o que é pen sar

Por Fe li sa San tos

Fe li sa San tos é fi ló so fa e pro fes so ra da Fa cul -

da de de Ciên ci as So ci a is da Uni ver si da de de Bu e -

nos Ai res. Seu cam po de tra ba lho é o pen sa men to

con tem po râ neo e a co mu ni ca ção vi su al. So bre

Mi chel Fou ca ult, a pro fes so ra pu bli cou Más de

una mu er te, em Vi das fi lo só fi cas. Bu e nos Ai -

res: Eu de ba, 1999; e El ri es go de pen sar, em El

úl ti mo Fou ca ult. Bu e nos Ai res: Su da me ri ca na, 

2003. E so bre Fou ca ult e Der ri da, Fe li sa San tos

es cre veu El su e ño del ma es tro, em Ten si o -

nes fi lo só fi cas. Bu e nos Ai res: Su da me ri ca na,

2001. Re a li zou tra du ções de obras de Bour di eu,

Cer te au, Der ri da, Rorty, Slot jerdyk, Fou ca ult,

We ber, Offe. O úl ti mo li vro por ela tra du zi do é

Las mu je res pi en san di fe ren te, de Ma rit Rull -

mann e Wer ner Schle gel. Bu e nos Ai res: Su da -

me ri ca na, 2004. Atu al mente, tra ba lha so bre De -

le u ze e pre pa ra um li vro so bre ima gi na ção, ima -

gem e ima gi ná rio.

Hö her als die Wirk lich ke it steht die Mö glich ke it

(Além da re a li da de está a pos si bi li da de)

He i deg ger, SZ,38

A ver da de é des te mun do.

Fou ca ult

Tra ta-se de per ce ber a emer gên cia, em um

cam po in te lec tu al es pe cí fi co, das duas ma ne i ras

de en ten der o que é pen sar. To man do como pre -

tex to uma dis pu ta fi lo só fi ca pon tu al, ten ta re mos

pôr em des ta que as di fe ren ças en tre dois fi ló so fos

que ter mi na ram ten do re per cus são em um mes -

mo cam po in te lec tu al mu i to di fe ren te ao de sua

ori gem, o nor te-ame ri ca no. Fa la re mos so bre Fou -

ca ult e Der ri da. A dis pu ta se dá nos anos 1960, em 

um mo men to em que o pen sar dos fran ce ses foi

as si na la do, por um lado, pela tra di ção do pen sa -

men to aca dê mi co e a fe no me no lo gia que re i na va

den tro (Mer le au-Ponty) e fora (Sar tre) da aca de -

mia – ENS e da Sor bon ne – e, por ou tro lado, pela

emer gên cia do que cons ti tu i ria uma es pé cie de

apos ta que, além dis so, le va va, como di vi sa, a

pos si bi li da de de ci en ti fi za ção das cha ma das ciên -

ci as so ci a is. A pro mes sa do es tru tu ra lis mo que

ten ta va “in se rir a ló gi ca no co ra ção do real”, era,

an tes de tudo, uma opo si ção à fe no me no lo gia no

cam po das ciên ci as so ci a is como uma pos si bi li da -

de de me to do lo gia idô nea.

É nesse mar co que Der ri da ques ti o na Fou -

ca ult. Há, em Der ri da, uma cons ci en te in fluên cia

de Hus serl e He i deg ger, e tal vez , como o faz no tar 

Der ri da, a in fluên cia em Fou ca ult seja He gel;

dir-se-ia que, se tra çar mos uma li nha que im pro -

va vel men te pos sa si tu ar os que cha ma re mos

filóso fos da pos si bi li da de e os da exis tên cia,

Mö glich ke it vs. Dasein, ir re me di a vel men te Der ri -

da fica do lado da que les a quem Ador no cha mou 

de ide a lis tas. A re cu sa da me ta fí si ca da pre sen ça

vai jun to com a im ple men ta ção de ori gi ná ri os

“es va í dos”, ne ces sa ri a men te con fu sos e in de ter -

mi ná ve is. Di re mos que, em toda a fi lo so fia do

sen ti do, se vis lum bra uma es pé cie de jus ti fi ca ti va

do pos sí vel como fun da men to. A ri gor, a in ter -

pre ta ção des se pos sí vel, de ter mi ná vel pelo pen -

sa men to ou pela lin gua gem ou pela ex clu são

des sa pos si bi li da de, mar ca ria o for te li mi te, e um

se gun do li mi te se ria o tra çar a pos si bi li da de do

ser na fic ção da lin gua gem como cum pri men to,

ou dito de ou tra ma ne i ra, que a lin gua gem da fic -

ção é re a li zá vel, por que as pos si bi li da des do di -

zer se ex pan dem.
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A no ção de acon te ci men to de le u zi a na, a dif -

fé ren ce der ri di a na, mar ca ria a ten ta ti va de su pe -

ra ção de re fle tir a pre sen ça, mas, não pen sar a

pos si bi li da de, leva a pen sá-la com in de ter mi na -

ção – é a di fe ren ça en tre De le u ze e Der ri da.

Diz Der ri da:

Todo fi ló so fo, todo su je i to fa lan te (e o fi ló so fo não é
mais que o”su je i to fa lan te” por ex ce lên cia) que te nha
que evo car a lou cu ra no “in te ri or” do pen sa men to (...)
só pode fazê-lo na di men são da “pos si bi li da de” e na lin -
gua gem da fic ção ou na fic ção da lin gua gem.

Entre tan to, é na lin gua gem da fic ção que se

pode di zer não só da lou cu ra, mas tam bém da

“dis cre pân cia” en tre o dito e sua con di ção de pos -

si bi li da de, o ex ces so, nun ca dito e, por tan to, ob je -

to inal can çá vel de uma her me nêu ti ca.

Des de a fi lo so fia, com a sua co ru ja de Mi ner -

va, até a ques tão de elu ci dar o pos sí vel, não há o

hi a to que há do pen sar so bre o que é (acon te ci -

men tos, do cu men tos, enun ci a dos) e pen sar so bre

tra ça dos ou bor rões que re me tem – essa re la ção

pre ló gi ca – a algo insaciável, inefável.

Em 4 de mar ço de 1963, Jac ques Der ri da foi

con vi da do para fa lar no Co lé gio de Fi lo so fia. Po -

de ria ter dis cor ri do so bre qual quer as sun to, mas

tra tou de sin te res sa da men te so bre o mes tre, so bre

Fou ca ult. Der ri da fa lou so bre A his tó ria da lou -

cu ra. Fou ca ult o es cu tou. E Der ri da re je i tou o

mes tre, in vo can do a ver da de do mes tre de toda a

fi lo so fia fran ce sa, e acu sou-o de ha ver en ten di do

mal Des car tes, mas tam bém, e mais for te men te,

de não ser fi ló so fo. Toda a crí ti ca se dá nes ses dois 

ní ve is: Fou ca ult, em que pese fa zer uma le i tu ra

“ori gi nal” de Des car tes, não lê bem, e a essa le i tu -

ra Der ri da opõe a mais clás si ca, a ba nal. Fou ca ult

se equi vo ca. E se equi vo ca não no ale a tó rio, no

con tin gen te, não no his tó ri co de uma re le vân cia,

en ga na-se sem mais no que é, para Der ri da, con -

di ção de pos si bi li da de des se dis cur so, Fou ca ult

não en ten de Des car tes. Si tu a ção gra ve: dois fi ló -

so fos fran ce ses dis pu tam, nos anos 1960, quem

sabe a ver da de so bre o pri me i ro mes tre de sua dis -

ci pli na, bri gam por uma fra se de Des car tes: Sed

amen tes sunt isti. É um con fli to de in ter pre ta ções.

Di zer que não são dois ho mens, mas duas fi -

lo so fi as que são pos tas em jogo se ria eli dir uma

ques tão que não de i xa de ser im por tan te, são dois 

ho mens que que rem ocu par o lu gar do mes tre e o

fa zem, os dois, re mon tan do-se à cor re ta le i tu ra de

um mes tre. Mos trar-nos quem pode in ter pre tar

cor re ta men te Des car tes é a for ma de de mons trar

quem é o fi lo so fo dos anos 1960. Bri gam por Des -

car tes como se para todo o fran cês fi ló so fo o

nome de Des car tes fos se o dom ou “an ti dom” que 

deve, de al gum je i to, su pe rar, re cu pe rar, re cu sar.

A ques tão do mes tre, como de ten tor da ver da de,

im pli ca um se nho rio que se ace i ta no ou tro e, de

uma vez, se o mes tre for um bom mes tre, a pos si -

bi li da de sem pre aber ta do dis cí pu lo que vai além

dele e o trans for ma de dono da ver da de em pre -

cursor de um pen sa men to.

A di fe ren ça en tre mes tre e dis cí pu lo é, por

um lado, mí ni ma: Der ri da tem, quan do faz esta

con fe rên cia 33 anos; Fou ca ult, qua tro anos mais;

são dois ex-nor ma lis tas. Ambos es cre vem em Cri -

ti que, a re vis ta do Ba ta il le. A si tu a ção dos dois é

que, de fi ni ti va men te, o dis cí pu lo re je i ta o mes tre.

E mais, o mes tre está ali es cu tan do este se du tor

discur so e não faz nem diz nada. Nove anos de po is, 

na re e di ção da His tó ria da lou cu ra, o mo men to 

em que em uma res pos ta dura, afi a da, es pe cí fi ca,

Fou ca ult es cre ve, em um dos dois apên di ces ane -

xa dos ao li vro, uma crí ti ca que é uma aná li se de

in ter pre ta ção der ri di a na da pas sa gem car te si a na

e, ao mes mo tem po, mos tra-nos o in con di ci o nal

da via der ri di a na em um pa rá gra fo mí ni mo, mas

con tun den te: a ma es tria do dis cí pu lo ins ta u ra um

po der que, ao apa re cer como bran da in ter pre ta -

ção ou co men tá rio, dis si mu la a oni po tên cia do se -

nhor do tex to sub ja cen te a todo dis cí pu lo e a toda

pos si bi li da de de dizer. Entre tan to, é ou tro con tex -

to ab so lu ta men te, já vi rou um tipo de aná li se dos

dis cur sos tão dis tan te do der ri di a no que quer

mar car di fe ren ças. Tra ta-se de ex pli car por que

Der ri da, que aca ba de pu bli car em 1971 Da gra -

ma to lo gia, pode dizer o que diz: re du ção das

prá ti cas dis cur si vas aos tra ça dos tex tu a is. O

quase obs cu re ci men to do mes tre em fun ção do

tex to que lhe permi te a so be ra nia sem li mi te de

des di zê-lo. Nada fora do tex to, e o mes tre, mu le ta 

ne ces sá ria para po der di zer o sen ti do do tex to,

que, ra bis ca do nos sig nos, se des faz sem o pe da -

go go fiel que con du za. Der ri da o ti nha acu sa do

de me ta fí si co, Fou ca ult acu sa-o de exer cer uma

pe da go gia mí ni ma que lhe ga ran te o lu gar do po -
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der. O mes tre se tor nou cris tão, ocul ta-se, é la te -

ral, si nu o so, oni pre sen te.

Há aqui duas con cep ções da lin gua gem: Der -

ri da in sis te na lin gua gem como ser de ra zão de

cabo a rabo e, ao mes mo tem po, e em per fe i ta

cum pli ci da de com a fór mu la, com um pen sar que

se trai na lin gua gem. Com um pen sar que ilu mi na

no ins tan te de di zer e anu la-se no dito. Pen sar é,

por tan to, eva dir-se do dito e tam bém de toda a li -

ga ção ao que vai su ce der o sem pre pos sí vel, o

sem li mi tes, sem his tó ria e sem su je i ções, pos si bi li -

da de, que é sem pre oni po ten te, está mais à fren te

e fun da o que é. Der ri da é he i deg ge ri a no ou, me -

lhor ain da, se gue sen do, em que pese suas crí ti cas

a Hus serl, um fe no me nó lo go con se qüen te. Se ti -

vés se mos que res pon der à per gun ta do Rorty com 

este Der ri da, a res pos ta se ria, in du bi ta vel men te,

um sim. A fi lo so fia, como a lou cu ra, não tem his -

tó ria, por que, na his tó ria, só há des sas tra i ções

que são a obra do fi ló so fo, quan do, tra in do o pen -

sar, diz ou escreve.

Fou ca ult está pre o cu pa do pe los li mi tes da

pos si bi li da de de di zer e pela ma ne i ra como eles se

que bram. Pre o cu pa-se em ana li sar as co i sas di tas, 

e não o sen ti do que têm, como diz Hus serl, a alma

do dito. Tra ba lho de dis cen te que não pre ten de

en con trar a alma nos ca dá ve res es cri tos, mas se

re ve la par ti dá rio fe liz de uma ana lí ti ca que des do -

bra o dito. Mar car com fre qüên cia que nem tudo é 

pos sí vel, que há li mi te no di zer, his tó ri cos e con -

tin gen tes li mi tes que terá que ana li sar. Assi na lar os 

li mi tes da de ci são é tam bém o pri me i ro es for ço

para trans gre di-los. E, por sua vez, a lin gua gem é

um ser de ra zão, de uma ra zão que tem his tó ria,

de uma ra zão que faz fa lar com o Sade e Arta ud,

que obri ga os do en tes, os ex clu í dos a di zer, não

cla ra men te, o ine fá vel, mas aqui lo que pode ser

dito por al guém de ter mi na do em um mo men to

de ter mi na do. Esta fi li a ção crí ti ca do pen sa men to

fou ca ul ti a no é a que que ría mos as si na lar: se, em

algo, Fou ca ult é kan ti a no não é na po la ri da de vi sí -

vel – de cla rá vel como no vas for mas do du e to sen -

si bi li da de – en ten di men to, se não no pensar os

limites. Foucault não deixou de fazer isso. Ainda

que a possibilidade do transgredi-los seja o fim

proposto, e não a edificação de um fundamento.

O ine fá vel não é o mo tor do que se diz, o ine -

fá vel não é mais que uma po si ção, que tro ca, no

cam po do di zí vel. E se se tra ta de fa zer a ar que o lo -

gia de um si lên cio o será na lin gua gem, esta lin -

gua gem da épo ca clás si ca é uma con di ção de pos -

si bi li da de mu tá vel e con tin gen te des se si lên cio, ou 

me lhor, cor res pon dem-se, sem ca su a li da de, cla -

ro, de po is de tudo, ser es tru tu ra lis ta tem suas van -

ta gens. A lin gua gem não sub su me nada: nem

pen sa men to, nem mun do, mas é, e é um pon to

ana li sá vel, o sen ti do é sem pre pro fe ri do, não se

ocul ta, sal vo, que se exer ça o co men tá rio, gê ne ro

também histori ca men te de ter mi na do, uma quin qui -

lha ria pré-crí ti ca. Ou, para dizê-lo com Fou ca ult:

É por sis te ma. Sis te ma do qual Der ri da é hoje o re pre -
sen tan te mais de ci si vo, em seu úl ti mo res plen dor: re du -
ção das prá ti cas dis cur si vas aos tra ça dos tex tu a is, eli são 
dos acon te ci men tos que aí se pro du zem para não con -
ser var mais que mar ca para uma le i tu ra; in ven ção de
vo zes atrás dos tex tos para não ter que ana li sar os mo -
dos de im pli ca ção do su je i to nos dis cur sos; atri bu i ção
do ori gi ná rio como dito e não-dito no tex to para não
ex por no va men te as prá ti cas dis cur si vas no cam po de
trans for ma ções onde se efe tu am. Não di rei que é uma
me ta fí si ca, a me ta fí si ca ou sua cla u su ra, que se ocul ta
nes ta “tex tu a li za ção” das prá ti cas dis cur si vas. Irei mu i -
to mais lon ge: di rei que é uma pe da go gia pe que na, his -
to ri ca men te bem de ter mi na da que, de ma ne i ra mu i to
vi sí vel, se ma ni fes ta. Pe da go gia que en si na ao alu no
que não há nada fora do tex to, mas que nele, em seus
in ters tí ci os, em seus es pa ços em bran co e em seus
não-di tos, re i na a re ser va da ori gem; que não é, pois,
ne ces sá rio ir pro cu rar em ou tro lu gar, se não aqui mes -
mo, não nas pa la vras como cer to, e sim nas pa la vras
como ris ca du ras, em sua men ti ra, diz-se “o sen ti do do
ser”. Pe da go gia que in ver sa men te, dá à voz dos mes -
tres essa so be ra nia sem li mi te que lhe per mi te re pe tir
in de fi ni da men te o tex to.

Cami nho am pla men te tran si ta do; her me nêu -

ti cas que abrem pas so com as que não se pode

nada, por que jus ta men te ex põem a to das as pos -

si bi li da des. Mas amen tes sunt ille, Nec minùs ipse

de mens vi de rer, si quod ab iis exem plum ad me

trans fer rem.
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As con tri bu i ções de Fou ca ult para a edu ca ção

Entre vis ta com Sil vio Gal lo

Sil vio Gal lo é gra du a do em Fi lo so fia pela Pon ti -

fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de Cam pi nas (PUC-Cam -

pi nas), mes tre em Edu ca ção pela Uni camp, com a

dis ser ta ção Edu ca ção anar quis ta: por uma pe da -

go gia do ris co, e dou tor na mes ma área com a tese 

Au to ri da de e a cons tru ção da li ber da de: o pa ra -

dig ma anar quis ta em edu ca ção. No mo men to, co -

or de na os pro je tos de pes qui sa Fi lo so fi as da di fe -

ren ça e edu ca ção: suas in ter fa ces, suas im pli ca -

ções, suas in ter fe rên ci as e A Fi lo so fia no Ensi no

Mé dio Bra si le i ro: as pec tos con ce i tu a is e di dá ti cos, 

le van ta men to, ca ta lo ga ção e aná li se de fon tes.

Orga ni zou as obras Edu ca ção do Pre con ce i -

to: en sa i os so bre po der e re sis tên cia. Cam pi -

nas: Alí nea, 2004 e A For ma ção de Pro fes so -

res na So ci e da de do Co nhe ci men to. Ba u ru:

EDUSC, 2004 e es cre veu Pe da go gia do ris co.

Expe riên ci as anar quis tas em edu ca ção. Cam -

pi nas: Pa pi rus, 1995; Edu ca ção anar quis ta: um

para dig ma para hoje. Pi ra ci ca ba: Unim pe, 1995;

Anar quis mo: uma in tro du ção fi lo só fi ca e po -

lí ti ca. Rio de Ja ne i ro: Achi a mé, 2000.

O pro fes sor Sil vio Gal lo, da Fa cul da de de

Edu ca ção, do De par ta men to de Fi lo so fia e His tó -

ria da Edu ca ção na Uni ver si da de Esta du al de Cam -

pi nas (Uni camp), afir mou, na en tre vis ta con ce di da 

por e-mail à IHU On-Line, em 6 de no vem bro de

2006, que Fou ca ult pode nos au xi li ar “a pen sar a

edu ca ção e a es co la pelo me nos em três di men -

sões: a cons tru ção do sa ber pe da gó gi co na di men -

são ci en tí fi ca; as re la ções de po der no es pa ço es -

co lar, per me a do pelo dis ci pli na men to e pelo con -

tro le; as re la ções do su je i to con si go mes mo, numa

di men são éti ca”. E com ple ta: “Apli car os con ce i -

tos fou ca ul ti a nos ao cam po edu ca ci o nal é pro du -

zir uma es pé cie de es tra nha men to, de des lo ca -

men to dos dis cur sos e te o ri as com os qua is es ta -

mos acos tu ma dos. Esse es tra nha men to faz a edu -

ca ção re pen sar-se, na me di da em que suas ba ses

já não po dem ser sus ten ta das

IHU On-Line – O que é uma edu ca ção anar -

quis ta? Como Fou ca ult au xi lia a fun da men -

tar essa con cep ção?

Síl vio Gal lo – As pro pos tas em tor no de uma

edu ca ção anar quis ta, tam bém co nhe ci da como

pe da go gia li ber tá ria, co me ça ram a sur gir em me a -

dos do sé cu lo XIX, no con tex to do mo vi men to

ope rá rio eu ro peu. Os so ci a lis tas, de for ma ge ral, e 

par ti cu lar men te os anar quis tas, de nun ci a vam as

pre cá ri as con di ções de for ma ção e en si no dos tra -

ba lha do res e de seus fi lhos. De nun ci a vam que os

sis te mas pú bli cos de en si no, fi nan ci a dos pe los im -

pos tos pa gos por toda a po pu la ção, eram to ma -

dos pe los go ver nos como ins tru men tos ide o ló gi -

cos, ofe re cen do uma es co la para os ri cos e uma

ou tra es co la para os po bres, man ten do-os em

con di ções su bu ma nas. E pas sa ram, en tão, a fa zer

pro pos tas de cons tru ção de es co las que ope ras -

sem com um pro ces so edu ca ti vo vol ta do para a

for ma ção am pla e dig na dos tra ba lha do res, como

ins tru men to de sua eman ci pa ção. Nes se con tex to, 

foi cri a do o con ce i to de “edu ca ção in te gral”, por

Paul Ro bin18, que o co lo ca ria em prá ti ca no Orfa -

18

18 Paul Robin (1837-1912): pedagogo, representante da pedagogia libertária do século XIX, por ter sido o primeiro a conseguir
trabalhar as diversas questões educacionais e teóricas que vinham sendo discutidas nos meios socialistas. (Nota da IHU On-Line)



na to Pré vost, em Cem pu is, Fran ça, du ran te os 14

anos que o di ri giu (1880-1894). De po is de Ro bin,

vá ri as ex pe riên ci as anar quis tas fo ram fe i tas no

cam po da edu ca ção, e o con ce i to foi se fir man do,

as sim como as prá ti cas pe da gó gi cas li ber tá ri as.

Já na se gun da me ta de do sé cu lo XX, Fou ca ult 

nos aju dou a des ven dar os me ca nis mos de con -

for ma ção da es co la mo der na, como ins ti tu i ção

dis ci pli nar. Com base no re fe ren ci al fou ca ul ti a no,

po de mos per ce ber as crí ti cas anar quis tas do sé cu -

lo XIX como crí ti cas a essa es co la mo der na, pro -

du zi da, sus ten ta da e dis se mi na da pelo sis te ma ca -

pi ta lis ta. E po de mos ler as ex pe riên ci as li ber tá ri as

como ten ta ti vas de cons tru ção de uma ou tra es co -

la, de ou tras prá ti cas pe da gó gi cas.

IHU On-Line – De que for ma a fi lo so fia de

Fou ca ult pode nos au xi li ar a re pen sar os ru -

mos da edu ca ção bra si le i ra?

Síl vio Gal lo – Fou ca ult nos aju da a pen sar a

edu ca ção e a es co la pelo me nos em três di men -

sões: a cons tru ção do sa ber pe da gó gi co na di -

men são ci en tí fi ca; as re la ções de po der no es pa ço

es co lar, per me a do pelo dis ci pli na men to e pelo

con tro le; as re la ções do su je i to con si go mes mo,

numa di men são éti ca. Apli car os con ce i tos fou -

ca ul ti anos ao cam po edu ca ci o nal é pro du zir uma

es pé cie de es tra nha men to, de des lo ca men to dos

dis cur sos e te o ri as com os qua is es ta mos acos tu -

ma dos. Esse es tra nha men to faz a edu ca ção re -

pen sar-se, na me di da em que suas ba ses já não

po dem ser sus ten ta das.

IHU On-Line – Como de fi ni ria a fi lo so fia da

di fe ren ça e de que for ma essa fi lo so fia em

Fou ca ult, es pe ci fi ca men te, pode ser vir como

base para uma edu ca ção li ber ta do ra e que

res pe i ta a al te ri da de?

Síl vio Gal lo – De fi nir, em fi lo so fia, é sem pre um

em pre en di men to com pli ca do. Dar de fi ni ções que

se jam sim ples, rá pi das e cla ras, en tão, nem se

diga. O que pos so di zer so bre a “fi lo so fia da di fe -

ren ça”? Tal vez que seja um em pre en di men to fi lo -

só fi co do sé cu lo XX, de sen vol vi do sob a ins pi ra -

ção de Ni etzsche. No ramo fran cês, com pen sa do -

res como De le u ze, Der ri da e Fou ca ult, tra ta-se de

uma fi lo so fia que pro cu ra se de sen vol ver fora da

di men são pla to nis ta do pen sa men to oci den tal, fo -

can do a mul ti pli ci da de e não a uni da de. Assim, a

di fe ren ça é te ma ti za da em si mes ma e não como

uma di fe ren ça com re la ção ao ou tro, que no fi nal

das con tas re me te sem pre a ele. Fa lar em edu ca -

ção li ber ta do ra e res pe i to à al te ri da de, se gun do

Fou ca ult, pa re ce-me di fí cil. Se a es co la mo der na é 

uma ins ti tu i ção dis ci pli nar e nor ma li za do ra, ela é

um pro ces so de sub je ti va ção; como fa lar, en tão,

em li ber ta ção? Isso só pode ser pen sa do num pro -

ces so de tra ba lho do su je i to so bre si mes mo, numa

espé cie de “edu ca ção de si” da qual já fa la va

Ni etzsche e que Fou ca ult re en con tra em seus úl ti -

mos es cri tos, quan to foca o tema do cu i da do de si

nos tex tos an ti gos, gre gos e la ti nos. Uma tal “li ber -

ta ção”, po rém, não tem como ser ab so lu ta, pos to

que não há um su je i to uni ver sal. Se o su je i to é

sem pre cons tru í do no con tex to so ci al e his tó ri co,

uma tal “li ber ta ção” dá-se de for ma si tu a da, num

de ter mi na do con tex to, com base no qual o su je i to

pode edu car-se a si mes mo. A per gun ta é: a es co la 

pode ser es pa ço para isso? Eis um dos de sa fi os

que nos de i xa Fou ca ult. Qu an to à al te ri da de, ela

não está para ser “res pe i ta da”. A al te ri da de está

aí, é uma das cons ti tu i do ras da di fe ren ça e o que

po de mos ten tar cons tru ir, em edu ca ção, são prá ti -

cas de con ví vio no dis sen so, na di fe ren ça, em

meio aos ou tros. Qu al quer for ma de “res pe i to” ao 

ou tro des li za para uma es pé cie de “to le rân cia”,

que nada tem de vi vên cia na e da di fe ren ça...

IHU On-Line – Po de ria ex pli car como re a li -

za a apro xi ma ção de Ni etzsche a Fou ca ult e 

De le u ze e qua is são suas con tri bu i ções des -

ses pen sa do res para o cam po edu ca ci o nal,

tan to na prá ti ca do en si no quan to na for ma -

ção de edu ca do res?

Síl vio Gal lo – Fou ca ult e De le u ze fo ram mu i to

in flu en ci a dos por Ni etzsche e pen so não ser um

exa ge ro afir mar que os dois fran ce ses fo ram, cada 

um à sua ma ne i ra, os con ti nu a do res das pro vo ca -

ções ni etzschi a nas; ou me lhor, que eles to ma ram

a sé rio es sas pro vo ca ções, pro cu ran do equa ci o -

ná-las. O fi ló so fo ale mão in sis tia, no sé cu lo XIX,

na pro du ção de um co nhe ci men to “en car na do”,

um pen sa men to pro du zi do pelo cor po, um sa ber

ale gre e ca paz de dan çar, para além da su pos ta si -
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su dez ci en tí fi ca; in ves tia em pro ces sos de au to for -

ma ção, de fen den do uma “edu ca ção de si”, para

além de todo o en si no mas si fi ca do das es co las ofi -

ci a is; de sa fi a va os fi ló so fos a aten ta rem para a

mul ti pli ci da de, para a pro du ção de um sa ber pers -

pec ti vo; tra ça va a ge ne a lo gia dos va lo res, mos -

tran do que eles são his to ri ca men te pro du zi dos, e

que toda mo ral é ter re na. Ora, cada um, à sua

ma ne i ra, De le u ze e Fou ca ult são con ti nu a do res

des sas pro vo ca ções e de sa fi os, ten tan do levá-los

adi an te.

No cam po da edu ca ção, os três têm mu i to a

con tri bu ir, seja para a crí ti ca da edu ca ção mo der -

na, que se cons tru iu como pro ces so de sub je ti va -

ção mas si fi can te e se ri a li za do, seja para pen sar as

pos si bi li da des de pro ces sos edu ca ti vos sin gu la res, 

ou tras prá ti cas de en si nar e de apren der que nos

pos si bi li tem a cons tru ção de uma ou tra es co la, ou

mes mo a prá ti ca de ações pe da gó gi cas para além

de qual quer es co la. Ape nas para dar um exem plo, 

De le u ze se pa ra os atos de en si no dos atos de

apren di za gem, afir man do ser pos sí vel con tro lar os 

pri me i ros, mas ja ma is os úl ti mos (ver Di fe ren ça e

Re pe ti ção). Isso joga por ter ra todo o apa ra to de

con tro le que são os pro ces sos ava li a ti vos numa

esco la to ma da como ins ti tu i ção dis ci pli nar. Pos sui,

portan to, um ca rá ter al ta men te re vo lu ci o ná rio para 

a edu ca ção do pre sen te.

IHU On-Line – Como o con ce i to de ex clu são 

per me ia o en si no de nos sos dias?

Síl vio Gal lo – Pen so que, no Bra sil, hoje, o que

per me ia o en si no é mu i to mais o con ce i to de in -

clu são que o de ex clu são, pos to que a in clu são

tem sido a tô ni ca das po lí ti cas pú bli cas para a edu -

ca ção na úl ti ma dé ca da. Entre tan to, a ex clu são

con ti nua pre sen te, não como con ce i to, mas como

prá ti ca. Nos sa edu ca ção con ti nua al ta men te ex -

clu den te, quan do ga ran te o aces so de mu i to mais

gen te à es co la, mas não con se gue al fa be ti zar, de

fato, um gran de con tin gen te. Ni etzsche já fez essa

crí ti ca ao en si no ale mão de seu tem po, quan do a

democra ti za ção do aces so à es co la sig ni fi ca va uma

es pé cie de “di lu i ção” da for ma ção cul tu ral. O de -

sa fio é po der dis po ni bi li zar a to dos um en si no de

qua li da de. Enquan to não for mos ca pa zes dis so,

con ti nu a re mos ten do uma es co la ex clu den te. O

mes mo diz res pe i to às di ver sas po lí ti cas in clu si vas: 

para ne gros e ín di os, para po bres, para os cha ma -

dos “por ta do res de ne ces si da des es pe ci a is”. Na

ma i o ria das ve zes, as po lí ti cas in clu si vas sig ni fi -

cam mais ex clu são; mas esse é um tema com ple xo 

de ma is para tra tar em pou cas li nhas.

IHU On-Line – Acre di ta que os dis po si ti vos

dis ci pli na res e a pro du ção do dis cur so nas

es co las e uni ver si da des têm se es ma e ci do

ou ape nas mu da ram a rou pa gem?

Síl vio Gal lo – Pen so que não es ma e ce ram. Na

ma i o ria dos ca sos, o que te mos vis to é uma adap -

ta ção a ou tros tem pos e a ou tras ne ces si da des.

Du ran te o re gi me mi li tar, nos sas es co las fo ram

for te men te dis ci pli na do ras; acho na tu ral que, no

proces so de re de mo cra ti za ção, te nha mos tido uma

es pé cie de “afrou xa men to” da que le tipo de dis ci -

pli na mais vi si vel men te au to ri tá ria, em bo ra ou tros 

métodos fos sem flo res cen do. Por sua vez, Fou -

ca ult afir ma va que tran si tá va mos das so ci e da des

dis ci pli na res para so ci e da des em que se tor na va

hegemô ni ca uma ou tra tec no lo gia de po der, o bi o -

poder, mais vol ta da para o con tro le dos gru pos e

po pu la ções do que para o dis ci pli na men to dos

corpos dos in di ví du os. De le u ze cha mou-as de “so -

ci edades de con tro le”.

As es co las com sis te mas in ter nos de te le vi -

são, ou mes mo aque las em que os pais po dem,

pela Inter net, vi su a li zar a sala de aula de seus fi -

lhos, são exem plos des sa nova re a li da de, que de -

ve rá con so li dar-se nos pró xi mos anos. Numa ou -

tra di re ção es tão as po lí ti cas pú bli cas para a edu -

ca ção, que tra çam di re tri zes e ru mos, con tro lan do

os ma cro pro ces sos, em lugar de voltar-se para a

disciplina física.

IHU On-Line – Em que me di da é pos sí vel

apro xi mar a von ta de de ver da de como sis te -

ma de ex clu são ao con jun to de prá ti cas

pe da gó gi cas?

Síl vio Gal lo – A von ta de de ver da de cons ti tui-se

num jogo de po der, na me di da em que a ace i ta -

ção so ci al de uma cer ta “ver da de” sig ni fi ca a ex -

clu são, a ne ga ção de ou tras. Ser de ten tor de uma
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ver da de é ser de ten tor de um po der, por tan to. No

cam po edu ca ci o nal, essa von ta de de ver da de fun -

da men ta um pro ces so edu ca ti vo dis ci pli nar, no

qual os alu nos de vem sub me ter-se ao pro fes sor,

como aque le que pos sui a ver da de em tor no do

en si nar e do apren der. E o pro fes sor faz esse jogo,

ten do como ins tru men to os pro ces sos ava li a ti vos,

por meio dos qua is ele pode tan to clas si fi car os es -

tu dan tes, se pa ran do os que apren dem mais, os

que apren dem me nos, os que não apren dem,

usan do da pu ni ção como for ma de man ter o con -

tro le dis ci pli nar so bre cada alu no e so bre todo o

gru po. É essa von ta de de ver da de que ex clui da

es co la aque le que su pos ta men te não sabe, por -

que não quis ou não pôde en trar no jogo.
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Para Fou ca ult não há mais su je i to uni ver sal. Exis te o dis cur so

Entre vis ta com José Ter nes

Gra du a do em Fi lo so fia pela Uni ver si da de Re -

gi o nal do No ro es te do Esta do do Rio Gran de do

Sul (Uni juí) e em Le tras Ver ná cu las pela Uni ver si -

da de Ca tó li ca de Go iás (UCG), José Ter nes é mes -

tre e dou tor em Fi lo so fia. O mes tra do foi cur sa do

na Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja -

ne i ro (PUC-Rio) e o dou to ra do, na Uni ver si da de

de São Pa u lo (USP). Sua tese leva o tí tu lo Mi chel

Fou ca ult e a ida de do ho mem. É au tor de Mi chel

Fou ca ult e a Ida de do Ho mem. Go iâ nia: UCG/

CEGRAF, 1998 e Pen sa men to Edu ca ci o nal Bra- 

si le i ro. Go iâ nia: Ed. da UCG, 2006.

Ter nes afir mou à IHU On-Line, em 6 de no -

vem bro de 2006, que há mais in fluên ci as ni etzschi a -

nas em Fou ca ult do que se ima gi na, e que não se -

ria ade qua do se pa rar em fa ses a obra de um pen -

sa dor, mas lê-la pri vi le gi an do a to ta li da de de seus

tex tos. Men ci o nou tam bém que a edu ca ção, so -

bre tu do a bra si le i ra, “te ria mu i to a lu crar, in ves ti -

gan do o sta tus e a fun ção do sa ber”. Para com pre -

en der mos o tem po em que vi ve mos, Ter nes pen sa 

que, “mais do que o re sul ta do de suas aná li ses,

que são in fi ni tas, tal vez o sé cu lo XX (e, cer ta men -

te, o XXI) te nha uma dí vi da me nos evi den te e mais 

se ve ra para com Fou ca ult: seu pen sa men to in tem -

pes ti vo, ar ra sa dor”.

IHU On-Line – Mes mo não se con si de ran do

um fi ló so fo pós-mo der no, Fou ca ult rom pe

com inú me ros con ce i tos da mo der ni da de.

Qual é a ma i or con tri bu i ção des se fi ló so fo

para en ten der mos os dias de hoje?

José Ter nes – Ini ci al men te, pre ci sa mos ob ser var

que mo der ni da de, para Fou ca ult, diz res pe i to à

cul tu ra oci den tal do sé cu lo XIX em di an te. O mo -

der no, aqui, se opõe ao clás si co (pen sa men to do

sé cu lo XVII e XVIII). So men te no fi nal da vida, o fi -

ló so fo pa re ce dar ou tra co no ta ção à pa la vra mo -

der ni da de. É o que se vê em seu tex to so bre o Ilu -

mi nis mo. Aí mo der ni da de vem re la ci o na da, não

com al gu ma cro no lo gia, mas com ati tu de, isto é,

um modo de pen sar, de se ha ver com o pen sa -

men to. Di fí cil me pa re ce ava li ar a con tri bu i ção de

Fou ca ult para o en ten di men to dos dias de hoje.

Se com isso se quer en ten der mé to do de in ves ti -

ga ção, tal vez a res pos ta de ves se ser: “ne nhu ma

con tri bu i ção”. Fou ca ult sem pre aler tou seus le i to -

res que suas his tó ri as não eram o des do bra men to

de uma te o ria da his tó ria, mas o re sul ta do de te -

ma ti za ções mu i to sin gu la res. Impor ta, an tes de

tudo, o ob je to. Para ob je tos di fe ren tes, his tó ri as

ou tras. No en tan to, não se pode ne gar que os es -

cri tos do fi ló so fo têm uma im por tân cia enor me

para a cul tu ra con tem po râ nea. E mais do que o

re sul ta do de suas aná li ses, que são in fi ni tas, tal vez

o sé cu lo XX (e, cer ta men te, o XXI) te nha uma dí vi -

da me nos evi den te e mais se ve ra para com Fou -

ca ult: seu pen sa men to in tem pes ti vo, ar ra sa dor.

IHU On-Line – E a res pe i to da edu ca ção,

como Fou ca ult pode aju dar-nos a re pen -

sá-la? Qu a is se ri am os me ca nis mos de dis -

ci pli na que hoje po dem ser iden ti fi ca dos no 

sis te ma edu ca ci o nal bra si le i ro?

José Ter nes – Pen so que os es tu dos que te ma ti -

za ram as re la ções en tre Fou ca ult e a edu ca ção,

nas úl ti mas duas dé ca das, de ram um des ta que

mu i to gran de à dis ci pli na. Tal vez por que foi em

Vi gi ar e Pu nir. Pe tró po lis: Vo zes, 2004, que as

aná li ses de Fou ca ult to ma ram um ca rá ter de ci di -

da men te mais po lí ti co. E os edu ca do res con tem -

po râ ne os, tal vez por suas ra í zes mar xis tas, não

con se guem pen sar se não à som bra do po lí ti co.

Atu al men te po de mos per ce ber uma fle xi bi li za ção
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des sa ten dên cia. De po is da tra du ção dos Cur sos

de Fou ca ult, há mu i tos es tu dos acer ca da edu ca -

ção que bus cam ele men tos nos tex tos mais tar di os 

do fi ló so fo, O uso dos pra ze res e O Cu i da do

de si, bem como uma in fi ni da de de tex tos me no -

res, e os cur sos a que já me re fe ri. Há um ter ce i ro

cam po de pos si bi li da des, no meu en ten der bas -

tan te fe cun do, e pou co ex plo ra do. Tra ta-se dos

es tu dos de Fou ca ult acer ca dos sa be res da cul tu ra

ociden tal. A Arque o lo gia de Fou ca ult nos apro -

xi ma da tra di ção epis te mo ló gi ca fran ce sa, em que

se dá es pe ci al aten ção às con di ções do pró prio

pen sar. A edu ca ção, es pe ci al men te a bra si le i ra,

te ria mu i to a lu crar, in ves ti gan do o sta tus e a fun -

ção do sa ber (da es co la, da uni ver si da de, etc.).

IHU On-Line – Como po de mos re ler hoje a

idéia fou ca ul ti a na de que o ho mem é re -

sul ta do de prá ti cas dis cur si vas e de in ter -

ven ções de po der? O que isso sig ni fi ca em

re la ção a uma nova sub je ti vi da de, re fle xo

da so ci e da de hi per ca pi ta lis ta e in di vi dualis -

ta que tem se con fi gu ra do em nos so sé cu lo?

José Ter nes – Des cre ver os pro ces sos de sub je ti -

va ção na atu a li da de é algo ex tre ma men te com -

ple xo. Com Fou ca ult, não há mais su je i to uni ver -

sal. Não há mais uma na tu re za hu ma na a ser res -

ga ta da. Há for ças que, a cada mo men to, cri am,

fa bri cam, sin gu la ri da des. O que es pe rar do hi per -

ca pi ta lis mo? Sin ce ra men te, não sei. Há pes qui sa -

do res que se ocu pam com esta ques tão (é o caso

do Ve i ga-Neto ) e cer ta men te te ri am mu i to a di zer.

IHU On-Line – Se o ho mem é pro du to des -

sas prá ti cas dis cur si vas e in ter ven ções de

po der, é pos sí vel afir mar, como o pró prio

Fou ca ult ad mi tia, que sua fi lo so fia é uma

crí ti ca a Kant. O se nhor po de ria ex pli car

como Fou ca ult se vale do kan tis mo e como

rom pe com ele?

José Ter nes – Pen so que os tex tos de Fou ca ult,

de modo ge ral, fa zem de Kant uma fi gu ra fun da -

men tal do pen sa men to con tem po râ neo. Em Les

mots et les cho ses, ele es ta ria no li mi ar de nos -

sa mo der ni da de. Se ria, para a fi lo so fia, o que Cu -

vi er fora para a bi o lo gia e Ri car do, para a Eco no -

mia Po lí ti ca: um sig no, a aber tu ra de um “cam po

de dis cur si vi da de”. Em 1984, Kant re tor na como

re fe rên cia fun da men tal para o pen sa men to po lí ti -

co do pre sen te. Cla ro que, para Fou ca ult, não ha -

ve ria ne nhum sen ti do ser “kan ti a no”, como não

ha ve ria sen ti do ser “de le u zi a no” ou “fou ca ul ti a -

no”. Não me pa re ce que Fou ca ult rom pe com

Kant, dado que ne nhum laço o pren dia a ele.

Como fi ze ra com Ni etzsche (e ou tros), “usa” Kant

para seu pen sa men to, es pe ci al men te para fa zer a

le i tu ra dos tem pos modernos.

IHU On-Line – Mes mo to man do ou tra di re ção 

do que a da in fluên cia kan ti a na, Fou ca ult

ofe re ce es pa ço para a ma ni fes ta ção da al te -

ri da de, da voz do ou tro, de cer ta for ma en -

ten den do o ho mem atra vés das três for mu -

la ções do im pe ra ti vo ca te gó ri co. Em que

sen ti do esse en ten di men to de Fou ca ult so -

bre o ho mem per ma ne ce atu al no de ba te fi -

lo só fi co? Quem re cu pe ra essa dis cus são?

José Ter nes – “Alte ri da de”, “voz do ou tro”, são

con ce i tos pre sen tes em mu i tos fi ló so fos con tem -

po râ ne os. Se ria di fí cil afir mar que há uma fi lo so fia 

da al te ri da de em Fou ca ult, ou uma “fi lo so fia do

ou tro”. Em re la ção a Kant, tal vez a ma i or pre o cu -

pa ção de Fou ca ult não seja com as três ques tões

da Crí ti ca, mas com a quar ta ques tão, acres cen ta -

da à lis ta na Ló gi ca, e que é a se guin te: “O que é o

ho mem?” Esta ria aí, tal vez, a aber tu ra para o

gran de pe ri go do pen sa men to mo der no, o an tro -

po lo gis mo. O ob je to de Fou ca ult é o Dis cur so. O

ho mem não tem aí ne nhum es pa ço.

IHU On-Line – É pos sí vel fa lar mos em um

“úl ti mo Fou ca ult”? Por quê?

José Ter nes – Não me pa re ce con vin cen te di vi -

dir a tra je tó ria de um pen sa dor em fa ses se pa ra -

das, como se, de um mo men to para ou tro, ti vés se -

mos um ou tro au tor. Aliás, o pró prio Fou ca ult pa -

re ce re co nhe cer, na Intro du ção a O uso dos pra -

ze res. Rio de Ja ne i ro: Gra al, 1984, que te ria ha -

vi do cer ta uni da de em seus tra ba lhos, ape sar dos

cons tan tes des lo ca men tos, ape sar das pre o cu pa -

ções sem pre no vas. Pre fi ro ler Fou ca ult, pri vi le -

gi an do a to ta li da de de seus tex tos, fa zen do as re -

la ções que me pa re ce rem sus ten tá ve is, pos sí ve is.

Cos tu mo ori en tar meus alu nos para a le i tu ra o
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mais com ple ta pos sí vel do fi ló so fo, po den do, de -

po is, cada um fa zer as op ções que lhe pa re ce ram

as mais opor tu nas.

IHU On-Line – Afir ma-se que Fou ca ult faz

uma nova le i tu ra de Ni etzsche. Em que con -

sis te essa nova le i tu ra?

José Ter nes – To das as le i tu ras de Fou ca ult são

no vas, pois faz de las fer ra men tas para seu tra ba -

lho. No caso de Ni etzsche, tal vez haja mais de

uma le i tu ra de Fou ca ult. Em Les mots et les

cho ses, Ni etzsche apa re ce en tre aque les que es -

tão na aber tu ra da mo der ni da de. Em A ver da de

e as for mas ju rí di cas, Ni etzsche apa re ce como

mode lo de um pen sa men to li vre, e, tam bém, como 

aque le que se pres ta para uma re es cri ta da his tó -

ria. Mas há mu i to mais Ni etzsche na fi lo so fia de

Fou ca ult do que se ima gi na. Se ria di fí cil di zer

como, cada vez, ele está pre sen te.

IHU On-Line – De que for ma os con ce i tos de 

dis ci pli na, bi o po der e po der po dem nos fa -

zer com pre en der me lhor a po lí ti ca?

José Ter nes – Fou ca ult re a li zou as mais va ri a das

aná li ses de acon te ci men tos sin gu la res. Em al guns, 

a dis ci pli na pa re ce fun da men tal. Em ou tros, o

con ce i to de bi o po der pa re ce o mais ade qua do.

Em ou tros, a re sis tên cia. Se pu der fa lar em mé to -

do, di ria que, em Fou ca ult, o que é de ci si vo é o

pró prio ob je to, ou, como di ria Paul Vey ne, são as

prá ti cas, e so men te elas (prá ti cas dis cur si vas) que

de ci dem so bre os re sul ta dos da pes qui sa.
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Com pre en são e re bel dia so bre nós mes mos

Entre vis ta com Alfre do José da Ve i ga-Neto

Alfre do José da Ve i ga-Neto é gra du a do em

Mú si ca e His tó ria Na tu ral pela Uni ver si da de Fe de -

ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS). Cur sou mes -

tra do em Ge né ti ca e Bi o lo gia Mo le cu lar e dou to -

ra do em Edu ca ção pela mes ma ins ti tu i ção. O tí tu -

lo de sua tese é A or dem das dis ci pli nas. Atu al -

men te, Ve i ga-Neto pes qui sa os dis po si ti vos dis ci -

pli na res e a edu ca ção, ana li san do e pro ble ma ti -

zan do as prá ti cas pe da gó gi cas (dis cur si vas e não-

dis cur si vas) que têm se ar ti cu la do para es ta be le cer 

a dis ci pli na ri da de tan to como um “pro ble ma” epis -

te mo ló gi co quan to como um “pro ble ma” com por -

ta men tal pe da gó gi co a se rem equa ci o na dos e re -

sol vi dos. Des de 1996, na Li nha de Pes qui sa Estu -

dos Cul tu ra is em Edu ca ção, no PPG Edu ca ção da

UFRGS, no qual é pro fes sor con vi da do, co or de na

o Pro je to de Pes qui sa Dis po si ti vos Dis ci pli na res e

Edu ca ção. É pro fes sor ti tu lar do de par ta men to de

Ensi no e Cur rí cu lo da Fa cul da de de Edu ca ção da

UFRGS. De sua pro du ção in te lec tu al, des ta ca mos

as se guin tes obras, por ele or ga ni za das: Crí ti ca

pos-es truc tu ra lis ta y edu ca ción. Bar ce lo na:

La er tes, 1997 e Ima gens de Fou ca ult e De le u -

ze: res so nân ci as ni etz sce a nas. Rio de Ja ne i -

ro: DP&A, 2002 e Fou ca ult & a edu ca ção. 2.

ed. Belo Ho ri zon te: Au tên ti ca, 2005, de sua au to ria.

Para Ve i ga-Neto, que é tam bém pro fes sor do

PPG de Edu ca ção da Uni ver si da de Lu te ra na do

Bra sil (ULBRA), as idéi as de Mi chel Fou ca ult, além 

de con tri bu í rem para a Fi lo so fia e para as Ciên ci as 

Hu ma nas, como para a Psi qui a tria e a Li te ra tu ra,

per ma ne cem vi vas e aju dam a com pre en der “o

pa pel dis ci pli nar que a es co la mo der na de sem pe -

nhou na cons ti tu i ção do su je i to, da so ci e da de e do

Esta do mo der nos”. Em en tre vis ta por e-mail à

IHU On-Line, em 6 de no vem bro de 2006, Ve i -

ga- Neto afir ma que “Fou ca ult que ria que seus li -

vros fun ci o nas sem como bis tu ris ou co que téis mo -

lo tov... Assim, mais do que ins pi rar, o fi ló so fo nos

dá fer ra men tas para com pre en der mos o nos so

pre sen te e aqui lo que so mos ou aqui lo que es ta -

mos nós ou es tão os ou tros fa zen do co nos co e, se

for o caso, nos re be lar mos con tra isso”.

Ve i ga-Neto con ce deu ou tra en tre vis ta à IHU

On-Line, em 6 de ju nho de 2005, que tam bém

publi ca mos a se guir, so bre Bi o po lí ti ca, Esta do Mo -

der no e a Inclu são na Esco la na qual dis cu te a bi o -

po lí ti ca como con jun to de prin cí pi os e ações no

pla no da Ra zão Po lí ti ca, cuja prin ci pal fi na li da de é 

a pro mo ção da vida hu ma na to ma da na sua di -

men são po pu la ci o nal em suas co ne xões com o

sur gi men to e o for ta le ci men to dos es ta dos-na ção,

na mo der ni da de. As po lí ti cas de in clu são so ci al in -

se rem-se nes se âm bi to, de modo a fun ci o nar como

prá ti cas (dis cur si vas e não-dis cur si vas), que pro -

mo vem con di ções de se gu ran ça e con tro le so ci al,

mais pro du ti vas e eco nô mi cas.

IHU On-Line – Qual é a ma i or con tri bu i ção

de Fou ca ult à edu ca ção? Como se apre sen -

ta a atu a li da de de seu pen sa men to nes se

as pec to?

Alfre do Ve i ga-Neto – O pen sa men to de Fou ca ult

pa re ce con ti nu ar sem pre vivo, seja para a fi lo so fia

e para as ciên ci as hu ma nas, seja para a psi qui a tria 

e para a li te ra tu ra. Na edu ca ção, isso é ain da mais

in te res san te, na me di da em que ele con tri bu iu

mu i to para que com pre en dês se mos o pa pel dis ci -
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pli nar que a es co la mo der na de sem pe nhou na

cons ti tu i ção do su je i to, da so ci e da de e do Esta do

mo der nos.

IHU On-Line – O que as uni ver si da des e as

es co las po de ri am apren der com suas idéi as?

Alfre do Ve i ga-Neto – Pen so que, nes se âm bi to,

po dem-se agru par as con tri bu i ções de Fou ca ult

em três ei xos. Num de les, es tão os seus es tu dos

acer ca do po der dis ci pli nar, aí in clu í dos os dis po -

si ti vos de vi gi lân cia e con tro le em fun ci o na men to

na es co la mo der na; isso vale tan to para a edu ca -

ção de cri an ças pe que nas quan to para a edu ca -

ção de jo vens e adul tos, tan to para a edu ca ção

infan til quan to para o en si no uni ver si tá rio. No ou -

tro eixo, es tão as con tri bu i ções de Fou ca ult no

cam po que se cos tu ma de no mi nar Ra zão Po lí ti ca.

As suas for mu la ções so bre o bi o po der e a bi o po lí -

ti ca têm sido da ma i or im por tân cia para com pre -

en der mos os pro ces sos pe los qua is se es ta be le ce -

ram – e se man têm – o Esta do mo der no, o li be ra -

lis mo, a ló gi ca ca pi ta lis ta. Tudo isso ad qui re hoje

ain da mais im por tân cia, quan do a ên fa se na dis ci -

pli na está se des lo can do para a ên fa se no con tro le

e quan do o mo de lo im pe ri a lis ta de do mi na ção e

ex plo ra ção está dan do lu gar a esse novo mo de lo

que Anto nio Ne gri19 e Mi cha el Hardt20 de no mi -

nam mo de lo im pe ri al. E, no ter ce i ro eixo, co lo co

as con tri bu i ções de Fou ca ult no cam po da cons ti -

tu i ção do su je i to mo der no por meio das prá ti cas

de si mes mo, isto é – e para usar a pró pria ex pres -

são do fi ló so fo –, como um su je i to da éti ca. Vêm

sen do mu i to nu me ro sas e in te res san tes as in ves ti -

ga ções que têm des cri to e mos tra do prá ti cas es co -

la res – seja na edu ca ção in fan til, seja no en si no

uni ver si tá rio – que ope ram no sen ti do de nos

cons ti tu í rem como su je i tos cu jas iden ti da des são

mais des cen tra das, ins tá ve is, mu tan tes. Aqui, lem -

bro Raul Se i xas. Com suas an te nas sen sí ve is, o ar -

tis ta cri ou, há mais de duas dé ca das, a ex ce len te

ex pres são “metamorfoses ambulantes”.

IHU On-Line – Como a pers pec ti va ar queo-

ge ne a ló gi ca de Fou ca ult pode nos au xi li ar a 

re pen sar e en ten der a edu ca ção bra si le i ra?

Alfre do Ve i ga-Neto – Essa per gun ta está res -

pon di da na ques tão an te ri or. Nes ses as pec tos im -

por tan tes e fun da men ta is da edu ca ção con tem po -

râ nea, o que se pas sa na edu ca ção bra si le i ra di fe -

re pra ti ca men te nada do que se pas sa na Índia, na

Fran ça, no Con go ou na Co lôm bia. Aqui, re cor ro

ao in su pe rá vel Jor ge Lar ro sa21, fi ló so fo e pro fes -

sor da Uni ver si da de de Bar ce lo na: só exis te edu -

ca ção com pa ra da se pen sar mos na qui lo que se

pode cha mar de ra zão téc ni ca dos sis te mas edu ca -

ti vos, isto é, nos seus as pec tos mais for ma is, ad mi -

nis tra ti vos, le gis la ti vos; se pen sar mos com Fou ca ult,

ve re mos que, ao fim e ao cabo, a sala de aula, as

prá ti cas es co la res, os ri tu a is pe da gó gi cos etc., são

al ta men te iner ci a is, mu dam mu i tís si mo pou co, no 

tem po, e de lu gar para lu gar...

IHU On-Line – Acre di ta que as idéi as de

Fou ca ult po dem ins pi rar a exis tên cia e a re -

sis tên cia da al te ri da de em nos sa so ci e da -

de? Por quê?

Alfre do Ve i ga-Neto – Nes se as pec to, como em

vá ri os ou tros, Fou ca ult é um her de i ro di re to de
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19 Antonio Negri (1933): filósofo político e moral italiano. Durante a adolescência, foi militante da Juventude Italiana de Ação
Católica, como Umberto Eco e outros intelectuais italianos. Em 1954, entrou no PSIUP de Pádua (partido que posteriormente
se integraria ao Partido Socialista), que possuía a maioria do movimento operário, em virtude da grande concentração
industrial da região. Em 2000, publicou o livro-manifesto Império. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003, com Michael Hardt
que foi apresentado no primeiro Abrindo o Livro, em 2003, promovido pelo IHU. Atualmente, após a suspensão de todas as
acusações contra ele, definitivamente liberado, ele vive entre Paris e Veneza, escreve para revistas e jornais do mundo inteiro e
publicou recentemente Multidão. Guerra e democracia na era do império. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2005, com
Michael Hardt. Sobre essa obra, publicamos um artigo de Marco Bascetta na 125ª edição da IHU On-Line, de 29-11-2004. O
livro é uma espécie de continuidade da obra anterior da dupla, Império. Em 2003, esteve na América do Sul (Brasil e
Argentina) em sua primeira viagem internacional após décadas entre o cárcere e o exílio. (Nota da IHU On-Line)

20 Michael Hardt (1960): téorico literário americano e filósofo político radicado na Universidade de Duke. Com Antonio Negri,
escreveu os livros internacionalmente famosos Império e Multidão. Guerra e democracia na era do império. (Nota da
IHU On-Line)

21 Jorge Larrosa: filósofo espanhol, autor de, entre outros, Pedagogia profana. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003 e
Nietzsche e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. (Nota da IHU On-Line)



Nietzsche. Lem bro aqui as fa mo sas per gun tas

ni etzschi a nas: “que es ta mos fa zen do de nós mes -

mos?”, “que es tão os ou tros fa zen do de nós?”.

Numa con fe rên cia na Uni ver si da de de Ver mont,

em 1982, Fou ca ult dis se tex tu al men te: “Tal vez o

ob je ti vo hoje em dia não seja des co brir o que so -

mos, mas re cu sar o que so mos”. Uma ou tra fra se

sua é: “Escre ver não me in te res sa se não na me di -

da em que o es cre ver se in cor po ra à re a li da de de

um com ba te, como um ins tru men to de tá ti ca, de

es cla re ci men to.” Fou ca ult que ria que seus li vros

fun ci o nas sem como bis tu ris ou co que téis mo lo -

tov... Assim, mais do que ins pi rar, o fi ló so fo nos

dá fer ra men tas para com pre en der mos o nos so

pre sen te e aqui lo que so mos ou aqui lo que es ta -

mos nós, ou es tão os ou tros fa zen do co nos co e, se

for o caso, nos re be lar mos con tra isso.

IHU On-Line – Qu a is fo ram as con clu sões a

que che gou com a aná li se e a pro ble ma ti za -

ção das prá ti cas pe da gó gi cas (dis ci pli na res 

e não-dis ci pli na res), ar ti cu la das para es ta -

be le cer a dis ci pli na como pro ble ma epis te -

mo ló gi co e com por ta men tal?

Alfre do Ve i ga-Neto – O pen sa men to e as des -

co ber tas de Fou ca ult me fo ram mu i to úte is para

com pre en der a dis ci pli na como a ma triz de fun do

so bre a qual po de ro sa men te se ar ti cu lam dis po si -

ções cog ni ti vas (sa be res) e dis po si ções cor po ra is

(prá ti cas) de modo a cons ti tu ir um su je i to dó cil

(aos ou tros e a si mes mo), dis ci pli nar, au to go ver -

na do. Nas mi nhas in ves ti ga ções, iden ti fi quei o

cur rí cu lo como o mais efi ci en te dis po si ti vo ca paz

de ins ti tu ir, na mo der ni da de, a so ci e da de dis ci pli -

nar. Com isso, mos trei o ca rá ter não-na tu ral des se 

ar te fa to es co lar in ven ta do nas es co las eu ro péi as,

na vi ra da do sé cu lo XVI para o sé cu lo XVII. A es -

tru tu ra dis ci pli nar do cur rí cu lo não é um atri bu to

epis te mo ló gi co per se, mas é a for ma (ar bi trá ria)

que se mos trou mais pro du ti va para o con tro le so -

ci al, num mun do que se ex pan dia ge o gra fi ca men te, 

se tor na va mu i to com ple xo (po lí ti ca e so ci al men te) e 

se di ver si fi ca va no ta vel men te (re li gi o sa men te).

IHU On-Line – Como os con ce i tos de dis ci -

pli na e ex clu são se ma ni fes tam nos li vros

didáti cos de ciên ci as no en si no fundamental, 

em es pe ci al nos con ce i tos “co nhe ci men to”,

“ciên cia” e “na tu re za”?

Alfre do Ve i ga-Neto – Essa per gun ta é por de -

ma is am pla e di fí cil; em ape nas uma fra se es tão

com bi na das ca te go ri as e es tão re fe ri dos con ce i tos

im por tan tes e atu a is. Uma res pos ta mi ni ma men te

in te res san te en vol ve ria um de sen vol vi men to que

não cabe mu i to aqui. Além dis so – e tal vez o mais

im por tan te –, acho que ain da pou co se co nhe ce

so bre as re la ções en tre tais ques tões. Des se modo, 

pre fi ro não en trar aqui nes se as sun to. Mas agra de -

ço por ela ter sido for mu la da: de ram-me uma

idéia para uma fren te de in ves ti ga ção.

IHU On-Line – Fou ca ul ti a na men te, qua is

se ri am os prin ci pa is dis po si ti vos dis ci pli -

na res da edu ca ção den tro e fora da es co la?

Alfre do Ve i ga-Neto – De um lado, está o pró -

prio cur rí cu lo. Aqui, um aler ta: mes mo que se mu -

dem al gu mas pa la vras ou a pró pria or ga ni za ção

dos sa be res – ou seja, em vez de fa lar mos em gra -

de cur ri cu lar, fa le mos em pro gra ma de apren di za -

gem; ou, em vez de ado tar mos a es tru tu ra dis ci pli -

nar con ven ci o nal (His tó ria, Fí si ca, Bi o lo gia etc.),

ado te mos te mas trans ver sa is –, o fato é que di fi cil -

men te está se es ca pan do da ló gi ca dis ci pli nar do

cur rí cu lo. De ou tro lado, há tam bém todo um con -

jun to de prá ti cas pe da gó gi cas dis ci pli na res em

ação, den tro e fora da es co la. Algu mas são mais

vi sí ve is, ime di a tas e, even tu al men te, até mes mo

vi o len tas. Te mos um bom exem plo na qui lo que

al guns cha mam de “li vros de ocor rên cia”; uma

pes qui sa do ra que foi mi nha ori en tan da de dou to -

ra do (na UFRGS) des cre veu e pro ble ma ti zou mi -

nu ci o sa men te es ses re gis tros qua se-po li ci a is, de

como fun ci o nam e o que pro du zem no am bi en te

es co lar e nas cri an ças que es tão ao seu al can ce.

Ou tras prá ti cas são mais su tis; mas, nem por isso,

me nos dis ci pli na res. Um exem plo: as ali an ças que 

são es ti mu la das e se es ta be le cem en tre as fa mí li as

e a es co la (um as sun to tam bém es tu da do por uma 

mi nha ori en tan da de mes tra do, na UFRGS). Um

ou tro exem plo: os usos e con tro les dos tem pos e

dos es pa ços es co la res pe las cri an ças (uma ques -

tão que está sen do in ves ti ga da por uma de mi -

nhas ori en tan das de mes tra do, na ULBRA). Ao

enu me rar es ses exem plos, cor ro o ris co de es tar
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sim pli fi can do; além dis so, de i xo de re fe rir tra ba -

lhos mu i to im por tan tes que es tão em an da men to

ou já fo ram re a li za dos por pes so as li ga das ao gru -

po que co or de no, li ga do à ULBRA e à UFRGS

(Gru po de Estu dos e Pes qui sas em Cur rí cu lo e

Pós-Mo der ni da de – GEPCPós).

IHU On-Line – De que for ma a pa la vra pro i -

bi da e a von ta de de ver da de, dois dos três

gran des sis te mas de ex clu são que Fou ca ult

afir ma atin gi rem o dis cur so, se ma ni fes tam

no sis te ma edu ca ci o nal?

Alfre do Ve i ga-Neto – De modo bem re su mi do,

pode-se di zer que aqui lo que Fou ca ult te ma ti zou

acer ca da or dem do dis cur so vale para o que

acon te ce tan to na es co la quan to fora dela. É cla ro

que cada ins ti tu i ção tem as suas pe cu li a ri da des no 

que con cer ne ao or de na men to das in ci ta ções, in -

ter di ções, si len ci a men tos e ên fa ses do que pode

ou não pode ser dito e do que é, efe ti va men te,

dito. E cada uma – es co la, apa re lhos es ta ta is, igre -

jas, ONGs, par la men tos etc.– tem seus pró pri os re -

gi mes e suas pró pri as po lí ti cas de ver da de. No

caso da es co la, em es pe ci al, es tão em jogo efi ci en -

tes ele men tos que im pri mem uma “or dem mu i to

or de na da” aos dis cur sos; tal vez o prin ci pal de les

seja jus ta men te o po der dis ci pli nar, sem pre clas si -

fi can do e hi e rar qui zan do e sem pre atre la do a de -

ter mi na dos sa be res. No caso da uni ver si da de, isso 

é ain da mais in te res san te, pois é nes sa ins ti tu i ção

que se dá não ape nas a (di ga mos...) dis se mi na ção 

dos sa be res, mas tam bém a pro du ção de boa par -

te de tais sa be res. Jus ta men te por isso, pen so que

a uni ver si da de cons ti tui-se um am bi en te mu i to

pro pí cio para es tu dos bas tan te “con cre tos” so bre

a or dem do dis cur so.

IHU On-Line – “Todo sis te ma de edu ca ção é 

uma ma ne i ra po lí ti ca de man ter ou de mo -

di fi car a apro pri a ção dos dis cur sos, com os

sa be res e os po de res que eles tra zem con si -

go”. Qual é a atu a li da de des sa afir ma ção no 

sé cu lo XXI e numa so ci e da de na qual o

aces so à in for ma ção vem se ex pan din do

gra da ti va men te?

Alfre do Ve i ga-Neto – Aqui é pre ci so dis tin guir

en tre o que hoje se cos tu ma cha mar de “aces so à

in for ma ção” e aqui lo que, numa pers pec ti va fou -

ca ul ti a na se en ten de por “sa be res”. É fá cil per ce -

ber que sim ples men te cons ta tar que se tem cada

vez mais aces so à in for ma ção nada diz so bre a

qua li da de e a sig ni fi ca ção de tais in for ma ções

para a vida. Se é im por tan te não con fun dir co nhe -

ci men to com sa ber, é ain da mais im por tan te não

con fun dir in for ma ção com sa ber. Essa ex pres são

hoje tão em voga –“so ci e da de do co nhe ci men to” – 

aca ba sus ten tan do o mito de que as con di ções de

aces so, uso e pro du ção do co nhe ci men to es ta ri am

ho mo ge ne a men te dis tri bu í das. Mesmo fora do re -

gis tro fou ca ul ti a no, au to res como Nés tor Can cli ni22

e Ri chard Sen nett23 – para ci tar ape nas dois, bas -

tan te li dos e co nhe ci dos en tre nós – já mos tra ram

as fa lá ci as des ses oti mis mos com re la ção à ex pan -

são da in for ma ção, à (as sim cha ma da...) “so ci e -

da de do co nhe ci men to”, à (as sim con si de ra da...)

de mo cra ti za ção da in for ma ção.

Os in sights fou ca ul ti a nos acer ca da or dem do 

dis cur so, bem como as fer ra men tas con ce i tu a is

que ele de sen vol veu no cam po da Ra zão Po lí ti ca

– como gover na men ta li da de e bi po lí ti ca – cer ta -

men te são úte is para pen sar mos tudo isso. Aqui,

mais um exem plo: há me nos de um mês uma

orien tan da de meu Gru po de Pes qui sa de fen deu

uma tese de dou to ra do em que, va len do-se do

pen sa men to de Fou ca ult, fi ca ram bem cla ras as

im pli ca ções da Edu ca ção a Dis tân cia e do uso da

Inter net com a pro du ção e dis se mi na ção do co -

nhe ci men to e, tal vez mais in te res san te, com a pro -

du ção de no vas es pa ci a li da des e tem po ra li da des

pós-mo der nas. De tais no vas es pa ci a li da des e tem -

po ra li dades re sul tam no vas for mas de cons ti tu i ção 

dos su je i tos (sub je ti va ção) e es ta be le cem-se no vas 

re la ções po lí ti cas.
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22 Nestor Canclini: sociólogo argentino, autor de, entre outros A produção simbólica: teoria e metodologia em sociologia
da arte. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. (Nota da IHU On-Line)

23 Richard Sennet: sociólogo americano, autor de, entre outros, O declinio do homem público: As tiranias da intimidade.
São Paulo: Companhia das Letras, 1989; A corrosão do caráter. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001 e Carne e pedra: o
corpo e a cidade na civilização ocidental. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. (Nota da IHU On-Line)



IHU On-Line – Gos ta ria de acres cen tar al -

gum as pec to não ques ti o na do?

Alfre do Ve i ga-Neto – Fi na li zan do, que ro ape -

nas lem brar que não se deve to mar Mi chel Fou -

ca ult como um guru, nem fa zer de seu pen sa men -

to uma re li gião. Cos tu mo di zer que po de mos nos

va ler de seu pen sa men to na qui lo que ele pu der

ser útil para com pre en der mos a his tó ria do pre -

sen te. O que mais im por ta não é tan to sa ber o que 

ele pen sou e dis se so bre isso ou aqui lo, mas o que

po de mos nós pen sar, com base nele, so bre isso ou 

aqui lo. Isso sig ni fi ca man ter, com Fou ca ult, uma

ati tu de de fi de li da de in fi el, de i xan do-o de lado

na qui lo que ele não pu der aju dar-nos para en ten -

der mos e mu dar mos os cons tran gi men tos que o

mun do nos im põe ou que nós im po mos a nós

mes mos.

Biopo lí ti ca, Esta do Mo der no e a Inclu são 
na Esco la

IHU On-Line – Como o se nhor de fi ne o con -

ce i to de bi o po lí ti ca e qual a im por tân cia de

com pre en der esse con ce i to no con tex to da

so ci e da de atu al?

Alfre do Ve i ga-Neto – Sigo o con ce i to de bi o po -

lí ti ca que Mi chel Fou ca ult de sen vol veu ao lon go

dos anos 70 do sé cu lo pas sa do. Mu i tos au to res le -

va ram, e con ti nu am le van do, bem adi an te esse

con ce i to fou ca ul ti a no, de modo a am pli ar e re fi -

nar a nos sa com pre en são acer ca das rá pi das e

pro fun das mu dan ças so ci a is, po lí ti cas, eco nô mi -

cas e cul tu ra is que hoje es tão ocor ren do. Entre tais 

au to res, pen so que são da ma i or im por tân cia Gil -

les De le u ze, Paul Vi ri lio24, Zygmunt Ba u man25 Mi -

cha el Hardt e Anto nio Ne gri. Ao fa lar mos em bi o -

po lí ti ca, es ta mos nos re fe rin do a todo um con jun -

to de ações, sa be res e es tra té gi as que se efe ti vam

so bre uma po pu la ção e que ob je ti vam pro mo ver

a vida hu ma na nes sa po pu la ção. Pode-se di zer,

en tão, que a bi o po lí ti ca é a ma ne i ra pela qual se

ra ci o na li zou, na mo der ni da de, o go ver na men to

das po pu la ções de modo a ga ran tir-lhes ma i or se -

gu ran ça, so bre vi vên cia, na ta li da de, lon ge vi da de,

sa ú de, fe li ci da de etc. Assim sen do, a bi o po lí ti ca

se exer ce por meio do bi o po der, um tipo de po der

que atua so bre os in di ví du os, mas não en ten di dos 

ou to ma dos em sua sin gu la ri da de – como é o caso 

do po der dis ci pli nar – e sim, como mem bros de

um con jun to ou co le ti vi da de a que de no mi na mos

“po pu la ção”. Assim como o po der dis ci pli nar age

so bre um cor po-má qui na (in di vi du a li za do), o bi o -

po der age so bre um cor po-es pé cie (“po pu la ci o -

na li za do”). Em sín te se, a bi o po lí ti ca toma a po pu -

la ção como seu ob je to, como um gran de cor po

vivo, de modo a con se guir go ver nar da me lhor

ma ne i ra pos sí vel essa po pu la ção. É fá cil com pre -

en der o al can ce de tal con ce i to no mun do de hoje. 

Nu me ro sos sa be res e prá ti cas que nos atra ves sam

co ti di a na men te – como cam pa nhas de pre ven ção 

a do en ças, ações pú bli cas que vi sam a au men tar a 

nos sa se gu ran ça, po lí ti cas de ação afir ma ti va e de

in clu são, cam pa nhas em prol do con ser va ci o nis -

mo am bi en tal etc. – es tão exa ta men te no âm bi to

da bi o po lí ti ca e efe ti vam-se por meio de bi o po de -

res que são co lo ca dos em fun ci o na men to pela mí -

dia, pela edu ca ção es co la ri za da, pelas ONGs, pe -

las igre jas, pe los pró pri os go ver nos.

IHU On-Line – Como se re la ci o na a bi o po lí -

ti ca com o es ta do mo der no?

Alfre do Ve i ga-Neto – Como aqui não há es pa -

ço para uma ex pli ca ção mais de ta lha da, pro cu ra -

rei ser o mas sin té ti co e, ao mes mo tem po, o mais

ri go ro so e cla ro pos sí vel. Em suma, pode-se di zer
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24 Paul Vi ri lio nas ci do em Pa ris, em 1932, é um re co nhe ci do ur ba nis ta e uma das fi gu ras mais em ble má ti cas e po li fa cé ti cas da
in te lec tu a li da de fran ce sa pos te ri or à Se gun da Gu er ra Mun di al. Cris tão mi li tan te, ar qui te to e ur ba nis ta de for ma ção, co me çou
sua re fle xão so bre o mun do atu al com o gru po Arqui tec tu re Prin ci pe. Par ti ci pou da ocu pa ção do te a tro do Odeón, em maio de
1968, e das re vis tas Esprit e Ca u se Com mu ne. Re pro du zi mos duas en tre vis tas com Vi ri lio so bre o seu li vro Vil le Pa ni que.
Pa ris: Ga li lee, 2004, uma na 108ª edi ção da IHU On-Line, de 5 de ju lho de 2004, e ou tra na 136ª edi ção, de 11 de abril de
2005. Dele, tam bém pu bli ca mos ou tra en tre vis ta na 95ª edi ção da IHU On-Line, de 5 de abril de 2004. (Nota da IHU

On-Line)
25 Zygmunt Ba u man: so ció lo go po lo nês, pro fes sor emé ri to nas Uni ver si da des de Var só via, na Po lô nia e de Le eds, na Ingla ter ra.

Pu bli ca mos uma re se nha do seu li vro Amor Lí qui do. São Pa u lo: Jor ge Za har , 2004), na 113ª edi ção da IHU On-Line, de 30 
de agos to de 2004. (Nota da IHU On-Line)



que o es ta do mo der no, ou me lhor, o es ta do-na -

ção – essa cri a ção da bur gue sia que veio subs ti tu ir,

a par tir do sé cu lo XVIII, o es ta do-pa tri mo ni al e ab -

so lu tis ta, cen tra do num so be ra no-mo nar ca – pre -

ci sou in ven tar o con ce i to mo der no de “na ção”, de 

modo a se li vrar das prá ti cas re a ci o ná ri as e, mu i -

tas ve zes, vi o len ta men te opres so ras da so be ra nia

dos so be ra nos. Tais so be ra nos-mo nar cas até en -

tão eram vis tos como le gí ti mos pro pri e tá ri os do

es ta do. Ago ra, no en tan to, eles es ta vam sen do

“man da dos para casa” – de pos tos, per se gui dos,

de ca pi ta dos... A na ção se ria, en tão, o lo cus de

uma nova for ma de so be ra nia, ago ra uma so be ra -

nia exer ci da de mo cra ti ca men te, e não mais au to -

ri ta ri a men te pelo mo nar ca e sua cor te aris to crá ti -

ca. Ma te ri al men te, o “povo” veio a ser o cor po

que pre en chia esse novo es ta do; tra ta va-se de um

novo cor po que subs ti tu ía o ve lho – e ago ra au -

sen te – cor po (do mo nar ca). Assim, há uma co ne -

xão for te en tre na ção e povo, am bos fun ci o nan do

como con di ção de pos si bi li da de para o es ta do

mo der no – por isso mes mo: es ta do-na ção. Mas o

povo não es te ve sem pre à es pe ra para ser usa do

como pre en chi men to da na ção... Na ver da de, o

povo teve de ser in ven ta do de uma mul ti dão que

lhe pre ce dia e à qual se pas sou a atri bu ir uma

iden ti da de – na ci o nal, isto é, uma iden ti da de li ga -

da a uma na ção – e so bre a qual (mul ti dão) fo ram

dados no vos sig ni fi ca dos. Essa in ven ção teve como

con di ção de pos si bi li da de a pró pria no ção de po -

pu la ção, que tam bém era in ven ta da, mas que pre -

ce dia, his to ri ca men te, a no ção de povo. Nun ca é

de ma is lem brar que fa lar em “in ven ção” – de po -

pu la ção e de povo – apon ta para o ca rá ter não-

na tu ral des ses con ce i tos. E, tal vez mais do que

isso, apon ta para a ocul ta ção do ar bi trá rio que

está nos pro ces sos de in ven ção; as sim, não ape -

nas algo é in ven ta do, mas o pro ces so de in ven ção

en co bre a si mes mo no pró prio ato de in ven tar.

Isso ser ve para que se sa i ba que sem pre é pos sí vel

tan to pen sar de ou tra ma ne i ra quan to ten tar in -

ven tar no vos sig ni fi ca dos para tais con ce i tos, de

modo a cri ar no vas con fi gu ra ções po lí ti cas, no vas

re la ções de po der, no vas prá ti cas so ci a is e, en fim,

no vas “for mas de vida”. Vê-se, as sim, que é pelo

con ce i to de povo – que, por sua vez, está co nec ta -

do ao con ce i to de na ção – que o con ce i to de po -

pu la ção vem a ser im pres cin dí vel ao mo der no

con ce i to de es ta do. E como con ce i to, a po pu la ção 

exi ge no vos sa be res – de modo que seja pos sí vel

tan to co nhe cê-la me lhor quan to exer cer so bre ela

ge ren ci a men tos e con tro les mais efe ti vos. Esses

no vos sa be res vão da Esta tís ti ca à Me di ci na So -

ci al, da De mo gra fia à Po lí cia, da Admi nis tra ção à

Po li ti co lo gia. Por sua vez, o bi o po der fun ci o na

como um amál ga ma para aque las co ne xões en tre

po pu la ção, povo e na ção, en quan to a bi o po lí ti ca

fun ci o na como uma nova ra ci o na li da de que as

pro mo ve, jus ti fi ca, ad mi nis tra e po ten ci a li za.

IHU On-Line – Que con se qüên ci as es sas re -

la ções tra zem para a in clu são na es co la?

Alfre do Ve i ga-Neto – Os ide a is ja co bi nos acer -

ca do povo como, ao mes mo tem po, “ori gem” e

“fim” des sa nova for ma de so be ra nia – lem bre -

mos o cé le bre tríp ti co “do povo, pelo povo, para o 

povo” –, não se cum pri ram até hoje, na me di da

em que até mes mo se cri a ram no vas for mas de

do mi na ção e se am pli ou a sub ju ga ção e a ex clu -

são so ci al ao lon go dos úl ti mos du zen tos anos.

Isso foi as sim por que as con tra di ções e os “de fe i -

tos” da so be ra nia não fo ram re sol vi dos e ex tir pa -

dos quan do se efe ti vou o seu des lo ca men to para

o es ta do. Vá ri os teó ri cos já mos tra ram que qual -

quer so be ra nia nun ca pode ser con tra tu al; ela é

sem pre do mi na do ra, isso é, a so be ra nia im pli ca

sem pre a vi tó ria de um lado so bre o ou tro. As re la -

ções en tre esse es ta do de co i sas e o avan ço do ca -

pi ta lis mo e do li be ra lis mo são mais do que evi den -

tes. Seja como for – mes mo com tais con tra di ções

e “de fe i tos” – a for ma es ta do-na ção se con so li dou 

como mo de lo de or ga ni za ção po lí ti ca mo der na. O 

que fun ci o nou como buf fer, como es ta bi li za dor

des se novo mo de lo foi a na tu ra li za ção dos con ce i -

tos de “iden ti da de do povo” e “iden ti da de da na -

ção”. Se as con tra di ções e as di fi cul da des do es ta -

do-na ção não o co lo ca ram por ter ra foi por que

po de ro sas “re pre sen ta ções” e “me ta nar ra ti vas” –

e pre fi ro fa lar em “re pre sen ta ções” e “me ta nar ra -

ti vas” e não em “cons tru ções ide o ló gi cas...”– ope -

ra ram e con ti nu am ope ran do e mol dan do sub je ti -

vi da des no sen ti do de ga ran tir o apa zi gua men to e

a con ti nu i da de do mo de lo e, con se qüen te men te,

a con ti nu i da de da do mi na ção nas mãos da que les
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que o in ven ta ram. Como mu i tos já de mons tra -

ram, en tre tais “re pre sen ta ções” e “me ta nar ra ti -

vas” te mos esse en ten di men to de que um povo, e

uma na ção, tem uma iden ti da de que é na tu ral, ou

seja, ne ces sá ria e trans cen den te e, por tan to, in -

ques ti o ná vel. Isso está sem pre tem pe ra do com

boas do ses de te le o lo gia e fi na lis mo his tó ri co, de

modo que ex pres sões como “todo so ci al” e “des ti -

no de um povo” aca bam ten do a for ça que têm.

As po lí ti cas de “in clu são na es co la” de vem ser en -

ten di das no re gis tro da bi o po lí ti ca e des sas re pre -

sen ta ções e me ta nar ra ti vas que aju dam a sus ten -

tar o es ta do-na ção. Por um lado, as te o ri za ções

acer ca da bi o po lí ti ca nos per mi tem com pre en der

a “von ta de de in clu são” e as prá ti cas cor re la tas –

da ma ne i ra como es tão sen do pro pos tas e exe cu -

ta das atu al men te, em es pe ci al no que diz res pe i to

às (as sim cha ma das) “pes so as com ne ces si da des

es pe ci a is” – como uma for ma de con tro le so bre a

vida e de ge ren ci a men to da po pu la ção. Por ou tro

lado, bas ta nos dar mos con ta do pa pel que a edu -

ca ção es co la ri za da teve – nos úl ti mos três ou qua -

tro sé cu los – na “for ma ta ção” do su je i to mo der -

no e da pró pria moder ni da de, para que se com -

pre enda o quan to ela, a es co la, está en vol vi da com 

aque las re pre sen ta ções e me ta nar ra ti vas. Ao lado

de al guns au to res, eu te nho exa mi na do ge ne a lo -

gi ca men te as re la ções en tre a es co la e tais re pre -

sen ta ções e me ta nar ra ti vas. Te nho ten ta do des -

cons tru ir – mas não, é cla ro, des tru ir... – al guns

dos im pe ra ti vos mais co muns nes se cam po dis -

cur si vo, tais como “a in clu são es co lar é o pri me i ro

pas so para pro mo ver a in clu são so ci al” ou “in clu ir 

to dos num mes mo es pa ço es co lar ga ran te a for -

ma ção de sub je ti vi da des in clu den tes, não-pre con -

ce i tu osas” (e o seu in ver so: “es pa ços es co la res es -

pe cí fi cos para pes so as com ne ces si da des es pe ci a is 

pro mo vem a se gre ga ção e o pre con ce i to”). Além

dis so, te nho ar gu men ta do que boa par te das prá ti -

cas in clu si vas fun ci o na, de fato, como prá ti cas de

ex clu são. Isso só não é um pa ra do xo, por que, como 

apren de mos com Fou ca ult, os pro ces sos de nor ma -

ti za ção não ape nas são in can sá ve is, cada vez mais

mi nu ci o sos e as sin tó ti cos, como tam bém pre ci sam

obri ga to ri a men te dos sa be res que só uma ma i or

apro xi ma ção com o “ou tro” per mi te. Em suma, a

apro xi ma ção, res sal tan do a di fe ren ça, abre o ca mi -

nho para que a nor ma ti za ção vá adi an te.

IHU On-Line – Que po lí ti cas de in clu são so -

ci al são ne ces sá ri as para ter sis te mas edu -

ca ti vos aber tos a to dos e que ofe re çam uma 

real for ma ção in te gral? Que po lí ti cas de

edu ca ção (in clu den tes ou ex clu den tes) des -

ta ca ria do go ver no Lula?

Alfre do Ve i ga-Neto – Seja como for, fa lar so bre

in clu são já é um pri me i ro pas so para que se dis cu -

tam as di fe ren ças, os pre con ce i tos. Assim, as atu a is

dis cus sões so bre, por exem plo, o sis te ma de co tas

já con tri bui para agu çar as sen si bi li da des so bre a

ex clu são. O aces so de to dos à edu ca ção es co la ri -

za da é um im pe ra ti vo in ven ta do na mo der ni da de

que, a meu ju í zo, é da ma i or im por tân cia. Como

não sei bem o que se pode en ten der por “uma real 

for ma ção in te gral” – a me nos que se tome ar bi tra -

ri a men te al gum prin cí pio, al gum a pri o ri –, pre fi ro

não en trar na ques tão des sa ma ne i ra. Qu an to à

per gun ta so bre as po lí ti cas edu ca ci o na is in clu den -

tes do go ver no Lula, las ti mo afir mar que mi nha

ava li a ção é bem mais pes si mis ta do que oti mis ta:

acho um la men tá vel equí vo co tra tar des sas ques -

tões com o es pí ri to po pu lis ta, pro pa gan dis ta e pa -

ter na lis ta que tem ca rac te ri za do as (as sim cha ma -

das) po lí ti cas so ci a is des se go ver no – se é, até

mes mo, que se pode fa lar em “po lí ti cas so ci a is”,

com o res pe i to ao ri gor que tal ex pres são exi ge;

nes se caso, tal vez fos se me lhor usar a ex pres são

“ações so ci a is”...

IHU On-Line – Como os con ce i tos fou ca ul -

ti a nos de vi gi lân cia e con tro le são cons ta ta -

dos na so ci e da de con tem po râ nea?

Alfre do Ve i ga-Neto – Essa é uma ques tão mu i to 

im por tan te, pois uma di fe ren ci a ção en tre vi gi lân -

cia e con tro le per mi ti rá com pre en der mos que es -

ta mos pas san do de uma so ci e da de mo der na –

acen tu a da men te dis ci pli nar – para uma so ci e da de 

pós-mo der na – acen tu a da men te de con tro le. Não 

se tra ta de uma subs ti tu i ção da dis ci pli na pelo

con tro le, mas de uma mu dan ça de ên fa se, em que 

o con tro le re co bre par te da dis ci pli na ri dade que

ca rac te ri zou a mo der ni da de.
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Uma fi lo so fia da eman ci pa ção

Entre vis ta com Di o go Sar di nha

Diogo Sar di nha é li cen ci a do em Fi lo so fia pela

Uni ver si da de de Lis boa, Por tu gal e dou tor pela

Uni ver si da de Pa ris X, Nan ter re. Atu al men te, Di o -

go Sar di nha está no Bra sil cur san do um pós-dou -

to ra do na Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São

Pa u lo (PUC-SP), com a Prof.ª Dr.ª Sal ma Ta nus

Mus cha il, ini ci a do na Uni ver si da de de Pa ris I, Sor -

bon ne, na Fran ça. Mo men tos an tes de co or de nar

uma mesa te má ti ca so bre Fi lo so fia Fran ce sa Con -

tem po râ nea, no XII Encon tro Na ci o nal de Fi lo so fia 

da Asso ci a ção Na ci o nal de Pós-Gra du a ção em Fi -

lo so fia (Anpof), em 26 de ou tu bro de 2006, em

Sal va dor, o fi ló so fo por tu guês Di o go Sar di nha dis -

se, com ex clu si vi da de à IHU On-Line, que “per -

ma ne cer fiel a um tex to de Fou ca ult é, no fun do,

per ma ne cer fiel ao es pí ri to de Fou ca ult, que sem -

pre o con du zia a re es cre ver os seus tex tos e a fa zer,

mu i tas ve zes, co i sas que ele ti nha su ge ri do que

não se ri am in te res san tes de fa zer”. Para Sar di nha, 

“Fou ca ult se re es cre ve per ma nen te men te”. So bre 

as con tri bu i ções des se pen sa dor à edu ca ção, Sar -

di nha re ve la que o que mais lhe cha ma a aten ção

nes se as pec to “não foi tan to como edu car os ou -

tros, mas como tra ba lhar a sua pró pria edu ca ção,

como tra ba lhar a si mes mo, com vis ta à eman ci pa -

ção. Em prin cí pio, a edu ca ção ser ve para quê?

Para tor nar-nos adul tos, tor nar-nos ma i o res, para

do mi nar um con jun to de téc ni cas e co nhe ci men -

tos que per mi tam-nos es co lher a nós mes mos, vi -

ver por nós mes mos”. Di o go Sar di nha con ce deu

en tre vis ta à IHU On-Line em 6 de no vem bro de

2006.

IHU On-Line – Por que ra zão Fou ca ult de i -

xou de re fe rir-se a Arta ud, fi gu ra es sen ci al

em seus tex tos dos anos de 1960 so bre a

trans gres são e a lou cu ra?

Di o go Sar di nha – Efe ti va men te isso foi uma

ques tão que me pre o cu pou, que me in tri gou num

cer to mo men to, por que au to res, en tre eles Arta ud26

que eram tão im por tan tes para Fou ca ult, e aju da -

vam-no tan to a pen sar e te o ri zar cer tas ques tões

na épo ca, prin cí pio dos anos 1960, de sa pa re cem

mais tar de. A con clu são a que che guei é que as

pre o cu pa ções que Fou ca ult teve mais tar de co me -

ça ram a ser tra ba lha das pe los mes mos au to res

que o ins pi ra ram an te ri or men te. O caso mais ex -

plí ci to, mais ra di cal, di ga mos, o pon to mais opos -

to a esse, de gran de ins pi ra ção li te rá ria, des sa

“lou cu ra so lar”, é que ti nha Arta ud mu i tas re fe -

rên ci as a Ni etzsche, a Höl der lin27. As pre o cu pa -

ções des sa épo ca per dem es pa ço em fa vor de ou -

tros pro ble mas e ques tões. E, para tra tar es sas ou -

tras ques tões, Fou ca ult pre ci sa tra tar ou tros au to -

res, não os au to res que ti nham per mi ti do es tu dar

e te o ri zar a mor te do su je i to, mas pre ci sa men te

au to res que aju dam ago ra a re pen sar uma nova fi -

gu ra do su je i to. Arta ud é um pen sa dor do ex ces -

so, é uma fi gu ra da lou cu ra, uma fi gu ra da dor e

do ex ces so, da mor te, e mais tar de Fou ca ult pro -

cu ra ou tros pon tos de re fle xão: de como o su je i to

pode se cons ti tu ir e man ter-se de uma for ma equi -

li bra da. Equi li bra da não quer di zer nor mal. É para 

tra tar es sas ou tras ques tões que ele bus ca ou tros

re cur sos.
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26 Antonin Artaud (1896-1948): poeta, dramaturgo, diretor e ator francês, Artaud tem como proposta despertar as forças
inconscientes do espectador, para libertá-lo do condicionamento imposto pela civilização. Não há separação rígida entre palco
e platéia. Parte de sua teoria está exposta no livro O Teatro e Seu Duplo (1936). (Nota da IHU On-Line)

27 Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843): poeta lírico alemão. (Nota da IHU On-Line)



IHU On-Line – Qual é a ma i or con tri bu i ção

de Fou ca ult no cam po da edu ca ção hoje?

Qual é a atu a li da de de seu pen sa men to nes -

se as pec to?

Di o go Sar di nha – Aqui lo que mais me in te res -

sou no as pec to da edu ca ção não foi tan to como

edu car os ou tros, mas como tra ba lhar a sua pró -

pria edu ca ção, como tra ba lhar a si mes mo, com

vis ta à eman ci pa ção. Em prin cí pio, a edu ca ção

ser ve para quê? Para tor nar-nos adul tos, tor nar-nos

ma i o res, para do mi nar um con jun to de téc ni cas e

co nhe ci men tos que nos per mi tam es co lher a nós

mes mos, vi ver por nós mes mos. Eu me in te res sei

nem tan to pela for ma de edu car os ou tros, mas

pelo tra ba lho so bre a sua pró pria edu ca ção. Como

se eman ci par. Fou ca ult tal vez seja um dos fi ló so -

fos con tem po râ ne os que mais co lo ca no cen tro do 

seu tra ba lho o pro ble ma da eman ci pa ção, e isso é

mu i to ní ti do nos seus úl ti mos tex tos – como se tor -

nar ma i or, num re gres so a Kant. Foi isso mais que

eu pro cu rei tra ba lhar, de como se ser vir ao seu

pró prio en ten di men to, da sua pró pria ra zão. Não

de uma ra zão uni ver sal, de um a ra zão que se do -

bra, se ver ga a uma lei mo ral uni ver sal, mas uma

ra zão que dá a si mes ma prin cí pi os de ação que

são éti cos, mas são prin cí pi os de in ter ven ção na

vida po lí ti ca, de ins cri ção no cam po do sa ber.

Esse é um re cor te de ins pi ra ção kan ti a na, mas em

todo caso de um cer to Kant, não o mes mo Kant

que Fou ca ult ti nha cri ti ca do nos anos 1960, pre ci -

sa men te quan do ele fa la va de Arta ud, Ba ta il le28,

Klos sovs ki29, mas um ou tro Kant, que é o da atu a -

li da de, do Ilu mi nis mo, do es cla re ci men to, des se

ou tro Kant que es cre ve como pro gra ma das lu zes

o tor nar-se ma i or, tor nar-se in de pen den te.

IHU On-Line – Qu a is se ri am as prin ci pa is

idéi as de Fo ca ult para pen sar mos a re la ção

do ho mem com o ou tro?

Di o go Sar di nha – Aqui lo que mais me pa re ce

im por tan te é no fun do a con clu são de que só po -

de mos cons tru ir uma re la ção in te res san te com os

ou tros se cons tru ir mos pri me i ro uma re la ção in te -

res san te com nós mes mos. Uma re la ção rica com

os ou tros pri me i ro deve pas sar por uma re la ção

rica com nós mes mos. Então, no fun do a re la ção

com o ou tro, essa al te ri da de, de pen de mu i to do

modo como que re mos ser na que la re la ção, no

modo como que re mos pa re cer aos ou tros. Nes se

apa re ci men to ao ou tro, em que na tu ral men te es -

ta mos aber tos tam bém às re a ções dos ou tros que

vão mu dar, al te rar as re la ções nos dois sen ti dos,

ela pas sa pri me i ro por uma re la ção rica com nós

mes mos. A re la ção com o ou tro só é in te res san te

se nós for mos in te res san tes, se tra ba lhar mos para

ser mos in te res san tes por nós mes mos. Uma re la -

ção tor na-se in te res san te, se hou ver uma aber tu ra

às pre o cu pa ções dos ou tros, à sen si bi li da de dos

ou tros. Se gun do Fou ca ult, te mos que nos tor nar

in te res san tes, pes so as ri cas. Só uma pes soa rica

pode ofe re cer co i sas aos ou tros e pode tam bém

en ri que cer essa re la ção com o ou tro, se não pas sa

a ser ape nas uma re la ção so ci al, su per fi ci al, em

que não es ta mos pre o cu pa dos com aqui lo que so -

mos. Te mos que nos tor nar algo que ain da não

so mos, te mos que ser mais pro fun da men te o que

já es ta mos ten tan do ser. Se há uma di men são de

sa be do ria no sen ti do clás si co, essa di men são é

aque la que diz que te mos que tra ba lhar pri me i ro

so bre nós. Em uma úl ti ma aná li se, o sá bio é aque -

le que não pre ci sa do ou tro, que pode re sis tir ao

aban do no de to dos os ou tros. É cla ro que não é o

caso de Fou ca ult. Cada um uti li za Fou ca ult como

en ten de, com a sua sen si bi li da de. Para mim, foi

mu i to im por tan te essa li ção do tra ba lho so bre nós

mes mos, das es co lhas que fa ze mos de nós mes -

mos, sem qual quer va lor mo ral im pos to de fora. É

o exer cí cio da nossa li ber da de, do que que re mos

ser, cla ro que sem pre com nos sos cons tran gi men -

tos so ci a is, a edu ca ção que re ce be mos, o pa pel

que as pes so as es pe ram que exer ça mos, mas ain -

da as sim tem um es pa ço para decidirmos o que

queremos ser.

IHU On-Line – So bre Vi gi ar e Pu nir, uma das

obras mais co nhe ci das e dis cu ti das de Fou -

ca ult, como ela po de ria aju dar a fa zer mos

uma le i tu ra crí ti ca do sis te ma pri si o nal?
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28 Georges Bataille (1897-1962): escritor, antropólogo e filósofo francês. (Nota da IHU On-Line)
29 Pierre Klossovski: filósofo francês, autor de, entre outros, O baphomet. São Paulo: Max Limonad, 1986 e Nietzsche. Paris:

Gallimard, 1971. (Nota da IHU On-Line)



Di o go Sar di nha – Vi gi ar e Pu nir: nas ci men to

da pri são. 9. ed. Pe tró po lis: Vo zes, 1991, foi en -

ca ra do por mu i tas pes so as como um ins tru mento

de ação, um ins tru men to de re fle xão na luta pe los

di re i tos dos pri si o ne i ros, na luta por re for mas nas

es tru tu ras pri si o nal e ju di ciá ria, e isso ain da hoje

exer ce seus efe i tos. Ain da hoje, há mu i ta gen te

tra ba lhan do so bre a ques tão das pri sões, que se

ins pi ra de uma pes qui sa que Fou ca ult fez com

con clu sões mu i to du ras. Com re la ção a re for mas

pri si o na is, eu não sa be ria di zer es pe ci fi ca men te

no que a obra po de ria au xi li ar por que não es tou a

par des ses de ba tes. Mas pos so di zer que, ain da

hoje, Vi gi ar e Pu nir é uma re fe rên cia im por tan te 

para pes so as que se de di cam a esse tra ba lho.

IHU On-Line – “A mo der ni da de que des co -

briu a li ber da de, tam bém des co briu as dis -

ci pli nas”. Como essa afir ma ção de Fou ca -

ult pode ex pres sar o sur gi men to des se pa ra -

do xo do au men to da li ber da de na nos sa so -

ci e da de e tam bém do au men to da co er ção?

Di o go Sar di nha – Se fa la mos num au men to da

li ber da de, aqui lo que aca ba mos de ler não fala de

au men to da li ber da de, mas da in ven ção das li ber -

da des, como se as li ber da des an tes não exis tis -

sem. Fou cault sem pre re sis tiu a fa zer esse tipo de

me di da, de ava li ar a quan ti da de de li ber da de,

por exem plo, se an tes éra mos mais ou me nos li -

vres. A moder ni da de in ven tou cer tas li ber da des,

por exemplo, a liberda de de cir cu la ção, que era

mu i to res tri ta, que era su bor di na da a li mi tes mu i to 

rí gi dos na épo ca me di e val, até pela pró pria es tru -

tu ra fun diá ria, a re la ção en tre as ci da des e o cam -

po. Na ver da de, a li ber da de de cir cu la ção, de con -

tra ta ção, de ex pres são, to das es sas li ber da des...

No fun do, o que ele quer nos di zer é que elas apa -

re ceram ao mes mo tem po que as dis ci pli nas. Entre -

tan to, essa fra se tem ou tros sig ni fi ca dos por trás, e

ou tros sig ni fi ca dos que po dem re su mir a idéia se -

guin te: as li ber da des só vi e ram a pa re cer como tal, 

por que hou ve uma ge ne ra li za ção das dis ci pli nas.

As dis ci pli nas aca bam por ser qua se que o fun da -

men to das li ber da des, a con di ção de pos si bi li da de 

das li ber da des. Isto é dra má ti co: achar mos que as

nos sas li ber da des não são nada mais do que aqui -

lo que vem à su per fí cie des se tra ba lho pro fun do,

que é o tra ba lho dis ci pli nar e o tra ba lho de nor -

ma li za ção. Essa idéia, que é mu i to ra di cal men te

ex pres sa em Vi gi ar e Pu nir, é mu i to ten ta do ra e 

mu i to di fí cil de ace i tar. Mes mo Fou ca ult não ace -

i tou essa sua pró pria idéia, tan to que nos cur sos

que es tão sen do ago ra pu bli ca dos, ele vol ta a

essa ques tão, e vai tra ba lhar as li ber da des de ou -

tro pon to de vis ta, do li be ra lis mo. O li be ra lis mo é

a so ci e da de das li ber da des. E aí a di men são dis -

ci pli nar per de um pou co de es pa ço e per mi te o

apa re ci men to de ou tras es tru tu ras, de ou tras mo -

da lida des de go ver no, so bre tu do no as pec to da

bi o po lí ti ca.

IHU On-Line – Os dis po si ti vos de con tro le

hoje da nos sa so ci e da de se ri am uma es pé -

cie de pa nóp ti cos? Esta ría mos vi ven do em

uma so ci e da de de ma ne i ra aber ta, mas cons -

tan te mente vi gi a da?

Di o go Sar di nha – O in te res san te é que Fou ca ult

su bli nha que não quer ter idéi as ge ra is so bre a so -

ci e da de, uma idéia glo bal. Le mos Vi gi ar e Pu nir

como ele qua se nos con vi da a fazê-lo, po den do

ex tra ir des se li vro uma idéia da so ci e da de. Fou ca ult

es cre ve isso com to das as le tras, de que nós vi ve -

mos em uma so ci e da de pa nóp ti ca, de ple na vi si -

bi li da de, de vi gi lân cia. Eu não acho que isso re su -

ma a ver da de da so ci e da de. Em Vi gi ar e Pu nir,

Fou ca ult opôs-se aos teó ri cos da so ci e da de do es -

pe tá cu lo, di zen do que nós não vi ve mos na so ci e -

da de do es pe tá cu lo, mas que vi ve mos na vi gi lân -

cia. Mas isso não é ver da de. Nós vi ve mos tam bém 

na so ci e da de do es pe tá cu lo. Nós vi ve mos em

uma so ci e da de que tem as pec tos de vi gi lân cia, as -

pec tos de se gu ran ça, de es pe tá cu lo. Po de mos de -

ci dir um pou co das nos sas vi das, nós não te mos

que de ci dir tudo con so an te com a vi gi lân cia do

ou tro. Essa te o ria não pode nos bas tar, e não foi

su fi ci en te para ele, por isso ele, de po is de Vi gi ar e 

Pu nir, con ti nu ou es cre ven do, dan do au las e, mu i -

tas ve zes, re pu di an do aqui lo que ti nha es cri to, ou

mes mo re es cre ven do seus pró pri os li vros. Qu an -

do ele tra ba lha o li be ra lis mo nos cur so do Coll ège

de Fran ce, no fi nal dos anos 1970, põe em ca u sa

mu i to boa par te da es tru tu ra de Vi gi ar e Pu nir.

Qu an do ele se de di ca à éti ca, des co bre um es pa ço 

de li ber da de que ele não ha via le va do em con ta

em Vi gi ar e Pu nir. Então, per ma ne cer fiel a um

tex to de Fou ca ult, é per ma ne cer fiel ao es pí ri to de
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Fou ca ult, que sem pre o con du zia a re es cre ver os

seus tex tos e a fa zer, mu i tas ve zes, co i sas que ele

ti nha su ge ri do que não se ri am in te res san tes de fa -

zer. Qu an do ele tra ba lha a so ci e da de com base no 

re gi me da pri são, e quan do ele acha, nes se mo -

men to, que não é in te res san te tra ba lhá-lo com

base no re gi me das li ber da des, ele muda de opi -

nião mais tar de e tra ba lha com base nas ques tões

das li ber da des – a li ber da de eco nô mi ca, de cir cu -

la ção, de con tra ta ção, de tra ba lho. Tra ba lhan do a 

so ci e da de sob esse ou tro pon to de vis ta, que, no

prin cí pio, ele ti nha qua se re ne ga do, ele des co bre

outras co i sas. Para nós, per ma ne cer fiel a uma

coisa in te res san te que Fou ca ult te nha dito é não

fi car acan to na do em um tipo de aná li se que ele

fez, por que ele foi o pri me i ro a re a na li sar os mes -

mos pro ble mas de ou tros pon tos de vis ta e a tra zer 

co i sas nes sas no vas aná li ses, co i sas com ple ta men -

te ines pe ra das para ele mes mo. Len do seus tex -

tos, seus cur sos, ve mos como ele está, ao mesmo

tem po, sur pre so pelo que des co bre e como ten ta,

di ga mos, con ci li ar aqui lo que diz ago ra com tudo

o que dis se no pas sa do. Fou ca ult se re es cre ve per -

ma nen te men te. Mu dar de opi nião, de con clu sões

e de pis tas com re la ção às pis tas que fo ram as

dele, às con clu sões que fo ram as dele, é algo que

ele faz per ma nen te men te.

IHU On-Line – Qu an to a uma aná li se do es -

tig ma, so bre os lou cos e pre si diá ri os, es pe -

ci fi ca men te, ela per ma ne ce atu al ao que

hoje se apre sen ta em nos sa so ci e da de?

Di o go Sar di nha – A re a li da de muda mu i to em

pou co tem po. A re a li da de do sis te ma pri si o nal

mu dou mu i to nos úl ti mos vin te, trin ta anos. A re a -

li da de do mun do psi quiá tri co mu dou tam bém,

hou ve mo vi men tos an tip si quiá tri cos mu i to for tes,

hou ve um res cal do a es ses mo vi men tos, re for mas

em vá ri os pa í ses, des co ber tas que mu da ram o

modo de tra tar aqui lo que cha ma mos de lou cu ra

ou do en ça men tal. Qu an to à re a tu a li za ção des sas

aná li ses, esse se ria um tra ba lho a ser fe i to, e que

eu não fiz, mas tal vez ou tros te nham fe i to. Em

todo o caso, o tra ba lho de Fou ca ult se man tém

como ins pi ra ção. Hoje em dia, é mu i to di fí cil para

nós pen sar mos em nor ma li da de e anor ma li da de,

ra zão e lou cu ra, sem ter em con ta aqui lo que ele

es cre veu e sem ter em con ta pre ci sa men te essa di -

men são do es tig ma e da for ma, como nós po de -

mos in clu ir ou ex clu ir ou tras pes so as por que elas

são lou cas, ou anor ma is, ou cri mi no sas. Cla ro que 

to das es sas aná li ses mu da ram mu i to na in fluên cia

da qui lo que ele es cre veu. Entre tan to, cada um

des ses as pec tos tal vez pre ci se ser ana li sa do com

um novo olhar para ver como se ria o di ag nós ti co

de hoje.

IHU On-Line – O se nhor gos ta ria de acres cen -

tar mais al gum as pec to não ques ti o na do?

Di o go Sar di nha – Aqui lo que nos en si nam to -

dos os gran des pen sa do res, e Fou ca ult é um de les, 

é que, se a edu ca ção pas sa pela nos sa pró pria

edu ca ção, ela pas sa tam bém pela nos sa eman ci -

pa ção em re la ção aos gran des au to res. Não se tra -

ta de es que cer Fou ca ult, mas tra ta-se de pen sar

além dele, não fi car pre so nas aná li ses que ele fez.

A eman ci pa ção de to dos que se in te res sam pela

obra de Fou ca ult, pas sa por um tra ba lho para

além de Fou ca ult, não ape nas na re pe ti ção e na

ins pi ra ção, mas tal vez len do cer tos au to res que

Fou ca ult cri ti cou num dado mo men to de sua vida

e que ele não pôde re cu pe rar num ou tro mo men -

to, por que ele mor reu. Se ele re cu pe ra um cer to

Kant no fi nal da vida, por que nós hoje não po de -

ría mos re cu pe rar um cer to He gel, ou um cer to

Marx, ou ou tros au to res que eram al vos for tes da

obra dele. Por que hoje não ler es ses au to res, não

es que cen do Fou ca ult, mas de po is de Fou ca ult?

Fou ca ult é um dos pen sa do res da mor te do ho -

mem, mas hoje exis te o hu ma no, ou seja, como

nós po de mos pen sar hoje o hu ma no de po is de

Fou ca ult? Fou ca ult é um dos au to res da dis per -

são. O sa ber não se con fun de com o po der, ou o

po der en tra em cer tas re la ções com o sa ber, mas,

no fi nal da vida, ele in sis te para que nós te nha mos 

um olhar so bre cada ex pe riên cia, de um modo sis -

te má ti co, cru zan do es sas três di men sões que apa -

ren te men te pa re ci am se pa ra das. Tal vez o nos so

tra ba lho hoje não seja mais de se pa rar, como ele

fez, mas de re in ven tar uma sis te ma ti ci da de do

pen sa men to. Essas são ta re fas que po dem pa re cer 

ir con tra a obra de Fou ca ult, mas na ver da de eu

pen so que não, os de sa fi os que ele nos lan ça de -

ve mos to mar a sé rio, mes mo se, ao fa zer mos isso,

da mos a fal sa im pres são de ir con tra o tra ba lho

dele.
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“Nos so cas ti go sim bó li co mais efi caz

é nos sa pró pria mu dez di an te da ima gem”

Entre vis ta com Jor ge Dá vi la

Jorge Dá vi la é en ge nhe i ro de sis te mas gra du a -

do pela Uni ver si da de dos Andes e cur sou pós-gra -

du a ção em Ciên ci as So ci a is na Éco le des Ha u tes

Étu des en Sci en ces So ci a les (EHESS), em Pa ris,

Fran ça, sob a di re ção de Edgar Mo rin. É pro fes sor 

con vi da do no Cen tro de Estu dos de Sis te mas da

Uni ver si da de de Hull (Ingla ter ra), no Cen tro Mi -

chel Fou ca ult, de Pa ris, e na Uni ver si da de Pa ris

XII. É au tor de inú me ros ar ti gos so bre Fou ca ult e

dos se guin tes li vros: Mi chel Fou ca ult lec tor de

Kant (co-au to ría de Fré dé ric Gros). Con se jo de

Pu bli ca ci o nes de la Uni ver si dad de Los Andes,

1998; Co no ci mi en to y Li te ra tu ra. Mi chel Fou -

ca ult. Edi ci o nes del Insti tu to de Inves ti ga ci o nes

Li te ra ri as, ULA; 1999 e La ten ta ción de ma gó gi -

ca. Edi ci o nes CONAC, 2005.

Para Jor ge Dá vi la, pro fes sor ti tu lar no Cen tro 

de Inves ti ga ções em Si te mo lo gia Interpre ta ti va da

Uni ver si da de dos Andes, Ve ne zu e la, o es tu do ge -

ne a ló gi co do nas ci men to da pri são re a li za do por

Fouca ult em Vi gi ar e Pu nir “con ti nua sen do atu al,

pois des ve la uma par te da his tó ria do pre sen te, ou

seja, apor ta uma com pre en são das con di ções de

pos si bi li da de – con di ções his tó ri cas de fun da men -

ta ção – de nos so modo de vi ver no pre sen te”. E

con ti nua: “A atu a li da de des ta ge ne a lo gia da pri são

ra di ca no fato de ela mos trar o fe nô me no es sen ci al

da pri são que se iden ti fi ca em seu pró prio nas ci -

men to, a sa ber, o de tor nar vi sí vel o lado es cu ro da

luta pela li ber da de in di vi du al, ou, em ou tras pa la -

vras, o de mos trar os li mi tes ne ga ti vos dos di re i tos

hu ma nos”. Dá vi la men ci o nou, ain da, que “tal vez

pos sa mos di zer que o cas ti go sim bó li co mais efi caz

do ar qui pé la go car ce rá rio cons ti tu ti vo da so ci e da de 

mo der na mac do nal di za da ope ra com o po der da

ima gem pos ta a ser vi ço do mero si mu la cro, uma

ima gem que sub ju ga de ma ne i ra es ma ga do ra a ri -

que za do di zer. Nos so cas ti go sim bó li co mais efi caz, 

por que pro du ti vo, é nos sa pró pria mu dez di an te da 

ima gem”. Jor ge Dá vi la con ce deu en tre vis ta à IHU

On-Line em 6 de no vem bro de 2006.

IHU On-Line – Qual é a atu a li da de de Vi gi ar

e Pu nir? Como pode ela ins pi rar uma crí ti ca 

ao sis te ma pri si o nal de nos sos dias e au xi -

li ar na fun da men ta ção da dis cus são dos di -

re i tos hu ma nos dos pri si o ne i ros?

Jor ge Dá vi la – Re cor do que é nes ta obra que Fo -

ca ult men ci o nou, por pri me i ra vez, a idéia de uma 

“his tó ria do pre sen te”. Embo ra esta fos se a pri me -

i ra vez, é cla ro que Fou ca ult pra ti cou este modo

de fa zer his tó ria em seus es tu dos an te ri o res, de di -

ca dos ao sa ber psi quiá tri co e ao sa ber clí ni co

(cada um com suas ins ti tu i ções) e às mu ta ções

epis tê mi cas nos cam pos do sa ber das ciên ci as

eco nô mi cas, da lin gua gem e da vida. Em Vi gi ar e 

Pu nir se ge ne ra li za, por as sim di zer, este modo de 

fa zer his tó ria e daí vem sua atu a li da de. Eu me ex -

pli co: o es tu do ge ne a ló gi co do nas ci men to da pri -

são con ti nua sen do atu al, pois des ve la uma par te

da his tó ria do pre sen te, ou seja, apor ta uma com -

pre en são das con di ções de pos si bi li da de – con di -

ções his tóri cas de fun da men ta ção – de nos so modo

de viver no pre sen te. Essa ge ne a lo gia é uma his tó -

ria crí ti ca de nos so modo de vi ver mo der no, uma

ge ne a lo gia que re to ma a crí ti ca dos sa be res-po de -

res já ana li sa dos por Fou ca ult em A his tó ria da

lou cu ra, O nas ci men to da clí ni ca e As pa la -

vras e as co i sas. Tra ta-se de uma ca rac te ri za ção

da so ci e da de mo der na como um ar qui pé la go car -

ce rá rio no qual re i na o po der-sa ber nor ma ti za dor. 

Não se pode es que cer que o li vro en cer ra com
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uma nota ao pé da pá gi na, na qual o au tor diz que 

essa obra há de ser vir como “fun do his tó ri co”

para ou tras aná li ses do po der-sa ber nor ma ti za -

dor. A atu a li da de des ta ge ne a lo gia da pri são ra di -

ca no fato de ela mos trar o fe nô me no es sen ci al da

pri são que se iden ti fi ca em seu pró prio nas ci men -

to, a sa ber, o de tor nar vi sí vel o lado es cu ro da luta 

pela li ber da de in di vi du al, ou, em ou tras pa la vras,

o de mos trar os li mi tes ne ga ti vos dos di re i tos hu -

ma nos. A atu a li da de des ta ge ne a lo gia é, pois, sua

con di ção de ser vir de mar co com pre en si vo da

pro fun da con tra di ção en tre os ide a is cons ti tu ti vos

da mo der ni da de e a re a li da de cons tru í da por de -

trás de sua in vo ca ção.

IHU On-Line – “A mo der ni da de que des co -

briu a li ber da de tam bém des co briu a dis ci -

pli na”. De que modo esta afir ma ção de Fou -

ca ult ex pres sa o sur gi men to pa ra do xal dos

me ca nis mos de co er ção ao lado da am pli a -

ção da li ber da de?

Jor ge Dá vi la – Pa re ce-me que a agu da ob ser va -

ção de Fou ca ult, não só re la ci o na da com o nas ci -

men to da pri são, mas no fun do, com o nas ci men -

to da mo der ni da de, tem sua ma i or den si da de em

ter tra zi do à luz, num do mí nio até en tão des pre za -

do pela fi lo so fia, o modo como o pen sa men to

mo der no leva em seu seio a ges ta ção da con tra -

cor ren te dos ide a is in vo ca dos por este mes mo

pen sa men to. O mais in te res san te, po rém, é que os 

es tu dos de Fou ca ult nos en si nam que es ses ide a is

e sua con tra cor ren te são cons ti tu ti vos da pró pria

mo der ni da de. Assim que, mais do que um pa ra -

do xo, tra ta-se da iden ti fi ca ção de um modo de

pen sa men to, de um modo de ação, de um modo

dis cur si vo, de um modo de di zer, en fim, de um

modo de vi ver, que é to tal men te de pen den te da

fi gu ra do si mu la cro; um si mu la cro que, como já o

ve mos nes tes iní ci os do sé cu lo XXI, se mos tra des -

nu da do na me di da em que os ide a is in vo ca dos

cum prem um pa pel jus ti fi ca dor de sua pró pria

con tra cor ren te. Sem que nos as som bre, es ta mos

ha bi tu a dos a que o ide al e sua co er ção se tor nem

um e o mes mo. Em ou tras pa la vras, o so nho da li -

ber da de con vi ve com sua apa ren te ne ga ção (o

po der nor ma ti za dor) que, ao mes mo tem po, o for -

ta le ce, não como so nho – em sen ti do po si ti vo,

rêve – se não que o ador me ce, tor na-o som me il;

Fou ca ult já o ha via as si na la do cla ra men te em As

pa la vras e as co i sas, na úl ti ma sec ção do mag -

ní fi co ca pí tu lo in ti tu la do O ho mem e seus du blês.

O efe i to mais pro fun do, po rém, des se ador me ci -

men to não se es go ta no pla no da li ber da de. Ocor -

re que esse ador me ci men to é tam bém do pen sa -

men to, é o modo de ol vi do que a mo der ni da de

de sen vol veu em re la ção com as fon tes vi ta is do

pen sa men to; que ro di zer que Fou ca ult nos en si -

na como a mo der ni da de fez do pen sa men to uma 

aven tu ra que des pre za e re ne ga a vida fi lo só fi ca

a aven tu ra na qual o ci en ti fi cis mo e o tec ni cis mo

co lo ni za ram to dos os es pa ços do mun do e da

vida, for çan do a crí ti ca a per ma ne cer num lon go

ador me ci men to.

IHU On-Line – Como é pos sí vel, a par tir de

Vigi ar e Pu nir, per ce ber a crí ti ca de Fou ca ult

à mo der ni da de e ao seu oti mismo teó ri co-

ci en tí fi co?

Jor ge Dá vi la – É sim ples. O oti mis mo re la ci o na -

do com o avan ço do sa ber, es pe ci al men te do téc -

ni co, está fun da do no po der ca na li za dor do com -

por ta men to hu ma no numa so ci e da de onde o que

con ta é a pro du ção do su je i to mo der no do tra ba -

lho, ca te go ria à qual se su bor di nam a vida e a lin -

gua gem como fun do de con di ção exis ten ci al. O

po der nor ma ti za dor, ca na li za dor, dis ci pli na dor – é 

o que mos tra Fou ca ult – é um po der pro du ti vo,

um po der de pro du ção e para a pro du ção. A im -

por tân cia da crí ti ca que nos en si na Fou ca ult com

sua his tó ria, é que essa pro du ção nas ce do que

nos pa re cem ex ces sos, nos mo dos mais bá si cos de 

nos sa exis tên cia. Essa crí ti ca é im por tan te por que, 

sem essa iden ti fi ca ção, a crí ti ca ao po der er ra ria

to tal men te o alvo es sen ci al. E o que é esse alvo es -

sen ci al está fi nal men te em nós mes mos. Por isso,

a fas ci na ção do úl ti mo Fou ca ult com o tema do

cu i da do de si mes mo.

IHU On-Line – O pa nóp ti co de Bent ham,

ins pi ra dor para a aná li se fou ca ul ti a na, as -

su miu ou tras for mas em nos sa so ci e da de?

Em li nhas ge ra is, po de mos di zer que a so ci e -

da de pós-mo der na se con ver teu numa “ins -

ti tu i ção to tal aber ta” e es ta mos “pre sos”

pela vi gi lân cia de um pa nóp ti co fora do

cár ce re?
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Jor ge Dá vi la – Sem dú vi da. Ou me lhor, há de -

ma si a das evi dên ci as de que é este o caso. Pos so

in vo car ape nas uma que me pa re ce mais im por -

tan te. Tra ta-se do fe nô me no que o so ció lo go es ta -

du ni den se Ge or ge Rit zer30 de no mi nou “a mac do -

nal di za ção da so ci e da de”. Com ex ce len tes ar gu -

men tos mos tra ele, não se guin do pre ci sa men te

Fou ca ult, e sim Max We ber, que a vida co ti di a na

na so ci e da de mo der na al ta men te in dus tri a li za da – 

como a dos Esta dos Uni dos – está sob o jugo de

um po der nor ma ti za dor que se ca rac te ri za, por ex -

ten são, com os ele men tos que We ber iden ti fi cou

no que cha mou de “a ja u la de fer ro” da so ci e da de 

mo der na. Para We ber, era a vi são de um fi nal gri -

sa lho, opa co, da do mi na ção le gal su por ta da na

bu ro cra cia, uma “no i te po lar de gé li da obs cu ri da -

de”, um fi nal kaf ki a no da so ci e da de mo der na

que, já em me a dos do sé cu lo XIX, ha via sido vis -

lum bra do pela li te ra tu ra an tes do que pela so ci o -

lo gia, na no ve la de A. Stif ter31: Der Nach som mer,

O ve ra ni co de São Mar ti nho. A vir tu de da aná li se

de Rit zer con sis te em sa ber mos trar que essa ja u la

já não se nos apre sen ta com a du re za e fri al da de

do fer ro, se não com a su a vi da de do ter ci o pe lo, “a

ja u la de ter ci o pe lo da mac do nal di za ção“, quer di -

zer, nela se vive tão co mo da men te, ou seja, de um 

modo tão ab so lu ta men te nor ma ti za do, dis ci pli na -

do, con ven ci do de que a co ti di a ni da de é es co lhi -

da com a mais pura li ber da de, que o “ci da dão” é

in ca paz de per ce ber a ja u la, pois su a ve men te des -

li za en tre os bar ro tes re co ber tos de ter ci o pe lo que

de fi nem os li mi tes de sua “ci da de”. Pa re ce-me

que este é um bom exem plo do si mu la cro a que

me re fe ria an tes.

IHU On-Line – Como Fou ca ult des cre ve a

eco no mia pri si o nal do cas ti go-me di da (sim -

bó li ca) que ocu pou o lu gar do cas ti go-su plí -

cio (fí si co)? Qu a is são as rou pa gens que o

cas ti go as su miu hoje em dia?

Jor ge Dá vi la – Sem dú vi da que, abs tra in do da

cru e za da de pra va ção car ce rá ria de nos sos pa í ses, 

onde con ti nua pre va le cen do o cas ti go fí si co exer -

ci do em nome do cas ti go sim bó li co ou em nome

das pro mes sas eter nas de re a bi li ta ção e re in ser ção 

so ci al, o cas ti go-sim bó li co pre va le ce na vida co ti -

di a na dos que não es ta mos pre sos no cár ce re ofi -

ci al. Não é di fí cil cons ta tar que, des de o ama nhe -

cer até nos so sono re pa ra dor, a jor na da se de sen -

vol ve numa su ces são de cas ti gos sim bó li cos que,

de ma ne i ra do mi nan te, são exer ci dos pelo peso

dos cha ma dos me i os de co mu ni ca ção de mas sa,

os mí dia. Pa re ce-me que es ses me i os são ver da -

de i ras ar mas de des tru i ção ma ci ça, no sen ti do do

ve lho e sem pre ra di an te prin cí pio da fi lo so fia de

que não há pior mal de que pa de ça o ser hu ma no

do que ser pri si o ne i ro do co nhe ci men to sim plis ta,

su per fi ci al ou fal so que, em ge ral, ofe re ce a opi -

nião, a doxa. Invo co no va men te a no ção de si mu -

la cro: vi ve mos con ven ci dos de pos su ir mos – ou

aces sar mos quan do o que i ra mos e de ma ne i ra

ins tan tâ nea – todo ou qua se todo o co nhe ci men to 

ver da de i ro de tudo ou qua se tudo: a re a li da de é

que essa con vic ção es con de, ao modo de ter ci o -

pe lo, nos sa pro fun da ig no rân cia de tudo ou qua se 

tudo, re co ber ta es qui si ta men te com os edul co ran -

tes da doxa que in ge ri mos gra ças aos me i os de co -

mu ni ca ção (des tru i ção) ma ci ça. Tal vez pos sa mos

di zer que o cas ti go sim bó li co mais efi caz do ar qui -

pé la go car ce rá rio cons ti tu ti vo da so ci e da de mo -

der na mac do nal di za da ope ra com o po der da

ima gem pos ta a ser vi ço do mero si mu la cro, uma

ima gem que sub ju ga de ma ne i ra es ma ga do ra a ri -

que za do di zer. Nos so cas ti go sim bó li co mais efi -

caz, por que pro du ti vo, é nossa própria mudez

diante da imagem.

IHU On-Line – A mu dan ça de pa ra dig ma do

cas ti go fí si co, se gui do de ce ri mô nia pú bli -

ca, para o cas ti go sim bó li co, a fim de al can -

çar a alma, re fle te a mu dan ça do su je i to

mo der no e da épo ca na qual vive? A vi gi lân -

cia exer ci da ao cas ti go con ti nua sen do um

me ca nis mo efi caz? Como o se nhor ava lia o

ca rá ter ex clu den te des se pro ces so?
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Jor ge Dá vi la – É fá cil cons ta tar o de lí rio de vi gi -

lân cia que trans bor da na so ci e da de al ta men te in -

dus tri a li za da. Bas ta an dar com os olhos aten tos

em qual quer lu gar para as som brar-se da quan ti -

da de de câ ma ras de vi gi lân cia ocul tas ou semi-

ocul tas e de ma is con tro les so fis ti ca dos que ope -

ram como me ca nis mos de dis cri mi na ção (tam -

bém en vol tos em ter ci o pe lo) ou de preâm bu los de 

cas ti go não só sim bó li co, mas tam bém ru de men te 

fí si co. Pa re ce-me que pou co fal ta para que as câ -

ma ras de vi gi lân cia “in te li gen tes” si gam au to ma ti -

ca men te uma ob ser va ção de ta lha da do men di go,

do es far ra pa do, do imi gran te ile gal, de modo que

fa ci li te a ope ra ção, au to má ti ca tam bém, do cas ti -

go fí si co in vi sí vel: a de por ta ção, por exem plo. Mas 

tam bém, e isso foi pro du zi do pelo sa ber da téc ni ca 

mer ca do ló gi ca, a vi gi lân cia se exer ce em nos so

com por ta men to como con su mi do res, como o úni -

co que va le mos como su je i tos do mer ca do, para

fa zer-nos cada vez me lho res (quer di zer: dó ce is)

com pra do res das ilu sões mer can ti lis tas.

Dis ci pli na hoje

A dis ci pli na con sis te hoje em que nós mes -

mos se ja mos os su je i tos de nos so pró prio cas ti go,

os vi gi lan tes de nos sa pró pria se gu ran ça ego ís ta; é 

a dis ci pli na com que se sus ten tam os “es ta dos de

vi o lên cia”, como os cha mou Fré dé ric Gros32. E,

como você me per gun ta pelo ca rá ter ex clu den te,

eu di ria que a dis ci pli na re fi na da de nos sa so ci e -

da de con tem po râ nea mas ca ra e le gi ti ma a in jus ti -

ça, fa zen do-nos fa lar aos bor bo tões da ex clu são.

Qu an do nos re fe ri mos às gro tes cas “ex clu sões”,

mar ca mos com o es tig ma de ex clu í dos aos que,

cer ta men te, es tão in clu í dos, po rém num sis te ma

em que ocu pam a par te da dor e da pena fru to da

de si gual da de so ci al e da in jus ti ça na re par ti ção da

ri que za. O que que ro di zer é que em nos sos dis -

cur sos co muns so bre a ex clu são, sem dar mo-nos

con ta, jus ti fi ca mos o sis te ma de de si gual da de in -

jus ta que in clui os des pos su í dos, po rém so men te

nes sa con di ção de injusti ça e per de mos o ver da de i -

ro alvo da crí ti ca. Qual? A es sên cia des se mes mo

sis te ma de in jus ti ça.

IHU On-Line – O nas ci men to da pri são está

re la ci o na do com um pro je to de trans for ma -

ção dos in di ví du os, para me lho rar os re sul -

ta dos da pena. Entre tan to, nes sas pes so as

pesa o es tig ma do cár ce re. Além do es tig -

ma, não ha ve ria um re fi na men to da de lin -

qüên cia no su je i to, le van do em con si de ra -

ção a afir ma ção de Fou ca ult que “a pri são é 

uma fá bri ca de de lin qüen tes”? E o que se ria 

o “eter no re tor no” da re for ma do sis te ma

car ce rá rio ao qual o se nhor se re fe re em seu 

ar ti go A mo ra li da de do po der de cas ti gar

(So bre Vi gi ar e Pu nir, de Mi chel Fou ca ult,

vin te anos de po is)?

Jor ge Dá vi la – O im por tan te do es tu do de Fou -

ca ult a esse res pe i to é que ele de mons tra que, de

modo his tó ri co-crí ti co, se pode afir mar que a pri -

são não tem um des ti no di fe ren te do da re con fi gu -

ra ção de li tu o sa do de lin qüen te. É cer to que esta

afir ma ção re sul ta para nós do lo ro sa. O que quis

di zer en tão com “eter no re tor no” é que, con for me 

o cár ce re cum pre me lhor seu pa pel de re con fi gu -

rar a de lin qüên cia, nes sa mes ma me di da ve mos

cres cer o dis cur so que tor na cada dia mais ur gen te 

a re for ma do sis te ma car ce rá rio, e, vice-ver sa, é o

que en si na o úl ti mo ca pí tu lo de Vi gi ar e Pu nir.

Quer di zer, o em pe nho do dis cur so da re for ma é

um bom ali men to da fun ci o na li da de car ce rá ria,

ou vis to su per fi ci al men te, é o que os so ció lo gos

cha ma ram de efe i to per ver so de um sis te ma. E

isso tam bém aca ba sen do do lo ro so, pois ge ral -

men te nos en che mos de uma es pe ran ça de que

um dia o cár ce re não será mais mons tru o so. Nes se 

con to do lo ro so, po rém, já le va mos dois sé cu los.

Tal vez pos sa a aná li se de Fou ca ult, e não só a de

Vi gi ar e Pu nir, aju dar-nos não pre ci sa men te a

ate nu ar essa dor, mas a con ven cer-nos que de a

“sa í da” para isso, que co mu men te se cha ma de

vez em quan do, em di ver sos pa í ses, de a cri se car -

ce rá ria (e da qual des fru ta a mí dia para di fun dir as 

mais in to xi can tes e ve ne no sas opi niões) ra di ca no

pôr a nu que a fon te des se pro ble ma está em nos -

sa po bre ca rac te ri za ção da jus ti ça como se ela so -

men te fos se fru to dos ideais do direito.

39

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

32 Frédéric Gros: filósofo francês, especialista em Michel Foucault, autor de, entre outros, États de violence : essai sur la fin de 
la guerre. Paris: Gallimard, 2006. (Nota da IHU On-Line)



Trans for ma ção éti ca

Mas, tam bém essa “sa í da” é, em es sên cia,

en tra da ao do mí nio de uma trans for ma ção da so -

ci e da de que seja ca paz de sa cu dir as con fu sas ra í -

zes em que se sus ten ta nos sa co mo di da de com o

si mu la cro. É ver da de que este úl ti mo as sun to de -

sen vol veu-o com ma i or cla re za o Fou ca ult dos

anos 1980, quan do fez ver, dito com mi nhas pa la -

vras, que a ver da de i ra trans for ma ção ra di cal de

nos sa mo der ni da de há de ser es sen ci al men te éti -

ca; se de re vo lu ção se tra ta, se ria es sen ci al men te

uma re vo lu ção éti ca. Por “éti ca” en ten deu esse úl -

ti mo Fou ca ult o com pro mis so ra di cal de uma vida 

fi lo só fi ca com a prá ti ca da ver da de, a prá ti ca do

di zer a ver da de, o que é uma ati tu de, um etos, que 

fun da men ta a prá ti ca da li ber da de como ex pe -

riên cia his tó ri co-crí ti ca. É, as sim a cha mou, a “éti -

ca da pa la vra” for ja da na tra di ção fi lo só fi ca que

ini ci ou Só cra tes33 na fi lo so fia an ti ga; nes sa tra di -

ção ela se en ra í za his to ri ca men te. Essa éti ca da

pala vra, po rém, como re vo lu ção éti ca, não é pos sí -

vel se não pre ci sa men te como for ma de con ti nu i -

da de da crí ti ca nas ci da da mes ma mo der ni da de, a 

crí ti ca, por excelência, kantiana.

IHU On-Line – De que modo a le i tu ra de

Kant in flu en ci ou a pon de ra ção fou ca ul ti a na

so bre a ver da de? E em que me di da é pos sí vel 

di zer que Fou ca ult rom pe com o kan tis mo?

Jor ge Dá vi la – Deve en ten der-se que hou ve vá -

ri os en con tros de Fou ca ult com a fi lo so fia kan ti a -

na. O pri me i ro, ex plí ci to, é o da Te sis com ple men -

ta ria de 1961 (nun ca pu bli ca da, mas que cir cu la li -

vre men te pela Inter net; é o tex to co men tá rio da

Antro po lo gia por ele tra du zi da). Ali está, no meu

modo de ver, toda a vi são não só kan ti a na, como

tam bém ni etzsche a na que Fou ca ult tor na sua até

1984. Tra ta-se, no que con cer ne a Kant, da gran -

de va lo ra ção que tem Fou ca ult do sen ti do de uma 

crí ti ca que seja ca paz de vol tar-se so bre si mes ma

e que, epo cal men te, sig ni fi ca a ca pa ci da de de per -

gun tar-se pelo pró prio pre sen te em que se vive.

Por isso, Fou ca ult che ga a di zer, pos te ri or men te,

que o pe que no tex to Kant Was ist Aufk lã rung? 

[O que é Escla re ci men to?] se cons ti tu iu para ele

num tex to fe ti che. É como se a vi são crí ti ca de

Kant so bre o pre sen te ilu mi nis ta que lhe cou be vi -

ver ser vis se a Fou ca ult para com pre en der me lhor

por que, gra ças a Kant e, ao mes mo tem po, mu i to

a seu pe sar, a fi lo so fia crí ti ca en trou no so nho an -

tro po ló gi co a afir mar-se na per gun ta “O que é o

ho mem”? Se em As pa la vras e as co i sas apa re -

ce mais o Kant que ali men tou a ver ten te an tro po -

lo gi zan te, a le i tu ra de Kant que ofe re ceu Fou ca ult

em 1978 na So ci e da de de Fi lo so fia, e pos te ri or -

men te, em 1983, em seu cur so do Co lé gio de

Fran ça, é uma le i tu ra que res ga ta o Kant his tó ri -

co-crí ti co, no qual Fou ca ult en con tra ins pi ra ção

para pro por uma éti ca como “ati tu de de mo der ni -

da de”. Eu não di ria que este Kant lido por Fou -

ca ult haja pon de ra do sua vi são so bre a ver da de;

di ria an tes que há um du plo uso do kan tis mo por

par te de Fou ca ult: um, que ins pi rou seu es tu do da

Antro po lo gia para es pe lhar o pa no ra ma do que

se ria sua vi são crí ti ca das ciên ci as hu ma nas, cons -

tru í da lon ge de toda fi na li da de de uma me lhor

fun da men ta ção de las; ou tro, o da com pre en são

da es sên cia crí ti ca da mo der ni da de como uma ati -

tu de, como um etos, e não como o afã de im plan -

tar ide a is cons tru í dos por aque la ati tu de que ela

mesma pode, e deve (dito kan ti a na men te!) sub me -

ter ao ri gor da crí ti ca.

Ape sar do ca ca re ja do es tig ma de pós-mo der -

no que se cos tu ma dar a Fou ca ult, pa re ce-me que

ele re pre sen ta a mais au tên ti ca con ti nu i da de da

mo der ni da de en ten di da como ati tu de de mo der -

ni da de; a mais au tên ti ca, digo, por que, nos úl ti -

mos tra ba lhos fi lo só fi cos de Fou ca ult, essa ati tu de

se des pren dia, bus can do ra í zes na mais pura tra di -

ção do pen sa men to fi lo só fi co, tor nan do sua a his -

tó ria do pen sa men to. Sua mor te pre ma tu ra não

nos de i xou ver mais, po rém nos de i xou esse en si -

na men to ma gis tral, en si na men to de um “mes tre

de vida”, e não de um “mes tre de ver da de”, como 

ten tei ex pli car faz al guns dias no Rio, na UERJ, du -

ran te o Co ló quio Fou ca ult 80 anos, belo e amis to -

so en con tro in te lec tu al gra ças à ca lo ro sa hos pi ta li -

da de brasileira.
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“Uma sub je ti vi da de que ja ma is ces sa de in ven tar-se a si pró pria”

Entre vis ta com Ju dith Re vel

Ju dith Re vel é fi ló so fa e le ci o na na Uni ver si -

da de de Pa ris, Pan te on-Sor bon ne. Espe ci a lis ta no 

pen sa men to fran cês con tem po râ neo e par ti cu lar -

men te em Mi chel Fou ca ult, so bre o qual di ri giu a

edi ção ita li a na dos Di tos e Escri tos (Fel tri nel li,

1996-1998), pre pa ra um li vro so bre a ge ne a lo gia

do con ce i to de di fe ren ça na Fran ça após 1945.

Sua úl ti ma obra pu bli ca da é Mi chel Fou ca ult:

Expé ri en ces de la pen sée [Expe riên ci as do pen -

sa mento]. Pa ris: Bor das, 2005. É mem bro da re -

da ção da re vis ta ita li a na Pos se, e par ti ci pa tam -

bém da re vis ta Mul ti tu des. A fi ló so fa es te ve no

Bra sil pa les tran do no III Co ló quio Fran co-Bra si le i -

ro de Fi lo so fia da Edu ca ção: “Fou ca ult, 80 anos”,

ocor ri do de 9 a 11 de ou tu bro de 2006, no Rio de

Ja ne i ro.

Por e-mail, Re vel en fa ti zou com ex clu si vi da -

de à IHU On-Line, em 6 de no vem bro de 2006,

que “a pri me i ra con tri bu i ção de Fou ca ult é ter

rom pi do com um mo de lo de fi lo so fia que era, até

os anos 1950, he ge mô ni co na Fran ça e de modo

mais ge ral, na Eu ro pa. Este mo de lo era um pen sa -

men to fe no me no ló gi co que en ra i za va suas aná li -

ses numa fi lo so fia do su je i to de tra di ção car te si a na 

e que, mes mo após a le i tu ra fran ce sa, mu i to pre -

co ce, da fi lo so fia ale mã (...), con ti nu ou de sen vol -

ven do te mas, um mé to do e pres su pos tos que Fou -

ca ult re cu sou”. Re vel acres cen ta, ain da, que o

pen sa men to de Fou ca ult é sur pre en den te, pois é

crí ti co e cons ti tu in te. “Cre io que há em Fou ca ult

uma crí ti ca mu i to es pan to sa das iden ti da des: por -

que ja ma is se é qual quer co i sa, por que não se é

ape nas um ob je to no dis cur so, as prá ti cas e as es -

tra té gi as do po der, mas uma sub je ti vi da de que ja -

ma is ces sa de in ven tar-se a si pró pria, de va ri ar em 

re la ção consigo mesma”.

IHU On-Line – Qu a is são as ma i o res con tri -

bu i ções de Fou ca ult que nos per mi tem com -

pre en der a so ci e da de pós-mo der na?

Ju dith Re vel – Eu cre io que a pri me i ra con tri bu i -

ção de Fou ca ult é de ter rom pi do com um mo de lo

de fi lo so fia que era, até os anos 1950, he ge mô ni -

co na Fran ça e, de modo mais ge ral, na Eu ro pa.

Este mo de lo era um pen sa men to fe no me no ló gi co 

que en ra i za va suas aná li ses numa fi lo so fia do su -

je i to de tra di ção car te si a na e que, mes mo após a

le i tu ra fran ce sa, mu i to pre co ce, da fi lo so fia ale mã

– em par ti cu lar, de ma ne i ra ao mes mo tem po di -

fe ren ci a da e, no en tan to en tre cru za da, de He gel,

de Hus serl e de He i deg ger, con ti nu ou de sen vol -

ven do te mas, um mé to do e pres su pos tos que Fou -

ca ult re cu sou. Os te mas eram es sen ci al men te aque -

les li ga dos ao pos tu la do da cen tra li da de da cons -

ciên cia so be ra na (em to das as suas for mu la ções,

do ego co gi to car te si a no à in fe liz cons ciên cia fe no -

me no ló gi ca, ou às va ri a ções psi co lo gi zan tes e li te -

rá ri as de Sar tre); o mé to do era o de uma fi lo so fia

con ce bi da como sis te ma fe cha do e es tá vel e eri gi -

do em cons tru ção ais tó ri ca – mes mo quan do ela

pre ten dia ser uma fi lo so fia da his tó ria – ; en fim, os

pres su pos tos con sis ti am em afir mar que toda pes -

qui sa da ver da de não pode fa zer a eco no mia de

uma re fe rên cia a um fun do, a uma trans cen dên cia 

– ou ao ca rá ter trans cen den tal de seus a pri o ri

epis te mo ló gi cos; e que a ver da de em si mes ma

não pode ser sub me ti da ao mes mo tipo de in ves ti -

ga ção que se apli ca aos ob je tos do mun do. Qu e -

ria-se, en tão, que a ver da de fos se pura, atem po -

ral, ab so lu ta e es tá vel. Con tra tudo isso, Fou ca ult

ten tou um per cur so di fe ren te: his to ri ci zan do as di -

fe ren tes re pre sen ta ções do su je i to – e do mun do

no qual vive –, his to ri ci zan do a pró pria no ção de
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his tó ria e os pa ra dig mas his to ri o grá fi cos aos qua is

esta deu lu gar; re cu san do toda trans cen dên cia – o

que não sig ni fi ca mer gu lhar no re la ti vis mo, mas

re de fi nir ao mes mo tem po nos sa re la ção com a

ver da de e a con sis tên cia que da mos a esta úl ti ma.

A se guir, este tra ba lho, cre io, tem sido im por tan te

pelo me nos em três cam pos: o da aná li se dos dis -

cur sos (Fou ca ult acom pa nha va nisso um mo vi -

men to bem mais am plo que se in te res sa va pela

lin gua gem, re cu san do ou des cen tra li zan do o su -

je i to, do novo ro man ce ao es tru tu ra lis mo; mas ele 

foi, cre io eu, mais lon ge que eles, por que ja ma is

se de i xou en cer rar pela no ção de es tru tu ra: ele

sem pre re fle tiu do in te ri or e ao in te ri or da his tó -

ria); o da aná li se dos po de res; o da aná li se da ma -

ne i ra pela qual os su je i tos, re sis tin do, se pro du zem 

a si mes mos – o que ele cha mou de es té ti ca.

Enfim, não se pode de i xar de men ci o nar a du pla

di men são que Fou ca ult faz mu i to ra pi da men te vi -

brar de ma ne i ra con tem po râ nea, ao mes mo tem -

po: uma ar que o lo gia (isto é, o ques ti o na men to de

uma pe ri o di za ção his tó ri ca em fun ção de uma

pro ble ma ti za ção dada, como, por exem plo, a ida -

de clás si ca em fun ção da lou cu ra, ou o sé cu lo

XVIII em fun ção do qua dri cu la do epis te mo ló gi co

das ciên ci as hu ma nas); e uma ge ne a lo gia (isto é,

uma re ver são do ques ti o na men to em di re ção ao

nos so pró prio pre sen te, uma “on to lo gia da atu a li -

da de” sob a for ma de uma in ter ro ga ção so bre as

“for mas da fran quia pos sí vel)” – em suma, uma

des co ber ta do que nós po de mos ser com base no

que nós so mos e do que nós fo mos.

Der ri da está fre qüen te men te pró xi mo a Fou -

ca ult na crí ti ca do pen sa men to da trans cen dên cia

– o que Der ri da cha ma de a gran de “mi to lo gia

bran ca” – e na his to ri ci za ção das ca te go ri as que

nos per mi tem re pre sen tar o mun do e o su je i to no

mun do; mas eu cre io que o que fal ta a Der ri da é a

di men são da ge ne a lo gia. Ou an tes: em Der ri da, a

ge ne a lo gia é pos te ri or à ar que o lo gia, ela está nos

úl ti mos tra ba lhos. Em Fou ca ult, a ar que o lo gia e a

ge ne a lo gia são co-pre sen tes, a fas ci na ção do pas -

sa do e o cu i da do do pre sen te são in se pa rá ve is.

Em De le u ze, no en tan to, só se en con tra uma ge -

ne a lo gia – for mi dá vel, aliás, mas ne nhu ma pas sa -

gem pela ar que o lo gia do mo der no. É nis so que

Fou ca ult é sur pre en den te: seu pen sa men to é ao

mes mo tem po crí ti co e constituinte.

IHU On-Line – Em que as pec tos sua fi lo so -

fia con ti nua dan do res pal do ao res pe i to à

al te ri da de e à voz dos di fe ren tes dis cur sos

na so ci e da de?

Ju dith Re vel – Eu não sei se a pa la vra “res pe i to” 

é apro pri a da. Para Fou ca ult, não se tra ta de ser

gen til, ge ne ro so, mo ral men te to le ran te. Tra ta-se

de com pre en der que o “ou tro”, seja ele quem for,

é sem pre o ou tro do mes mo – isto é, li te ral men te

de pen den te dele, de fi ni do por ele, mo de la do, no -

me a do, iden ti fi ca do e cir cuns cri to por ele. O ou tro 

é uma in ven ção do mes mo, o lou co é uma in ven -

ção do es pí ri to são, o de sen ca mi nha do, do ci da -

dão ho nes to. Cada épo ca tra ça li mi tes à sua pró -

pria nor ma li da de e de sig na des sa for ma o além

des se li mi te. Entre tan to, para fa zer de modo que

este além não re pre sen te dano e seja go ver ná vel,

é pre ci so cons truí-lo como sua pró pria al te ri da de,

pro du zir o sa ber, in ven tar o lu gar fí si co. Os li mi tes, 

os sa be res, as prá ti cas e os lu ga res po dem, sim,

mu dar; os es pa ços sim bó li cos aos qua is eles se

apli cam (a lou cu ra, a clí ni ca, a nor ma li da de so ci al,

a pro du ção do dis cur so in te li gen te, a se xu a li da -

de...) po dem, sim, va ri ar se gun do as pe ri o di za -

ções e as cul tu ras, mas o me ca nis mo é sem pre o

mes mo. O ou tro é ao mes mo tem po uma in ven -

ção, uma ne ces si da de e um apên di ce do po der.

IHU On-Line – A se nho ra afir ma que a ori gi -

na li da de de Fou ca ult é de ter sa bi do mos -

trar, ao mes mo tem po, em que me di da qual -

quer trans gres são nas ce ria do li mi te que a

de nun ci as se, e po dia, no en tan to, tor nar-se

au tô no ma. Pode ex pli car me lhor esta idéia?

Ju dith Re vel – É pre ci so pres tar aten ção ao ter -

mo “trans gres são”, por que Fou ca ult, que o toma

pro va vel men te de Ba ta il le no iní cio dos anos

1960, o aban do na ra pi da men te – pre ci sa men te

por que a re la ção en tre o li mi te e a trans gres são do

li mi te pa re ce fe char-se num cír cu lo di a lé ti co. A

par tir dos anos 1970, Fou ca ult fala em re van che

de “re sis tên cia”, ele afir ma que a re sis tên cia, como

prá ti ca da li ber da de, se dá no pró prio in te ri or das
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re la ções de po der (e não fora dele) e que, in ver sa -

men te, as re la ções de po der se nu trem da li ber da -

de das pes so as, ele con se gue, ape sar de tudo,

que brar a fal sa si me tria en tre os dois ter mos. O

po der é uma ação so bre a ação das pes so as: ela é

sem pre se gun da, re a ti va, re pro du ti va. Ao con trá -

rio, a prá ti ca da li ber da de – o que Fou ca ult des -

cre ve como uma pro du ção de sub je ti vi da de, como 

uma in ven ção de si (uni ca men te de si, e de si com

e atra vés dos ou tros) – é ati va, pro du ti va, ge ra do -

ra. É uma cri a ção. É nis so que a re sis tên cia, a prá -

ti ca da li ber da de, a re la ção éti ca con si go de li ne i am

o es pa ço de uma nova po lí ti ca que não se ria mais

so men te aque la do po der: uma po lí ti ca que to ma -

ria a for ma de uma ver da de i ra on to lo gia.

IHU On-Line – Qual se ria o pa pel po lí ti co

do ho mem que as su me a pro du ção de sua

pró pria sub je ti vi da de e se cons trói a si mes -

mo como uma obra de arte, como o afir ma

Fou ca ult, ins pi ra do em Ni etzsche? Qu a is

são as im pli ca ções des se pro ta go nis mo do

su je i to pós-mo der no na are na da de mo cra -

cia re pre sen ta ti va?

Ju dith Re vel – Antes de per gun tar-se qual po de -

ria ser a ação po lí ti ca do su je i to pós-mo der no que

se cons trói a si pró prio, eu cre io que é ne ces sá rio

com pre en der que aqui lo em tor no do qual o ho -

mem es co lhe pro du zir-se, o que ele de ci de cons -

ti tu ir como o es pa ço de sua pró pria pro du ção, é

es tri ta men te li ga do a uma pe ri o di za ção, a uma

épist ème, di ria Fou ca ult. É o que Fou ca ult cha ma

de et hos. O es pa ço do et hos, o es pa ço da re la ção

cons ti tu in te de si e dos ou tros muda na his tó ria. É

pre ci so, en tão, an tes de tudo per gun tar-se qual é o 

et hos de nos sa épo ca. O que Fou ca ult mos tra mu i -

to bem para os gre gos – esse et hos que pas sa por

uma re la ção com os aph ro di sia, e que muda pro -

fun da men te com a pas to ral cris tã – não vale mais

em 1984 e me nos ain da em 2006. Não se tra ta de

tor nar-se no va men te gre gos, nem de pen sar que

eles fo ram mais ad mi rá ve is do que nós. Tra ta-se

pre ci sa men te de com pre en der o que nós não so -

mos mais, a fim de per gun tar-nos, ao con trá rio, o

que nós so mos hoje. E, uma vez fe i to este di ag -

nós ti co, será pre ci so per gun tar-nos o que nós po -

de mos e que re mos, ao con trá rio, tor nar-nos. É

isso, pro du zir-se a si mes mo – e cada um de nós o

faz des de que re sis te, des de que exer ce seu po der

in con di ci o na do de li ber da de, des de que ele es co -

lhe afir mar uma di fe ren ça, cri ar um des ta que. A

di men são co le ti va que pode im pli car uma tal pro -

du ção sub je ti va fas ci na va Fou ca ult: ele não ces -

sou de ten tar com pre en der o que es ta va aí em

jogo, em con tex tos e lu ga res di fe ren tes, des de o

GIP34 até o Irã, ou ao mo vi men to gay. Pa re ce-me

que as te o ri za ções atu a is na no ção “spi no zi a na”

de “mul ti dão” – en ten di da como con jun to aber to

de di fe ren ças – em bo ra apa ren te men te elas de -

vam mais a De le u ze do que a Fou ca ult , pro lon -

gam as aná li ses “fou ca ul ti a nas” de ma ne i ra apa i -

xo nan te. Uma mul ti dão não é um “povo”, nem

uma na ção, nem um Esta do, nem um par ti do.

Spi no za35 con tra Hob bes36, em suma: pro cu ra-se

re cu sar toda di men são co le ti va que fos se fun da da

so bre um pres su pos to de uni da de (a uni da de: o

idên ti co a si mes mo), que apa ga ria as di fe ren ças e

as va ri a ções sin gu la res, a fim de cons ti tu ir o “cor -

po” uni tá rio da so ci e da de; ao con trá rio, afir ma-se

que é pos sí vel fa zer sur gi rem ao in fi ni to as di fe ren -

ças, o múl ti plo, o de vir (por que cada di fe ren ça, no 

tem po, pode di fe rir não so men te dos ou tros, mas

tam bém de si mes mo), e por tan to, que isso não

impli ca um es par gi men to, uma dis so lu ção, um mal,
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Hobbes nega que o homem seja um ser naturalmente social. Afirma, ao contrário, que os homens são impulsionados apenas
por considerações egoístas. Também escreveu sobre física e psicologia. Hobbes estudou na Universidade de Oxford. Ele foi
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a guer ra de to dos con tra to dos37, à ma ne i ra hob -

be si a na. O que se cha ma, en tão, de o “co mum”,

con tra o “co le ti vo” do con tra to, con tra a uni fi ca -

ção/ne u tra li za ção da von ta de ge ral.

É evi den te, que as te o ri as da re pre sen ta ção

po lí ti ca se tor nam in sus ten tá ve is. Aten ção! sem

dú vi da elas fun ci o na ram – por que o pen sa men to

po lí ti co mo der no fun ci o nou du ran te três sé cu los e

meio. Mas, se o pen sa men to fran cês pós-es tru tu -

ra lis ta nos faz sair do mo der no, se o mun do não é

mais go ver na do por Esta dos-na ções, mas por pro -

ces sos de go ver nan ça mun di al, não será pre ci so

re de fi nir o fun ci o na men to da de mo cra cia? Há no

mun do um cer to nú me ro de ex pe ri men ta ções de

de mo cra cia não-re pre sen ta ti va (mas, ao con trá -

rio, ab so lu ta, ra di cal, di re ta, par ti ci pa ti va...) que

são in te res san tes de se rem se gui das sob este pon -

to de vis ta... E po der-se-ia di zer a mesma co i sa de

cer tos mo vi men tos – por exem plo, o mo vi men to

dos úl ti mos anos pela paz con tra a guer ra no Ira -

que. Isso, sem dú vi da, te ria apa i xo na do Fou ca ult.

IHU On-Line – Fou ca ult com pre en dia o in -

di ví duo como con tin gen te, for ma do pelo

peso da tra di ção mo ral, não sen do, por isso, 

ver da de i ra men te au tô no mo. Como é pos sí -

vel en ten der esta con cep ção ao lado da pro -

po si ção de ho mem que se cons trói? Não re -

si de aqui uma con tra di ção en tre de ter mi -

nis mo e au to no mia?

Ju dith Re vel – Se você põe a ques tão des ta ma -

ne i ra, su põe que só se pode ser de ter mi na do ou

au tô no mo: o de ter mi nis mo e a li ber da de se de -

fron tam, eles se opõem e re pre sen tam cada um o

si mé tri co in ver so do ou tro. Não é o que pen sa

Fou ca ult: por que não se é li vre numa es pé cie de

fora do po der, no ex te ri or das de ter mi na ções que

são as nos sas, ao con trá rio, den tro: por que não se

tra ta de li ber tar-se das de ter mi na ções que nos fa -

zem ser o que so mos, mas de fa zer vi brar a li ber -

da de. Em Fou ca ult, não há um pen sa men to da li -

ber ta ção, há uma éti ca da li ber da de, o que não é a 

mes ma co i sa. E isso não é uma re cu sa de re gis trar

o ca rá ter con cre to das re la ções de po der (o que

lhe cen su ra ram cer tos mar xis tas, por exem plo);

tra ta-se mes mo do in ver so: não há nada de mais

con cre to do que a re sis tên cia en ten di da como

pro du ção de sub je ti vi da de, como cri a ção de lin -

gua gens, de afe tos, de re des, como po der on to ló -

gi co. É uma for mi dá vel cri a ção de ser, mas ela se

dá sem pre no in te ri or da his tó ria, das de ter mi na -

ções so ci a is, eco nô mi cas, epis te mo ló gi cas, po lí ti -

cas que se jam. Em Fou ca ult, a on to lo gia tor nou-se

in te i ra men te ima nen te, isso é bas tan te spi no zis ta.

Então, quan do sua ques tão in sis te nas de ter mi na -

ções mo ra is, eu gos ta ria de di zer que a mo ral é

uma das fa ces da his tó ria, mas não a úni ca. Qu an -

do se faz a his tó ria dos sis te mas de pen sa men to,

como o faz Fou ca ult, se his to ri ci za o dis cur so da

mo ral como o das ciên ci as hu ma nas ou da me di -

ci na, não que ren do di zer que isso nos cons ti tui

num mo men to dado. E que é nas ma lhas des sa

cons ti tu i ção, des sa de ter mi na ção, que será pre ci -

so fa zer len ta men te for ma rem-se es pa ços de li ber -

da de. Isso não quer di zer que a crí ti ca da mo ra li -

da de deva ne ces sa ri a men te ge rar uma te o ri za ção

da imo ra li da de ou da amo ra li da de. Isso não te ria

ne nhum sen ti do.

IHU On-Line – No que se re fe re à se xu a li da -

de, qua is se ri am os ques ti o na men tos mais

pro fun dos sus ci ta dos por Fou ca ult? De que

modo es sas idéi as ofe re cem um fun da men -

to para a com pre en são da di ver si da de se -

xu al de nos so sé cu lo?

Ju dith Re vel – A idéia de Fou ca ult é sim ples, e,

no en tan to, ela im pli ca que se mude ra di cal men te

de pers pec ti va com re la ção à se xu a li da de. Em vez 

de pen sar na se xu a li da de como um do mí nio de

re pres são, de obri ga ção, de in ter di tos mo ra is e/ou

so ci a is, Fou ca ult per gun ta: Como ocor re que em

nos so es pa ço de pen sa men to a se xu a li da de – as

prá ti cas se xu a is, a es co lha se xu al – se te nham tor -

na do o fun da men to de nos sa iden ti da de? Como

acon te ce que nos sa re la ção com o sexo diz o que

nós so mos? É que as re la ções de po der cons tru í -

ram a se xu a li da de como uma es pé cie de gran de

cam po de iden ti fi ca ção, de clas si fi ca ção, de nor -
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ma li za ção e de dis tri bu i ção das sin gu la ri da des. As

sin gu la ri da des – as que co a bi tam na mul ti dão –

ame dron tam: é pre ci so re du zi-las a ta xi o no mi as

efi ca zes. A iden ti da de bi o ló gi ca de uma par te (mas -

cu li no/fe mi ni no), as prá ti cas se xu a is e a es co lha

se xu al do ou tro, per mi tem cons tru ir um sis te ma

ta xi o nô mi co efi caz no con tex to dos bi o po de res. A

“di ver si da de se xu al” não é fa zer co i sas es tra nhas

e trans gres si vas. A ver da de i ra trans gres são é re in -

tro du zir li ber da de nas ma lhas da ta xi o no mia: não

de cla rar mais sua iden ti da de se xu al, de cla rar-se

“trans-gê ni co”, re cu sar de i xar-se fe char num sis te -

ma de clas si fi ca ção bi ná rio (hé te ro/ho mos se xu al/

lés bi ca, ho mem/mu lher etc.). É jo gar com as más -

ca ras. É um pou co este sen ti do que têm hoje as

le i tu ras que er [ex cên tri cas] de Fou ca ult nos Esta -

dos Uni dos. E o que é fe i to com a se xu a li da de po -

de ria ser trans pos to à na ci o na li da de, à ida de etc.

Cre io que há em Fou ca ult uma crí ti ca mu i to es -

pan to sa das iden ti da des: por que ja ma is se é qual -

quer co i sa, por que não se é ape nas um ob je to no

dis cur so, as prá ti cas e as es tra té gi as do po der, mas 

uma sub je ti vi da de que ja ma is ces sa de in ven tar-se 

a si pró pria, de va ri ar em re la ção con si go mes ma.

Nem qual quer um, nem qual quer co i sa, por tan to.

De le u ze te ria fa la do de tor nar-se sub je ti vi da de,

tor nar-se di fe ren ça. E não exis te um pri vi lé gio da

se xu a li da de em Fou ca ult: ela é um ter re no de in -

ves ti ga ção como qual quer ou tro, como o fo ram

an tes dela a eco no mia dos dis cur sos de sa ber ou a 

ciên cia da po lí cia. Ela é um es pa ço de pro ble ma ti -

za ção que, por di fe ren ci a ção, nos obri ga a pen sar

na qui lo que nós so mos.

IHU On-Line – O mês de maio de 1968,

como um even to fi lo só fi co da mais alta im -

por tân cia para o fu tu ro his tó ri co do sé cu lo

XX, pode ser tam bém cre di ta do às idéi as de

Fou ca ult? Em que sen ti do?

Ju dith Re vel – Eu cre io efe ti va men te que 1968

foi im por tan te por que é um pou co o acon te ci men -

to que tor na vi sí vel a sa í da da mo der ni da de, a cri -

se das ve lhas ca te go ri as po lí ti cas da mo der ni da de. 

Ao mes mo tem po, 1968 foi ex tre ma men te va ri a -

do con for me os pa í ses – mais ou me nos pre co ce,

mais ou me nos lon go... E tal vez seja um pou co re -

du tor fa lar de 1968 sem en trar em de ta lhes. Di ga -

mos que a re la ção com a his tó ria (sob a for ma de

uma von ta de ra di cal de rup tu ra) e a re la ção com a 

atu a li da de (sob a for ma de uma as pi ra ção a um

fun ci o na men to so ci al e po lí ti co di fe ren te) an da -

ram a par com uma ex plo são ex tra or di ná ria de

cri a ti vi da de, de li ber da de, de in ven ção, de ex pe ri -

men ta ção; e que as sub je ti vi da des que fi ze ram

1968 per mi ti ram ver con jun tos de di fe ren ças agen -

ci adas em “co mum”, sin gu la ri da des re u ni das em

mo vi men to, e não ve lhas mo da li da des de or ga ni -

za ção po lí ti ca co le ti vas... A con tes ta ção era igual -

men te pro du ti va, in ven ti va. Ela não es ta va so -

men te en cer ra da numa re la ção di a lé ti ca com o

po der. Ela não que ria o po der, ela que ria ex pri mir 

seu pró prio po der li vre men te. E isso era for mi da -

vel men te gos to so. Spi no za diz que, quan do há

pro du ção de ser, as pa i xões são ale gres... Em todo 

o caso, é a pri me i ra ten ta ti va de re vo lu ção na qual 

os re vo lu ci o ná ri os não que rem ser um con tra po -

der, não que rem to mar o Pa lá cio de Inver no, mas

que rem re in ven tar o mun do. Toni Ne gri, que foi

um dos líde res da con tes ta ção na Itá lia dos anos

1960-1970 e que é um for mi dá vel es pe ci a lis ta de

Spi no za – e um gran de le i tor de Fou ca ult –, diz com 

fre qüên cia que os ho mens ten ta ram trans for mar a

Ci da de de Deus em ci da de dos ho mens. Eu cre io

que ele vê cor re ta men te – e é isso que 1968 nos

de i xa como he ran ça: uma ur gên cia da li ber da de.

IHU On-Line – Pode-se di zer que a fi lo so fia

de Fou ca ult ex pri me as di ver sas nu an ces e

com ple xi da des da so ci e da de pós-mo der na,

numa com pre en são vat ti mi a na da au sên cia

de um fun da men to (Grund) úni co?

Ju dith Re vel – O cer to é que há atu al men te na

Eu ro pa e alhu res le i tu ras mu i to di ver gen tes de

Fou ca ult: le i tu ras es te ti zan tes, po lí ti cas, li be ra is,

de ex tre ma es quer da, iden ti tá ri as, he i deg ge ri a -

nas, descons tru ti vis tas, re la ti vis tas, me ta fí si cas, mul -

ti tu di ná rias... E al gu mas de las re ins ta u ram, cre io,

com base em Fou ca ult, a idéia de uma uni da de

ne ces sá ria ao fun da men to da co mu ni da de dos

homens (por exem plo, se gun do a no ção de “vida”, 

que é mu i to cen tral na se gun da me ta de dos anos

1970), re ins ta u ra-se um fun da men to com um novo

vi ta lis mo, um novo na tu ra lis mo – nos Esta dos

Uni dos, por ve zes, com um novo iden ti ta ris mo...
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Então, quan do você me fala de Vat ti mo38, eu não

es tou mu i to con ven ci da: pri me i ro, por que isso me 

pa re ce bem ve lho em re la ção à atu a li da de do

pen sa men to de Fou ca ult nos dias atu a is, em re la -

ção ao mun do tal como ele é hoje, mas tam bém

por que, em Vat ti mo, como em to dos os ou tros

mem bros do pen si e ro de bo le [pen sa men to dé bil]

itali a no (Ro vat ti, Cac ci a ri etc.), a crí ti ca da me -

ta fí si ca con ti nua sen do a de He i deg ger – ou do

Ni etzsche de He i deg ger – en cer ra da num pen sa -

men to do ne ga ti vo, in ca paz de cons tru ir e de in -

ven tar ou de ex pe ri men tar o po der, per su a di da de 

que é a ex pe ri men ta ção do de sas tre que per mi ti rá

sair do fe cha men to. Como se o ni i lis mo de ves se

ser ne ces sa ri a men te uma pas sa gem obri ga tó ria.

Eu sem pre de tes tei esse api e dar-se de si, essa fas -

ci na ção pelo ne ga ti vo, es sas “pa i xões tris tes”, di -

ria Spi no za. E, em todo o caso, per gun te mo-nos:

saiu al gu ma co i sa dis so?

“Vat ti mo tem a tris te za
dos pes si mis tas in cu rá ve is”

Der ri da não se deu con ta: eu cre io que a in -

fluên cia de He i deg ger – que é evi den te até nos

anos 1980 – de i xa fi nal men te seu lu gar a uma in -

ter ro ga ção po lí ti ca so bre os no vos es pa ços de li -

ber da de pos sí ve is, so bre as ex pe ri men ta ções pos -

sí ve is, so bre uma ex pres são pos sí vel do po der

sub je ti vo – eu pen so em Po lí ti cas da ami za de, por

exem plo, ou em Espec tros de Marx. Mas Vat ti -

mo... Ele foi um ex ce len te le i tor e co men ta dor de

He i deg ger. Mas o que cons tru iu ele? Em que per -

ten ce ele à atu a li da de? E que pers pec ti vas abre ele 

a to dos os que pro cu ram re sis tir à in jus ti ça, a ex -

pri mir in dig na ção, a es ca var as re la ções de po der

do in te ri or, fa zen do sur gir pos sí ve is sem pre re no -

va dos? Vat ti mo tem a tris te za dos pes si mis tas in -

cu rá ve is – e se en ten de isso, por que ele aca bou

por ace i tar re in gres sar no va men te no sis te ma da

re pre sen ta ção po lí ti ca, no par la men to eu ro peu. É

um pou co como Kojè ve, ad mi nis tra dor da Co mu -

ni da de Eu ro péia após 1945: após o fim da his tó -

ria, não há mais que fa zer se não ser ges tor e con -

sa grar-se à ce ri mô nia ja po ne sa do chá...

Para Fou ca ult, no en tan to, e para nós que

con ti nu a mos a tra ba lhar em seu se gui men to, há

ain da uma his tó ria: a das lu tas e do so fri men to dos 

ho mens, sem dú vi da – por que o so fri men to, a hu -

mi lha ção e a ex plo ra ção são in to le rá ve is –, mas

tam bém a das no vas ex pe ri men ta ções, sub je ti vas

e po lí ti cas, cri a do ras e ale gres. Uma on to lo gia em

for ma ção na his tó ria, atra vés da his tó ria, ao mes -

mo tem po de ter mi na da (por que his tó ri ca) e li vre

(por que re sis ten te). Você sabe, eu amo mu i to

Bla i se Pas cal39. Para mim, ler Fou ca ult é um pou -

co uma his tó ria de apos ta pas ca li a na: eu apos to

no po der on to ló gi co dos humanos.

IHU On-Line – A se nho ra gos ta ria de acres -

cen tar al gum as pec to não so li ci ta do?

Ju dith Re vel – Eu cre io que a Amé ri ca La ti na,

hoje, é um for mi dá vel la bo ra tó rio de ex pe ri men -

ta ção des te po der on to ló gi co. Mas isso se ria um

ou tro dis cur so...
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38 Gianni Vattimo (1936): filósofo italiano, internacionalmente conhecido pelo conceito de “pensamento fraco”. Concedeu
diversas entrevistas à IHU On-Line. A primeira delas foi publicada na 88ª edição, de 15-12-2003, a segunda, na 128ª edição,
de 20-12-2004, e a terceira saiu na edição 161, de 24-10-2005, quando conversou pessoalmente com a IHU On-Line sobre O
pós-moderno é uma reivindicação de multiplicidade de visão de mundo. Dele também publicamos uma entrevista na 121ª
edição, de 1º-11-2004, um artigo na edição 53, de 31-03-2003 e outro no número 80, de 20-10-2003. A edição 149, de
1º-08-2005, abordou a obra The future of religion, escrita por Vattimo, Richard Rorty e Santiago Zabala. De sua produção
intelectual, destacamos Más allá de la interpretación. Barcelona: Paidós, 1995; O fim da modernidade: niilismo e
hermenêutica na cultura pós-moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1996; Introdução a Heidegger. Lisboa: Instituto
Piaget, 1998 e Diálogo con Nietzsche: Ensayos 1961-2000. Barcelona: Paidós, 2002. (Nota da IHU On-Line)

39 Blaise Pascal (1623-1662): filósofo, físico e matemático francês de curta existência, que criou uma das afirmações mais
repetidas pela humanidade nos séculos posteriores: O coração tem razões que a própria razão desconhece, síntese de sua
doutrina filosófica: o raciocínio lógico e a emoção. (Nota da IHU On-Line)



Ni etzsche, Fou ca ult e a lou cu ra como ex pe riên cia ori gi ná ria

Entre vis ta com Ro ber to Ma cha do

Ro ber to Ma cha do é gra du a do em Fi lo so fia

pela Uni ver si da de Ca tó li ca de Per nam bu co (UNICAP), 

mes tre e dou tor pela Uni ver si da de Ca tó li ca de Lo -

va i na, na Bél gi ca. Sua tese in ti tu la-se Sci en ce et

sa vo ir. La tra jec to i re de l’ar chéo lo gie de Fou ca ult.

Cur sou pós-dou to ra do na Uni ver si da de de Pa ris

VIII, na Fran ça. É au tor de Ni etzsche e a ver da -

de. 2. ed. Rio de Ja ne i ro: Roc co, 1984; De le u ze

e a fi lo so fia. Rio de Ja ne i ro: Gra al, 1990; Za ra -

tus tra, Tra gé dia Ni etzschi a na. Rio de Ja ne i ro:

Jor ge Za har, 1997; Fou ca ult, a fi lo so fia e a li -

te ra tu ra. Rio de Ja ne i ro: Gra al, 2000 e O nas ci -

men to do trá gi co: de Schil ler a Ni etzsche.

Rio de Ja ne i ro: Jor ge Za har, 2006. Orga ni zou a

obra Ni etzsche e a po lê mi ca so bre o nas ci -

men to da tra gé dia. Rio de Ja ne i ro: Jor ge Za har,

2005 e é um dos au to res de Da na ção da Nor ma.

Me di ci na So ci al e A Cons ti tu i ção da Psi qui a -

tria no Bra sil. Rio de Ja ne i ro: Gra al, 1978.

“Ni etzsche é fun da men tal para se com pre en -

der não só a crí ti ca que Fou ca ult fez aos sa be res

so bre o ho mem na mo der ni da de, ao que ele cha -

mou, pa ro di an do Kant, de “sono an tro po ló gi co”,

como tam bém sua va lo ri za ção da li te ra tu ra como

con tes ta ção do hu ma nis mo das ciên ci as do ho -

mem e das fi lo so fi as mo der nas”, men ci o nou o fi -

ló so fo Ro ber to Ma cha do em en tre vis ta ex clu si va

que con ce deu por e-mail à IHU On-Line em 6 de 

novem bro de 2006. E com ple ta que, para Fou -

ca ult, a lou cu ra, “além de fi gu ra his tó ri ca, é tam -

bém, e fun da men tal men te, uma ex pe riên cia ori gi -

ná ria, es sen ci al, que a ra zão, ao in vés de des co -

brir, en co briu, mas ca rou, do mi nou, em bo ra não a 

te nha des tru í do to tal men te, por ela ter-se mos tra -

do pe ri go sa. Essa tese, a meu ver, apro xi ma Fou -

ca ult da fi lo so fia de Ni etzsche, so bre tu do do modo 

como é for mu la da em O nas ci men to da tra gé -

dia. Dito em pou cas pa la vras, o ob je ti vo fi nal do

prime i ro li vro de Ni etzsche é exa ta men te de nun ci ar

a mo der ni da de como ci vi li za ção so crá ti ca, ra ci o -

nal, por seu es pí ri to ci en tí fi co ili mi ta do, e sa u dar o

re nas ci men to de uma ex pe riên cia trá gi ca do mun -

do em al gu mas das re a li za ções fi lo só fi cas e ar tís ti -

cas da pró pria mo der ni da de que re to mam a ex pe -

riên cia trá gi ca exis ten te na tra gé dia gre ga, mas foi

re pri mi da, su fo ca da, pelo “so cra tis mo es té ti co”,

que su bor di na ra a cri a ção ar tís ti ca à com pre en são

teó ri ca, ra ci o nal”.

IHU On-Line – O se nhor po de ria ex pli car

como é pos sí vel apro xi mar o nas ci men to do 

trá gi co de uma his tó ria ar que o ló gi ca ba se a -

da em Fou ca ult? Qu a is se ri am os pon tos de

con ver gên cia?

Ro ber to Ma cha do – Você deve es tar re fe rin -

do-se a meu úl ti mo li vro que aca ba de sair pela

Jor ge Za har, in ti tu la do O nas ci men to do trá gi -

co: de Schil ler a Ni etzsche. Efe ti va men te, con -

ce bi esse es tu do so bre o trá gi co como uma ar -

que o lo gia, quer di zer, como uma aná li se his tó ri -

co-fi lo só fi ca so bre o con ce i to de trá gi co, mais ou

me nos como Fou ca ult ha via fe i to com os con ce i -

tos de lou cu ra, de do en ça, de ciên ci as do ho -

mem... Essa pro xi mi da de se en con tra em eu ter

pro cu ra do fa zer uma aná li se que pri vi le gi as se o

con ce i to, o sen ti do con ce i tu al das pa la vras, aten to 

não só ao mo men to de seu nas ci men to, de seu

apa re ci men to, como tam bém a suas trans for ma -

ções no tem po. Assim, pen so que as exi gên ci as

me to do ló gi cas que de tec tei na ar que o lo gia de

Fou ca ult – em um li vro há mu i to es go ta do e que

está sen do re pu bli ca do, tam bém pela Za har, com

o tí tu lo Fou ca ult, a ciên cia e o sa ber –, as exi -

gên ci as de a aná li se ser con ce i tu al, des con tí nua e
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nor ma ti va es tão pre sen tes nes se meu novo li vro.

Mas Fou ca ult tam bém está pre sen te nes se li vro

so bre o trá gi co na mi nha de ci são de fa zer um es tu -

do mais te má ti co do que mo no grá fi co. Estou que -

ren do di zer que, em bo ra, quan do se pen sa em trá -

gi co, se pen se em ge ral em Ni etzsche, pro cu rei

mos trar que, além de não ser o úni co a ter pen sa -

do o trá gi co na épo ca mo der na, Ni etzsche se in se -

re per fe i ta men te em um pro je to que o an te ce de,

na Ale ma nha, des de o fi nal do sé cu lo XVIII, e que

an tes não exis tia: o pro je to de in ter pre tar a tra gé -

dia como um do cu men to fi lo só fi co que apre sen ta

uma vi são trá gi ca do mun do. Minha ad mi ra ção

pe los tra ba lhos de Fou ca ult foi em par te res pon sá -

vel pelo de se jo que tive de in ves ti gar a cons ti tu i -

ção his tó ri ca do pen sa men to so bre o trá gi co des -

de o mo men to em que ele sur ge com a mo der ni -

da de até Ni etzsche, fi ló so fo que tal vez re pre sen te

o ápi ce da tra je tó ria de todo esse mo vi men to e, ao 

mes mo tem po, a crí ti ca mais ra di cal do pro je to

mo der no.

IHU On-Line – É pos sí vel com pa rar mos o

nas ci men to do lo gos so crá ti co (apon ta do

por Ni etzsche como o ad ven to da mor te da

tra gédia), ao nas ci men to da psi qui a tria e da

clí ni ca e o si len ci a men to da dis so nân cia, da

al te ri da de, por uma pre ten sa ra zão uni ver sa -

li zan te, a do dis cur so mé di co-ci en tí fi co?

Ro ber to Ma cha do – Fou ca ult foi mu i to mar ca -

do por Ni etzsche. Essa crí ti ca da ra zão que você

sa li en ta é, por exem plo, bem evi den te em seu pri -

me i ro es tu do, His tó ria da lou cu ra, li vro es cri to

“sob o sol da gran de pes qui sa ni etzschi a na”, como

diz o seu pre fá cio. Pois, se Fou ca ult nega que a

me di ca li za ção ou psi co lo gi za ção da lou cu ra seja o 

re sul ta do de um pro gres so que te ria le va do à des -

co ber ta de sua es sên cia, pen so que ele pôde fa zer

isso por que par tiu do que, ins pi ra do em Ni etzsche,

cha mou “ex pe riên cia trá gi ca da lou cu ra”, con si -

de ran do essa ex pe riên cia como sen do ca paz de

ava li ar as te o ri as e as prá ti cas his tó ri cas so bre a

lou cu ra. Quer di zer, para Fou ca ult a lou cu ra, além 

de fi gu ra his tó ri ca, é tam bém e, fun da men tal men -

te, uma ex pe riên cia ori gi ná ria, es sen ci al, que a ra -

zão, ao in vés de des co brir, en co briu, mas ca rou,

do mi nou, em bo ra não a te nha des tru í do to tal -

men te, por ela ter-se mos tra do pe ri go sa. Essa

tese, a meu ver, apro xi ma Fou ca ult da fi lo so fia de

Ni etzsche, so bre tu do do modo como é for mu la da

em O nas ci men to da tra gé dia. Dito em pou cas

palavras, o ob je ti vo fi nal do pri me i ro li vro de

Ni etzsche é exa ta men te de nun ci ar a mo der ni da -

de como ci vi li za ção so crá ti ca, ra ci o nal, por seu es -

pí ri to ci en tí fi co ili mi ta do, e sa u dar o re nas ci men to

de uma ex pe riên cia trá gi ca do mun do em al gu -

mas das re a li za ções fi lo só fi cas e ar tís ti cas da pró -

pria mo der ni da de que re to mam a ex pe riên cia trá -

gi ca exis ten te na tra gé dia gre ga, mas foi re pri mi -

da, su fo ca da, pelo “so cra tis mo es té ti co”, que su -

bor di na ra a cri a ção ar tís ti ca à com pre en são teó ri -

ca, ra ci o nal. Ora, pen so que, as sim como o pri me i -

ro li vro de Ni etzsche é a de nún cia da ra ci o na li za -

ção, e por tan to da mor te, da tra gé dia se gun do a

ex pe riên cia trá gi ca pre sen te nos po e tas gre gos

pré-so crá ti cos, a pri me i ra pes qui sa ar que o ló gi ca

de Fou ca ult é a in ter pre ta ção da his tó ria da ra ci o -

na li za ção da lou cu ra, de seu con fron to com uma

ex pe riên cia trá gi ca, que de nun cia como en co bri -

men to esse pro ces so his tó ri co que, em sua eta pa

mo der na, de fi ne a lou cu ra como do en ça men tal.

IHU On-Line – Qu a is se ri am as prin ci pa is

in fluên ci as de Ni etzsche so bre a obra de

Fou ca ult? O mé to do ge ne a ló gi co fou ca ul ti -

a no ins pi ra-se no ni etzschi a no?

Ro ber to Ma cha do – Ni etzsche foi mu i to im por -

tan te para Fou ca ult, como ele lem brou al gu mas

ve zes em suas en tre vis tas. Pen so, no en tan to, que

essa pre sen ça de Ni etzsche é mu i to mais acen tu a -

da no pe río do ar que o ló gi co do que no pe río do

ge ne a ló gi co. Evi den te men te, o nome ge ne a lo gia

vem de Ni etzsche. Em Vi gi ar e Pu nir, e mes mo

an tes, nas con fe rên ci as que fez na PUC-Rio, A ver -

da de e as for mas ju rí di cas, Fou ca ult jus ti fi ca essa

de no mi na ção com base em Ni etzsche. Entre tan to, 

quan do exa mi na mos o que ele pró prio fez com o

nome de ge ne a lo gia, ve mos que foi an tes de tudo

ana li sar o sa ber a par tir do po der, ou me lhor, ex -

pli car o apa re ci men to das ciên ci as do ho mem na

mo der ni da de, con si de ran do-as como ele men tos

de um dis po si ti vo po lí ti co, como uma peça de re -

la ções de po der, o que não é mu i to bem o que

Ni etzsche fez. Enquan to suas aná li ses ar que o ló gi -
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cas dos sa be res mo der nos, con si de ra dos como sa -

be res “an tro po ló gi cos”, fo ram pro fun da men te ins -

pi ra das na crí ti ca ni etzschi a na do ni i lis mo da mo -

der ni da de ou na idéia de que a “mor te de Deus”

de que fa la va Ni etzsche para ca rac te ri zar a re la ti -

vi da de dos va lo res mo der nos de vem ser ra di ca li -

za das com uma crí ti ca do hu ma nis mo bur guês

que pro cu rou ocu par o lu gar dos va lo res an tes

fun da dos no ab so lu to. Assim, pa re ce-me que, se

fo ram so bre tu do os as pec tos me to do ló gi cos do

pen sa men to de Ni etzsche que in te res sa ram Fou -

ca ult na dé ca da de 1970, a fi lo so fia de Ni etzsche,

prin ci pal men te sua crí ti ca do ni i lis mo ou do hu -

ma nis mo da mo der ni da de, in flu en ci ou mu i to mais

pro fun da men te a te má ti ca fi lo só fi ca do Fou ca ult

ar queó lo go, o Fou ca ult dos anos 1960. Além dis -

so, quan do Fou ca ult es tu da a li te ra tu ra nes sa épo -

ca, re la ci o nan do-a à lou cu ra, à mor te e ao ser da

lin gua gem, nota-se que esse pri vi lé gio que con ce -

deu a Ni etzsche em sua aná li se crí ti ca das ciên ci as

do ho mem re a pa re ce com a im por tân cia que deu

aos li te ra tos que in tro du zi ram na Fran ça um es ti lo

nietzschi a no, não-di a lé ti co e não-fe no me no ló gi co,

de pen sa men to: Ba ta il le, Klos sovs ki, Blan chot40

Assim, Ni etzsche é fun da men tal para com pre en -

der-se não só a crí ti ca que Fou ca ult fez aos sa be -

res so bre o ho mem na mo der ni da de, ao que ele

cha mou, pa ro di an do Kant, de “sono an tro po ló gi -

co”, como tam bém sua va lo ri za ção da li te ra tu ra

como con tes ta ção do hu ma nis mo das ciên ci as do

ho mem e das fi lo so fi as mo der nas.

IHU On-Line – O que se ria a da na ção da nor -

ma? Como ela pode ex pli car a me di ci na so ci al 

e a cons ti tu i ção da psi qui a tria no Bra sil?

Ro ber to Ma cha do – Os li vros de Fou ca ult que

mais es tu dei fo ram os ar que o ló gi cos: His tó ria da 

lou cu ra, Nas ci men to da clí ni ca, As pa la vras

e as co i sas. Mas fui mar ca do pro fun da men te

pelo Fou ca ult “ge ne a lo gis ta do po der”, com seus

cur sos e se mi ná ri os no Coll ège de Fran ce. Logo

que o co nhe ci, ele deu um cur so so bre o po der

psi quiá tri co, que era uma re to ma da, de um modo

di fe ren te, da His tó ria da lou cu ra, e fez tam bém

um se mi ná rio com fi ló so fos, his to ri a do res, so ció -

lo gos so bre a pe rí cia mé di co-le gal, que era uma

con ti nu a ção da pes qui sa so bre Pi er re Ri viè re, que 

em se gui da vi rou li vro. Foi, sem dú vi da, ins pi ra do

nas idéi as de Fou ca ult, na dé ca da de 1970 que es -

cre vi, em equi pe, um li vro cha ma do Da na ção da 

Nor ma, que pro cu ra va re la ci o nar as te o ri as e as

prá ti cas da me di ci na so ci al e da psi qui a tria, des de

o seu nas ci men to no sé cu lo XIX, com a ques tão do 

po der no Bra sil. O ob je ti vo des sa pes qui sa foi si -

tu ar a me di ci na bra si le i ra do sé cu lo XIX no âm bi to 

das trans for ma ções eco nô mi cas e po lí ti cas que

mo di fi ca o Rio de Ja ne i ro de po is de 1808 e in te -

gra ain da mais o Bra sil na nova or dem ca pi ta lis ta

in ter na ci o nal. No ta mos que a me di ci na tem um

ob je ti vo cla ro: com ba ter a de sor dem so ci al, o pe -

ri go de cor ren te da não-pla ni fi ca ção da dis tri bu i -

ção e do fun ci o na men to da ci da de, isto é, a par tir

de en tão, a me di ci na co me ça a in te res sar-se por

tudo o que diz res pe i to ao so ci al, tor na-se peça in -

te gran te da nova es tra té gia po lí ti ca de con tro le

dos in di ví du os e da po pu la ção. A nova ra ci o na li -

da de des sa me di ci na vai pou co a pou co – não

sem lu tas e obs tá cu los – im preg nar o apa re lho de

Esta do e se in te res sar por ins ti tu i ções como a es -

co la, o quar tel, a pri são, o bor del, a fá bri ca, o hos -

pi tal, o hos pí cio...

Hos pi tal, “má qui na de cu rar”

Por exem plo, sua po lí ti ca em re la ção ao hos -

pi tal é cla ra: do mi nar o pe ri go que gras sa no seu

in te ri or. E para isso não bas ta ex pul sar o hos pi tal

do cen tro da ci da de; é ne ces sá rio trans for mar o

seu es pa ço e fun ci o na men to, des tru in do a fal ta de 

hi gi e ne, o aglo me ra do hu ma no, a pro mis cu i da de, 

o ví cio, o ócio, que es tão ins cri tos em seu pró prio

cor po, para ca pa ci tá-lo a re a li zar a cura. O hos pi -

tal é um ope ra dor te ra pêu ti co, uma “ma qui na de

cu rar”. Pro cu ra mos nes se li vro ana li sar so bre tu do

um ou tro exem plo, pois essa mes ma po lí ti ca leva,

em 1841, à cri a ção, no Rio de Ja ne i ro – no lo cal

onde hoje fun ci o na um dos cam pus da Uni ver si -
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da de Fe de ral , do pri me i ro hos pi tal psi quiá tri co

bra si le i ro. Re sul ta do de uma crí ti ca hi giê ni ca e

dis ci pli nar às ins ti tu i ções de re clu são, o Hos pí cio

Pe dro II sig ni fi cou a pos si bi li da de de in se rir, como 

do en te men tal, uma po pu la ção que se co me ça a

per ce ber como des vi an te dos ob je ti vos da me di ci -

na so ci al nas cen te. Como? Re a li zan do os se guin -

tes ob je ti vos: iso lar o lou co da so ci e da de; or ga ni -

zar o es pa ço in ter no da ins ti tu i ção, pos si bi li tan do

uma dis tri bu i ção re gu lar e or de na da dos do en tes;

vi giá-los em to dos os mo men tos e em to dos os lu -

ga res, por meio de uma “pi râ mi de de olha res”

com pos ta por mé di cos, en fer me i ros, ser ven tes...;

dis tri bu ir seu tem po, sub me ten do-os à re a li da de

do tra ba lho como prin ci pal nor ma te ra pêu ti ca.

Assim, por sua es tru tu ra e fun ci o na men to, o hos -

pi tal psi quiá tri co deve ser um ope ra dor de trans -

for ma ção dos in di ví du os: deve agir so bre os que

abri ga, atin gir seu cor po, mo di fi car o com por ta -

men to. Em suma, é uma nova má qui na de po der,

re sul ta do de uma luta mé di ca e po lí ti ca que im -

põe, cada vez com mais peso, a pre sen ça nor ma li -

za do ra da me di ci na como uma das ca rac te rís ti cas

es sen ci a is da so ci e da de ca pi ta lis ta. Tam bém pro -

cu ra mos mos trar que o hos pi tal psi quiá tri co não

está isen to de crí ti cas, e até mes mo que elas o

acom pa nham des de a sua ori gem: crí ti cas à sua

orga ni za ção ar qui te tô ni ca, à su bor di na ção do mé -

di co ao pes so al re li gi o so, à ig no rân cia ou mal da de 

dos en fer me i ros, ao pro ces so de in ter na ção, à fal -

ta de uma lei na ci o nal de ali e na dos e de um ser vi -

ço de as sis tên cia or ga ni za do pelo Esta do. Pa re -

ceu-nos, in clu si ve, que es sas crí ti cas são im por tan -

tís si mas para fa zer pen sar não só no fra cas so real

da psi qui a tria como ins tân cia te ra pêu ti ca, mas

prin ci pal men te na exi gên cia de me di ca li za ção cada

vez ma i or do es pa ço so ci al que ela re pre sen ta.

Me di ca li za ção da so ci e da de

Assim, em bo ra sen do uma pes qui sa his tó ri -

ca, si tu a da no sé cu lo XIX, Da na ção da Nor ma,

nis so tam bém ins pi ra do no pa pel po lí ti co que

Fou ca ult de sem pe nhou, pro cu ra va cha mar a aten -

ção para dois pon tos: por um lado, se a me di ci na

men tal apre sen ta a cura como sua aqui si ção ci en -

tí fi ca, até hoje nun ca de i xou de re co nhe cer o seu

lado ne gro: só se en tra no hos pí cio para não sair

ou, na me lhor das hi pó te ses, para logo de po is vol -

tar. Por ou tro lado, essa re co nhe ci da in ca pa ci da -

de te ra pêu ti ca, lon ge de pôr em ques tão a pró pria

psi qui a tria, ser ve de apo io a uma exi gên cia de

ma i or me di ca li za ção da so ci e da de. Faz a psi qui a -

tria re fi nar seus con ce i tos para atin gir no vas fa i xas

da po pu la ção – numa evo lu ção que vai do do en te 

men tal ao anor mal e do anor mal ao pró prio nor -

mal –, tor nan do a so ci e da de uma es pé cie de asi lo

sem fron te i ras, um asi lo ili mi ta do. Por tudo o que

dis se, você pode ver como Fou ca ult foi, e con ti -

nua sen do, im por tan te para o que fiz e con ti nuo

fa zen do no cam po da fi lo so fia.
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Fou ca ult e a an tip si qui a tria, um vín cu lo pos sí vel

Entre vis ta com Vera Ma ria Por ta car re ro

Vera Ma ria Por ta car re ro é gra du a da em Fi -

lo so fia pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do

Rio de Ja ne i ro (PUC-Rio), mes tre em Fi lo so fia

pela mes ma ins ti tu i ção com a dis ser ta ção, pu bli -

ca da em li vro Arqui vos da lou cu ra. Ju li a no

Mo re i ra e a des con ti nu i da de his tó ri ca da

psi qui a tria. Rio de Ja ne i ro: Fi o cruz, 2002. É

dou to ra em Fi lo so fia pela Uni ver si da de Fe de ral

do Rio de Ja ne i ro (UFRJ) com a tese O Dis po si ti -

vo da Saúde Men tal: Uma Me ta mor fo se na Psi -

qui a tria Bra si le i ra.

Atu al men te, Por ta car re ro tra ba lha em um

pro je to de pes qui sa in ti tu la do Pro ciên cia: a ques -

tão da sub je ti vi da de no úl ti mo Fou ca ult. Orga ni -

zou as obras Fi lo so fia, His tó ria e So ci o lo gia

das Ciên ci as: Abor da gens Con tem po râ ne as.

3. ed. Rio de Ja ne i ro: Fi a cruz, 2002 e Re tra tos

de Fou ca ult. 2. ed. Rio de Ja ne i ro: Con tra ca pa,

2004 e é au to ra de Re tra tos de Fou ca ult. Rio

de Ja ne i ro: NAU, 2000. Por ta car re ro con ce deu

en tre vis ta à IHU On-Line em 6 de no vem bro de

2006.

IHU On-Line – Pode-se fa lar em uma me ta -

mor fo se na psi qui a tria bra si le i ra? Por quê?

Até que pon to as idéi as de Fou ca ult con tri -

bu em para essa mo di fi ca ção?

Vera Por to car re ro – Acre di to que po de mos fa -

lar até de mais de uma me ta mor fo se, se con si de -

ra mos que uma me ta mor fo se é uma in fle xão im -

por tan te na his to ri ci da de da psi qui a tria, uma re or -

ga ni za ção dos sa be res e das prá ti cas, que cor res -

pon de a con ti nu i da des e des con ti nu i da des his tó ri -

cas nes tes dois ní ve is, ope ran do uma trans for ma -

ção de con jun to, en fim, a pas sa gem para uma ou -

tra co e rên cia. Por exem plo, a me ta mor fo se no fi -

nal do sé cu lo XIX e iní cio do sé cu lo XX, com Ju li a -

no Mo re i ra no Rio de Ja ne i ro, e com Fran co da

Ro cha em São Pa u lo e ou tros, quan do se es ta be -

le cem rup tu ras com a psi qui a tria vi gen te no Bra sil. 

Ou tro exem plo é o caso da psi qui a tria bra si le i ra

da dé ca da de 60 do sé cu lo pas sa do, quan do o

pro je to de me di ca li za ção da so ci e da de pas sa a ser 

sis te ma ti ca men te pro ble ma ti za do no in te ri or mes -

mo do dis cur so psi quiá tri co bra si le i ro.

A psi qui a tria co me ça a ser per ce bi da como

um ris co de re pro du zir, em no vos mol des, os es -

que mas de su je i ção dos in di ví du os, com um cor -

po con ce i tu al mais ci en tí fi co e com prá ti cas as sis -

ten ci a is me nos res tri tas ao in ter na men to. Tra ta-se, 

por um lado, do sur gi men to de crí ti cas con tun -

den tes à ine fi cá cia do sis te ma psi quiá tri co, cuja

base ain da é o iso la men to in tra ou ex tra mu ros,

ape sar de sua in ten ção de cla ra da de cons ti tu ir um

novo mo de lo teó ri co e as sis ten ci al. Por ou tro lado,

do apa re ci men to de uma mul ti pli ci da de de no vos 

sa be res e de no vas prá ti cas, que fo ram pro du zi -

dos na ten ta ti va de so lu ci o nar proble mas como a 

ia trogenia e a cro ni fi ca ção pró prias do in ter na -

men to e das es tra té gi as ins ti tu ci o na is com pro me -

ti das em função da má ges tão da vida da po pu la -

ção es tig ma ti za da como men tal men te do en te.

Con tri bu i ções fou ca ul ti a nas

Qu an to à con tri bu i ção do pen sa men to de

Fou ca ult para es tas mo di fi ca ções, pen so que é

res tri ta ape sar de mu i to im por tan te. Pri me i ra men -

te, es tas são mo di fi ca ções de con jun to que se pas -

sam no âm bi to das po lí ti cas pú bli cas, das es tra té -

gi as do Esta do, da es fe ra le gis la ti va, dos me ca nis -

mos de se gu ran ça, mas tam bém no âm bi to das
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ciên ci as e de ou tros sa be res en vol vi dos. Em se -

gun do lu gar, é so men te com base nes tas con si de -

ra ções que po de mos di zer que sua con tri bu i ção se 

de veu à in fluên cia que A His tó ria da lou cu ra

exer ceu, não só no Bra sil como em al guns pa í ses

da Eu ro pa. Este li vro, acres ci do de suas hi pó te ses

so bre as for mas como o po der – o dis ci pli nar e o

da bi o po der – se exer ce em nos sa so ci e da de, so -

bre a re la ção de ima nên cia en tre es tas for mas e os

sa be res, hi pó te ses de sen vol vi das em Vi gi ar e Pu -

nir, em A His tó ria da Se xu a li da de I: A von ta -

de de sa ber, em suas con fe rên ci as so bre a me di -

ci na so ci al, pro fe ri das no Insti tu to de Me di ci na So -

ci al da UERJ, e na que las re u ni das em A Ver da de e

as For mas Ju rí di cas, pro fe ri das na PUC-Rio. Tudo

isso im pres si o nou mu i to um gru po de es tu di o sos – 

que era evi den te men te um gru po mu i to pe que no

– que in tro du ziu es tas e ou tras de suas idéi as num

novo de ba te a res pe i to da psi qui a tria que ha via se

ini ci a do aqui nos anos de 1960. Era um de ba te

que co me çou a ser apro fun da do não ape nas por

mé di cos, psi qui a tras e o Esta do, mas por fi ló so fos, 

psi có lo gos, psi ca na lis tas, ci en tis tas so ci a is, téc ni -

cos, tra ba lha do res da sa ú de men tal em ge ral, bem 

como por pa ci en tes psi quiá tri cos que nele ti ve ram 

uma par ce la de par ti ci pa ção, como foi o caso, por

exem plo, das pro pos tas de re for ma da Co lô nia

Ju li a no Mo re i ra nos anos de 1980.

É cla ro que a con tri bu i ção de Fou ca ult nes se

mo vi men to só pode ser mu i to tí mi da, pois se re la -

ci o na va ape nas com os in te lec tu a is en vol vi dos

nes te de ba te e que le ram seus li vros e/ou fo ram às

suas con fe rên ci as. Entre tan to, se suas idéi as fo -

ram le va das tão a sé rio, aqui, nes te mo vi men to do 

qual fi ze ram par te, mo vi men to que con si de ro uma

me ta mor fo se na psi qui a tria bra si le i ra, isso acon te -

ceu pela for ça do pen sa men to de Fou ca ult, au -

men ta da pelo uso que dele fi ze ram seus se gui do -

res como Ju ran dir Fre i re Cos ta, Ro ber to Ma cha -

do, Ro gé rio Luz, Ká tia Mu ricy, Ma del Luz, Joel

Bir man, Pa u lo Ga de lha, Pa u lo Ama ran te, Pe dro

Ga bri el Del ga do etc. e tam bém pe las se ve ras crí ti -

cas de seus ad ver sá ri os – tan to os de fen so res da

psi qui a tria tra di ci o nal quan to os in te lec tu a is da es -

quer da mar xis ta por ca u sa de sua no ção de po -

der. Se isso acon te ceu, foi, so bre tu do, de vi do à

atu a li da de das ques tões por ele le van ta das e ao

po ten ci al ino va dor de suas hi pó te ses, que, até

hoje, fa zem seus li vros “his tó ri cos” fa la rem de

nosso presente.

IHU On-Line – Qual é a re la ção exis ten te en -

tre a Co lô nia Ju li a no Mo re i ra e a des con ti -

nu i da de his tó ri ca da psi qui a tria no Bra sil?

Vera Por to car re ro – A cri a ção, no iní cio do sé -

cu lo XX, da Co lô nia Ju li a no Mo re i ra, que é uma

co lô nia agrí co la, faz par te de um con jun to de es -

tra té gi as de um novo mo de lo psi quiá tri co in tro du -

zi do no Bra sil no fi nal do sé cu lo XIX. Ela evi den cia 

uma mu dan ça ra di cal na prá ti ca, uma rup tu ra en -

tre uma prá ti ca psi quiá tri ca ba se a da no prin cí pio

do iso la men to no hos pí cio com me di das de cons -

tran gi men to e de for ça fí si ca e um novo mo de lo

que com por ta uma di ver si da de de for mas não

mais asi la res, como as co lô ni as agrí co las, o ma ni -

cô mio ju di ciá rio, o am bu la tó rio, a as sis tên cia fa -

mi li ar, além do pró prio hos pí cio. Ela é co e tâ nea

da nova con cep ção de hos pí cio que re fle te a re je i -

ção de cer tas me di das de re pres são fí si ca. Por

exem plo, nes se novo mo de lo, fo ram in clu í dos,

como for ma de te ra pia, o tra ba lho, as vi si tas aos

pa ci en tes e os pas se i os ao ar li vre para man ter

uma ilu são de li ber da de, que se ria com ple ta da

com pas se i os aos do min gos nos ar re do res das co -

lô ni as, con for me pro pôs Ju li a no Mo re i ra e seus

co le gas ao pre co ni za rem a cri a ção de co lô ni as

não só para ali e na dos, os lou cos pro pri a men te,

in tro du zin do, no Bra sil, o prin cí pio do open-door.

Com a cri a ção de no vas for mas de ins ti tu i ção de

as sis tên cia, a ação da psi qui a tria de i xou de se res -

trin gir ao lou co no hos pí cio, como no mo de lo de

Esqui rol, tor nan do-se di fu sa, per pas san do todo

um novo cam po so ci al com pro je tos e cri a ção de

esta be le ci men tos, que obe de ci am a es ses prin cí -

pi os, e que se di ri gi am aos epi lé ti cos e al cóo li cos,

aos cri mi no sos, aos ali e na dos que já es ti ves sem

em fase de re in te gra ção na so ci e da de por meio da 

as sis tên cia fa mi li ar, da re for ma do hos pí cio para

que se pa re ces se com um hos pi tal co mum, onde

se de sen vol ve ri am a pes qui sa e a tec no lo gia, com

la bo ra tó ri os, ser vi ço ci rúr gi co etc. Di ri gia-se à po -

pu la ção pela in ter fe rên cia na es co la e na fa mí lia,

di tan do nor mas me di ca li za das de edu ca ção; da

co la bo ra ção na se le ção dos imi gran tes, na se le ção 
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dos sol da dos, para me lhor as se gu rar a dis ci pli na

das For ças Arma das; pela crí ti ca à le gis la ção, exi -

gin do que o ter mo da lei fos se su fi ci en te men te

bem-ela bo ra do não só para pro te ger a so ci e da de

do pe ri go que o lou co re pre sen ta va, mas tam bém

para as se gu rar o di re i to de li ber da de in di vi du al do 

lou co con tra o qual o in ter na men to se im pu nha.

Ali e na ção como anor ma li da de

O novo sis te ma as sis ten ci al, no qual se in clu iu

a cri a ção da Co lô nia Ju li a no Mo re i ra, foi pro pos to 

com o ob je ti vo de de be lar to das as anor ma li da des 

men ta is, por ma i o res que fos sem os li mi tes des sa

ta re fa, tor nan do-se mais abran gen te, ao to mar

para si o en car go de pe ne trar na vida de to dos os

indi ví du os que, de al gu ma for ma, atu al ou pre ven -

ti va mente, es ti ves sem in se ri dos no con tex to da

psi qui a tria. No meu en ten der, o alar ga men to dos

li mi tes da prá ti ca psi quiá tri ca teve como con di ção

de pos si bi li da de a con cep ção mé di ca da anor ma -

li da de. Mi nha hi pó te se é que foi a par tir da in tro -

du ção, no Bra sil, do con ce i to de anor ma li da de

como for ma de psi co pa to lo gia que se es ta be le ceu, 

na prá ti ca e na te o ria, uma des con ti nu i da de im -

por tan te na psi qui a tria bra si le i ra. Esse con ce i to

per mi tiu que a psi qui a tria abran ges se não so men -

te a do en ça men tal pro pri a men te dita, até en tão

ob je to da psi qui a tria, mas todo e qual quer des vio

do com por ta men to con si de ra do nor mal. Foi de

acor do com a nova con cep ção de ali e na ção como 

anor ma li da de que se ar gu men tou em fa vor de um 

pro je to de cri a ção de asi los com ca rac te rís ti cas ar -

qui te tu ra is es pe ci a is para ti pos di fe ren tes de ali e -

na dos. O des lo ca men to do cam po de ação da psi -

qui a tria do hos pí cio para di ver sas for mas de as sis -

tên cia cor res pon deu, as sim, à con cep ção de um

novo ob je to da psi qui a tria – a po pu la ção dos de -

ge ne ra dos, des vi an tes, al coó li cos, si fi lí ti cos, epi té -

ti cos, de lin qüen tes. Daí a ên fa se dada, nes sa épo -

ca, aos pro ble mas re la ti vos à te ra pêu ti ca e à or ga -

ni za ção e fun ci o na men to das di ver sas for mas de

as sis tên cia den tro dos li mi tes de ci en ti fi ci da de da

me di ci na e da psi qui a tria. A “cura ci en tí fi ca” pas -

sou a ser um ob je ti vo fun da men tal da as sis tên cia

ao ali e na do no Bra sil. A nova con cep ção da cura

como re cu pe ra ção da anor ma li da de foi um dos

mar cos que as si na la ram a rup tu ra en tre a prá ti ca

psi quiá tri ca do sé cu lo XX e a do sé cu lo XIX. O mo -

vi men to de me di ca li za ção da lou cu ra e da anor -

ma li da de, ini ci a do nes ta épo ca, li gou-se à ques tão 

da mul ti pli ca ção de ins ti tu i ções ar ti cu la das com a

fi na li da de de as se gu rar ao mé di co o di re i to de se -

qües tro do lou co e de es ta bi li zar a re la ção en tre o

lou co ou o anor mal, lou co em po ten ci al, e a fa mí -

lia, a Jus ti ça e o Esta do. Isso acon te ceu quan do

este mo vi men to foi per ce bi do como um pro ble ma 

que diz res pe i to ao in di ví duo e à po pu la ção.

O mo de lo do psi qui a tra ale mão Kra e pe lin,

aqui in tro du zi do por Ju li a no Mo re i ra e ou tros psi -

qui a tras bra si le i ros, no qual se ba se ou o novo sis -

te ma de as sis tên cia ao ali e na do, con du ziu a ação

da psi qui a tria em dois sen ti dos. Pri me i ra men te,

na di re ção dos in di ví du os a quem os psi qui a tras

de ve ri am as sis tir por meio de no vas téc ni cas te ra -

pêu ti cas e pre ven ti vas, abran gen do todo lou co

em po ten ci al, vol tan do-se para o des vi an te mo ral

de todo tipo, para os cri mi no sos e para o in di ví -

duo nor mal, ain da cri an ça, que, por uma edu ca -

ção de fe i tu o sa, acres ci da à pre dis po si ção he re di -

tá ria, po de ria vir a se tor nar do en te men tal. Em se -

gun do lu gar, na di re ção das ins ti tu i ções so ci a is

como a es co la, a fa mí lia, o Esta do, os dis po si ti vos

le ga is, psi qui a tri zan do-os para trans for má-los em

auxi li a res nes sa ação de te ra pia e pre ven ção con tra

a cri mi na li da de e a ba i xa pro du ti vi da de, com ba -

ten do a do en ça men tal pro pri a men te dita e a

anormalidade.

IHU On-Line – Há um vín cu lo es pe cí fi co en -

tre o pen sa men to de Fou ca ult e a an tip si -

qui a tria? Qu a is são as prin ci pa is ca rac te -

rís ti cas des se mo vi men to e as ma i o res con -

quis tas para o cu i da do da sa ú de men tal?

Vera Por to car re ro – Pri me i ra men te, gos ta ria de

fa lar um pou co so bre esta no ção de an tip si qui a -

tria. Ela não é mu i to cla ra. Aliás, o pró prio Fou -

ca ult não ad mi tiu ser con si de ra do como fa zen do

par te do mo vi men to da an tip si qui a tria. Como ele

dis se, ele fez uma his tó ria da lou cu ra que só vai

até o sé cu lo XIX, e o mo vi men to da an tip si qui a tria

sur giu no sé cu lo XX... Ro bert Cas tel , no ca pí tu lo

O Ima gi ná rio da Li be ra ção de seu li vro A Ges tão
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dos Ris cos: Da an tip si qui a tria à pós-psi ca ná li se.

Rio de Ja ne i ro: Fran cis co Alves, 1987, mos trou

que o ter mo an tip si qui a tria foi pro pos to por Da vid 

Co o per para de sig nar uma es tra té gia de rup tu ra

real no qua dro da ins ti tu i ção psi quiá tri ca na Ingla -

ter ra. Co o per ba se a va-se no tema da “vi a gem” da 

lou cu ra, con ce bi da como por ta do ra de uma es pé -

cie de ver da de mis te ri o sa so bre a exis tên cia, sem -

pre re pri mi da pela pres são so ci al que a de gra da

em do en ça men tal; de ve ria, en tão, ser tra ta da pela 

es cu ta e não por me i os co er ci ti vos.

O termo an tip si qui a tria ge ne ra li zou-se em de -

ba tes e em con tes ta ções, e a or ga ni za ção con cre ta

da me di ci na men tal tor nou-se um pre tex to para

um radi ca lis mo crí ti co con tra a psi qui a tria tra di ci o -

nal, ago ra con si de ra da pa ra dig má ti ca do au to ri ta -

ris mo do exer cí cio do po der, ar ca i co em sua es tru -

tu ra e rí gi do em sua apli ca ção, e que im pli ca va

um desní vel ab so lu to en tre aque le que age e aquele

que so fre a ação. Entre tan to, este ra di ca lis mo per -

ma ne ceu de fa sa do com re la ção aos ob je ti vos dos

pro fis si o na is e à re or ga ni za ção efe ti va da prá ti ca

que vi nha sen do ela bo ra da pa ra le la men te.

A his tó ria da lou cu ra e a an tip si qui a tria

A par tir dos anos de 1960, sur gi ram, na Eu -

ro pa, as aná li ses so bre as “ins ti tu i ções to ta is”,

como as de Goff man so bre as pri sões, os hos pi ta is,

os lo ca is de tra ba lho, às vezes, as fá bri cas, onde

con fli tos de or dem anti-hi e rár qui ca se so bres saíam

com as re i vin di ca ções eco nômicas. Daí o su ces so

das aná li ses epis te mo ló gi cas e aca dê mi cas da ques -

tão des tas prá ti cas so ci a is e sua re la ção com o po -

der. Foi as sim, se gun do Cas tel, que Fou ca ult foi

as si mi la do a este mo vi men to. Acre di to que A

His tó ria da lou cu ra teve mu i ta im por tân cia

para a an tip si qui a tria, por que ar ti cu la va a te o ria

com as prá ti cas ci en tí fi cas, e, so bre tu do, com uma 

cer ta ex pe riên cia mo ral e so ci al da lou cu ra. Sua

in fluên cia para a an tip si qui a tria de veu-se à aná li se 

his tó ri ca do con tex to so ci al, mo ral e ima gi ná rio da 

exclu são da des ra zão, do in ter na men to e dos cons -

tran gi mentos im pos tos pela ra zão ci en tí fi ca e po lí -

ti ca. Foi tam bém de vi do à sua hi pó te se da lou cu ra 

como uma for ma re la ti va à ra zão, ou, an tes, que a

lou cu ra e a des ra zão en tra ram numa re la ção per -

pe tu a men te re ver sí vel, que fez toda lou cu ra ter ra -

zão para jul gá-la e do mi ná-la e toda ra zão, sua

lou cu ra na qual en con tras se sua ver da de ir ri só ria.

Como afir ma Fou ca ult, a lou cu ra tor na-se uma

das pró pri as for mas da ra zão, por que só tem sen ti -

do e va lor no cam po da ra zão. A ten ta ti va de Fou -

ca ult de com pre en der como se cons ti tu í ram, his -

to ri ca men te, os pri vi lé gi os da re fle xão crí ti ca e, so -

bre tu do, como a ex pe riên cia da lou cu ra foi con fis -

ca da pela ra zão, bem como suas afir ma ções que a 

psi qui a tria é ape nas o mo nó lo go da ra zão so bre a

lou cu ra e que a psi qui a tria não co nhe ce a lou cu ra, 

ela a do mi na, fo ram de in te res se in dis cu tí vel para

este mo vi men to.

Para Fou ca ult, des de o fim do sé cu lo XIX, os

aba los que sa cu di ram a psi qui a tria co lo ca vam em

che que mu i to mais o po der e o efe i to da ação do

mé di co so bre o do en te, do que seu sa ber, ou me -

lhor, a ver da de da qui lo que di zia so bre a do en ça.

To das as gran des re for mas da prá ti ca e do sa ber

são, no fun do, ten ta ti vas de mas ca rar a re la ção de 

po der ou de anu lá-la. O que se ques ti o na va era a

ma ne i ra pela qual o po der do mé di co es ta va im -

pli ca do na ver da de da qui lo que di zia, e, in ver sa -

men te, a ma ne i ra pela qual a ver da de po dia ser

fa bri ca da e com pro me ti da pelo seu po der – ques -

tões tam bém sus ci ta das pe los tra ba lhos de Co o -

per, La ing e Ba sa glia, por exemplo.

Na opi nião de Fou ca ult, o que es ta va em

jogo, des de o iní cio da psi qui a tria, era o di re i to ab -

so lu to da não-lou cu ra so bre a lou cu ra quan to à

com pe tên cia, bom sen so e nor ma li da de. Para ele, 

este é o fun da men to da psi qui a tria clás si ca: o jogo

de po der que dá ori gem a um co nhe ci men to, que, 

por sua vez, fun da os di re i tos des te po der. Para

ele, a an tip si qui a tria in va li da va a retranscrição da

loucura em doença mental.

Vín cu los pos sí ve is

Pode-se con si de rar que Fou ca ult con tri bu iu

para a an tip si qui a tria por que suas aná li ses ex pli ci -

tam o po der no pró prio in te ri or do pen sa men to

psi quiá tri co até en tão con si de ra do como por ta dor 

de uma ne u tra li da de ci en tí fi ca. Na re a li da de, este
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mo vi men to era di fu so e mu i to eclé ti co: re u nia,

num mes mo gru po, pen sa men tos e hi pó te ses tão

di fe ren tes como os de Co o per, os de Ba sa glia e os

de Fou ca ult. Por isso, digo que o ter mo an tip si -

qui a tria não é mu i to cla ro. É pos sí vel, por tan to,

de mar car al guns vín cu los en tre a an tip si qui a tria e

Fou ca ult. No meu en ten der, no Bra sil, a par tir dos

anos de 1960, as aná li ses do con ce i to de po der fo -

ram in tro du zi das no dis cur so psi quiá tri co, tan to

por in fluên cia do pen sa men to de Fou ca ult quan to 

pelo pen sa men to da es quer da mar xis ta. Isso oca -

si o nou, com ou tros ele men tos, uma me ta mor fo se

no cor po teó ri co e nos tex tos nor ma ti vos da prá ti -

ca as sis ten ci al; eram trans por ta das no ções pro ve -

ni en tes de vá ri as re giões de sa ber não se res trin -

gin do à da me di ci na men tal. O novo dis cur so é

uma con fluên cia de uma mul ti pli ci da de de te o ri as

que apa re cem in ter li ga das, de for ma pou co cla ra,

to man do em pres ta dos co nhe ci men tos da ex pe -

riên cia ita li a na, da psi qui a tria de se tor fran ce sa,

das co mu ni da des te ra pêu ti cas in gle sas, da psi -

qui a tria co mu ni tá ria ame ri ca na e da an tip si qui a -

tria. A for mu la ção de pro je tos prá ti cos co muns

dis si mu la a pro fun di da de das di ver gên ci as teó ri -

cas des sas vá ri as cor ren tes.

Com a an tip si qui a tria, ou ain da, as psi qui a -

tri as di tas “al ter na ti vas” das úl ti mas dé ca das, no

Bra sil, a psi qui a tria pas sa a ser dis cu ti da prin ci pal -

men te em seu ca rá ter de su je i ção e de ob je ti va ção 

da vida dos in di ví du os e da po pu la ção pe las ciên -

ci as do ho mem e suas es tra té gi as de in ter ven ção.

As crí ti cas re gis tram o fra cas so da psi qui a tria como

instân cia te ra pêu ti ca e des do bram-se em di fe ren -

tes mo da li da des. Hoje, este de ba te evi den cia o

ques ti o na men to da re la ção en tre as for mas de do -

mi na ção psi quiá tri ca e a so ci e da de, em con tra par -

ti da ao aper fe i ço a men to dos psi co tró pi cos e das

téc ni cas de psi co te ra pia que in ci dem di re ta men te

so bre o cor po e so bre os fa to res psi co ló gi cos da

do en ça men tal. O do cu men tá rio de Mar cos Pra do 

Esta mi ra mos tra isso muito bem.

São sa be res e prá ti cas que pre ten dem cons ti -

tu ir no vas es tra té gi as e tec no lo gi as com o ob je ti vo

de mu dar o tipo de aten ção aos in di ví du os ab sor -

vi dos pelo sis te ma pre vi den ciá rio, se jam do en tes

men ta is ou sim ples men te des vi an tes fi nan ce i ra -

men te ca ren tes – a pró pria po pu la ção de in ter nos

crô ni cos ou dos que bus cam aten di men to am bu -

la to ri al o de mons tra. A par tir de me a dos do sé cu lo 

XX, ana li sam-se e im plan tam-se no vas mo da li da -

des de cu i da do que ten tam es ca par aos di le mas

sur gi dos do an ti go sis te ma asi lar e de cus tó dia,

cons ti tu in do-se como um novo mo men to da psi -

qui a tria bra si le i ra. Estas pro pos tas fa zem co e xis ti -

rem, no Bra sil, di fe ren tes co e rên ci as psi quiá tri cas:

aque la que re mon ta ao fi nal do sé cu lo XIX, aqui

in tro du zi da por Ju li a no Mo re i ra, que po de mos

cha mar de tra di ci o nal e aque las que se re ú nem,

propondo-se como al ter na ti vas ao mo de lo tra di -

ci o nal. Mi nha hi pó te se é que o con jun to he te ro gê -

neo de sa be res e prá ti cas da psi qui a tria “al ter na ti -

va” aca ba por cons ti tu ir um cor po teó ri co com um 

per fil epis te mo ló gi co pou co de fi ni do e prá ti cas

vol ta das para a “des-hos pi ta li za ção”, en fa ti zan do

seu ca rá ter po lí ti co. A an tip si qui a tria deve sua im -

por tân cia à ra di ca li za ção da pos si bi li da de de me -

di das de an ti ins ti tu ci o na li za ção da lou cu ra e da

“des-hos pi ta li za ção” da do en ça men tal, ar ti cu la -

das com prá ti cas ain da tí mi das, cuja ên fa se é o

tra ta men to am bu la to ri al.

A meu ver, qua is quer que se jam as es tra té gi as

para uma nova des con ti nu i da de ra di cal na psi -

qui a tria bra si le i ra, não se tra ta so men te de uma

ques tão de me tas de po lí ti ca de sa ú de men tal nem 

de uma ques tão ci en tí fi ca, me nos ain da do pro -

ble ma de uma or ga ni za ção mais ra ci o nal das ins ti -

tu i ções. Tra ta-se, sim, da ten ta ti va do es ta be le ci -

men to de no vas re la ções de for ças re la ti vas aos

pro ces sos de ex clu são e nor ma li za ção dos in di ví -

du os na nos sa so ci e da de; da bus ca da in ven ção e

da ex pe ri men ta ção que per mi tam ofe re cer re sis -

tên ci as às atu a is for mas de ar ti cu la ção dos sa be res 

com as prá ti cas. Con si de ro isso uma gran de con -

quis ta, po rém es tas me di das con ti nu am a con sis -

tir, em gran de par te, na ex ten são do cu i da do psi -

quiá tri co a todo o es pa ço so ci al, só que de for ma

mais com ple xa e su til – esse é seu pe ri go.

IHU On-Line – Fi lo so fi ca men te fa lan do, a do -

en ça men tal con ti nua sen do um me ca nis mo

de ex clu são? Nos sa so ci e da de pros se gue “fa -

bri can do a lou cu ra” e cons tru in do naus nas

qua is pos sa tran ca fi ar seus párias? Como o

do en te men tal é vis to hoje, 20 anos de po is

da mor te de Fou ca ult?
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Vera Por to car re ro – Se to mar mos o qua dro his -

tó ri co-ge ne a ló gi co que tra cei aci ma, mes mo que

de for ma in si pi en te, por que uma enor me quan ti -

da de de ele men tos não ca be ri am ser ex pos tos

aqui – como con ce i tos e as pec tos teó ri cos da psi -

qui a tria, além de de ta lhes das no vas for mas de as -

sis tên cia psi quiá tri ca, de sua re la ção como a me -

di ca li za ção e a nor ma li za ção dos in di ví du os e da

so ci e da de, a eu ge nia, o ra cis mo etc. – e se con si -

de rar mos que este qua dro per mi te fa zer um di ag -

nós ti co do pre sen te, en tão po de mos afir mar que a 

do en ça men tal con ti nua sen do um me ca nis mo de

ex clu são e que nos sa so ci e da de pros se gue “fa bri -

can do a lou cu ra”. Não po de mos es que cer, é cla -

ro, que o de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co 

dos úl ti mos anos foi ex tre ma men te so fis ti ca do e

ocor reu so bre tu do num rit mo ex tre ma men te ace -

le ra do. Os me di ca men tos, as con di ções de di ag -

nós ti cos e prog nós ti cos de sen vol ve ram-se de for -

ma es pan to sa. Nos sa so ci e da de con ti nua fa bri -

can do a lou cu ra de for ma mais ci en ti fi ca, pre ci sa e 

ace le ra da. Eu di ria que nos sos pá ri as são “tran ca -

fi a dos” não mais exa ta men te em naus que na ve -

gam nas águas para bem lon ge, mas con ti nu am a

ser co lo ca dos em es pa ços de ex clu são no in te ri or

mes mo da soci e da de: em ins ti tu i ções, nas pró pri as

casas, até nas ruas. Se pen sar mos em me ga ló po les 

como o Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo, as pró pri as

ruas fa zem par te des tes es pa ços. Acre di to que ain -

da não po de mos tra çar uma nova des con ti nu i da -

de his tó ri ca, ape sar da ve lo ci da de da in for ma ção

e dos avan ços tec no ló gi cos, até por que não te mos 

o dis tan ci a men to mí ni mo ne ces sá rio para este

tipo de aná li se.

IHU On-Line – Quem se ri am os ma i o res ex -

clu í dos de hoje? Os lou cos ce de ram es pa ço

a ou tros ex clu í dos? Qu a is são os prin ci pa is

es tig mas e eti que tas que sub sis tem?

Vera Por to car re ro – Hoje, como sem pre, há

uma enor me quan ti da de de ex clu í dos. Tes te mu -

nha dis so são os inú me ros pro gra mas de in clu são, 

sua mar can te pro pa gan da po lí ti ca em ve í cu los de

gran de pu bli ci da de. Os tra ba lhos de in clu são na

so ci e da de, como, por exem plo, na sa ú de men tal,

na edu ca ção, na sa ú de, na ha bi ta ção, nos pro gra -

mas pre vi den ciá ri os, na eco no mia, nas ar tes cê ni -

cas, na era di gi tal etc., cor res pon dem às ex clu sões

de ra ças, de de fi ciên ci as fí si cas, de de fi ciên ci as

mo ra is, de de fi ciên ci as eco nô mi cas como a dos

sem-ca mi sa, sem-em pre go, sem-com pu ta dor, da

mi sé ria aba i xo da fa i xa mí ni ma de po bre za, da

po bre za, en fim, de to das as “anor ma li da des” do

libe ra lis mo. Os ma i o res ex clu í dos, en tão, são aque -

les que são “anor ma is” e ter ce i ro-mun dis tas.

Assim sen do, os lou cos não ce de ram es pa ço

a no vos ex clu í dos, como fala Fou ca ult de um es -

pa ço de ex clu são da le pra sen do subs ti tu í do pelo

de ex clu são da lou cu ra, da men di cân cia etc. Os

es pa ços de in clu são é que fo ram am pli a dos. Tra -

ta-se, de um modo ge ral, dos es pa ços re ser va dos

à anor ma li da de. E, as sim, vol ta mos ao pro ble ma

do bi nô mio nor mal/anor mal, ao pro ble ma da nor -

ma, ao qual Fou ca ult se de di ca, re to man do o pen -

sa men to de Can gui lhem. A di vi são nor mal e anor -

mal é en con tra da em ar qui vos que re co brem o

cam po da psi qui a tria bra si le i ra na pas sa gem do

sé cu lo XIX para o XX. Nor mal/anor mal e anor ma -

li da de são con ce i tos ope ra tó ri os que per mi tem

cir cuns cre ver acon te ci men tos sin gu la res e re la -

ções de po der especí fi cas, ao mes mo tem po que

aju dam a tor nar vi sí ve is cer tas cir cuns tân ci as atu a is.

Com isso, aju dam a bus car pon tos de aber tu ra

para um novo cam po de in ven ções, em que as

for mas de re la ções de po der per mi tam fa zer ver,

hoje, pon tos de re sis tên cia em cu jos flu xos o “ou -

tro” seja in te i ra men te re co nhe ci do como su je i to

de ação. Mi nha hi pó te se é que ain da po de mos

uti li zar o tra ba lho de Fou ca ult para pen sar, hoje,

es tes es pa ços. Esta hi pó te se con ver ge para a ques -

tão do su je i to, que foi cri ti ca da por Fou ca ult pri -

me i ra men te com re la ção à te o ria do su je i to.

Na dé ca da de 1970, Fou ca ult pes qui sa como 

se dá, pela his tó ria, a cons ti tu i ção de um su je i to

que não é dado de fi ni ti va men te, que não é aque la 

ver da de que se dá na his tó ria, mas um su je i to que

se cons ti tui no in te ri or mes mo da his tó ria, e que é,

a cada ins tan te, fun da do e re fun da do pela his tó ria 

nas prá ti cas so ci a is. Esta re fe rên cia à pri me i ra

con fe rên cia de A ver da de e as for mas ju rí di cas es -

pe ci fi ca a ques tão fou ca ul ti a na da su je i ção e da

in ven ção do su je i to, com base em Ni etzsche. O

ob je ti vo de Fou ca ult, nes ta épo ca, era de sen vol -

ver um es tu do crí ti co do es ta be le ci men to de téc ni -
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cas de ob je ti va ção que ga ran tem a su je i ção do in -

di ví duo – as dis ci pli nas – que ter mi nam por fun ci o -

nar com pro ce di men tos de nor ma li za ção da vida

do ho mem como es pé cie, como po pu la ção. A

nor ma li za ção, um dos gran des ins tru men tos de

po der a par tir do fi nal da épo ca clás si ca, cons tran -

ge para ho mo ge ne i zar as mul ti pli ci da des, ao mes -

mo tem po que in di vi du a li za, por que per mi te as

dis tân ci as en tre os in di ví du os, de ter mi na ní ve is,

fixa es pe ci a li da des e torna úteis as diferenças.

So ci e da de nor ma li za do ra

A pos si bi li da de de en car re gar-se da vida e de 

seus me ca nis mos, fa zen do a es pé cie en trar em

suas pró pri as es tra té gi as po lí ti cas, pe ne tran do no

do mí nio dos cál cu los e da trans for ma ção da vida

hu ma na, é o que Fou ca ult con si de ra o “li mi ar de

mo der ni da de bi o ló gi ca” de uma so ci e da de. Fou -

ca ult res sal ta, nes se li mi ar, a im por tân cia da pro li -

fe ra ção das téc ni cas po lí ti cas, in ves tin do so bre todo

o es pa ço da exis tên cia, atra vés de uma cres cen te

im por tân cia da nor ma. Uma so ci e da de nor ma li -

za do ra é o efe i to his tó ri co de téc ni cas de po der

cen tra das na vida. A prin ci pal ca rac te rís ti ca das

téc ni cas de nor ma li za ção con sis te no fato de in te -

gra rem no cor po so ci al a cri a ção, a clas si fi ca ção e

o con tro le sis te má ti co das anor ma li da des.

Em Vi gi ar e Pu nir e em A von ta de de sa -

ber, Fou ca ult apon ta não só o modo pe cu li ar de

fun ci o na men to das nor mas mo der nas, como tam -

bém o mal-es tar que ca u sa. Em Do so ci al ao vi tal – 

tex to pri vi le gi a do por Fou ca ult em Vi gi ar e Pu -

nir, e Can gui lhem mos tra que a nor ma so ci al re -

gu la a ati vi da de de um modo ar bi trá rio e con fli tu o -

so. O con fli to das nor mas no cam po so ci al liga-se,

não a seu ca rá ter de con tra di ção, mas ao ca rá ter

ago nís ti co, que o cons ti tui. O que ca rac te ri za um

ob je to ou um fato con si de ra do nor mal é sua fun -

ção de re fe rên cia. O nor mal é, ao mes mo tem po,

a ex ten são e a exi bi ção da nor ma. O nor mal mul -

ti pli ca a re gra ao mes mo tem po que a in di ca. Re -

quer, por tan to, fora dele, a seu lado e con tra ele,

tudo aqui lo que ain da lhe es ca pa.

A nor ma é um con ce i to po lê mi co por que

qua li fi ca ne ga ti va men te o se tor do dado que não

se in clui em sua ex ten são, ao mes mo tem po que

de pen de dele para sua pró pria com pre en são. O

ca rá ter po lê mi co do con ce i to de nor ma deve-se,

se gun do Can gui lhem, à sua es sên cia re la ci o nal:

nor mal-anor mal, por que a re gra só co me ça a ser

re gra ao cons ti tu ir-se como re gra e como ten do

uma fun ção de cor re ção que sur ge da pró pria in -

fra ção. É a an te ri o ri da de his tó ri ca do fu tu ro anor -

mal que sus ci ta uma in ten ção nor ma ti va. Uma

nor ma só pode ser re fe rên cia se ela foi ins ti tu í da

ou es co lhi da como ex pres são de uma pre fe rên cia

e como ins tru men to de uma von ta de de subs ti tu i -

ção de um es ta do de co i sas ao qual se tem aver são 

por um ou tro con si de ra do preferível.

Res sal te-se que a con for mi da de à nor ma re -

quer a ex pe riên cia pré via de um cer to va zio nor -

ma ti vo em que as mul ti pli ci da des das dis tân ci as

pre e xis tem à uni da de da sé rie nor ma ti va, sen do a

al te ri da de à nor ma tida como a va ri e da de so ci al

que es ca pa à nor ma li za ção. A nor ma, po rém, é

me nos uni fi ca do ra do que re gu la do ra. Ela or ga ni -

za as dis tân ci as, ten tan do re du zi-las a uma me di -

da co mum, res tan do, con tu do, a pos si bi li da de de

in ver são da nor ma: ao im por uma exi gên cia e a

uni fi ca ção do di ver so, a nor ma pode-se con ver ter

em seu con trá rio ou em ou tra nor ma. Entre tan to,

o im por tan te nis so tudo é que a nor ma so ci al, ex -

pres são de uma von ta de co le ti va, pode sem pre

ser in ter rom pi da por uma nor ma ti vi da de in di vi -

du al para a qual a va lo ri zação de um ou tro es ta do

de co i sas en gen dra uma nova pos si bi li da de que

trans for ma o ter re no já exis ten te da vida so ci al. Isso 

por que as nor mas so ci a is só de ter mi nam a ação do

in di ví duo par ci al men te, pois a me ca ni za ção do sis -

te ma so ci al de i xa mar gens, cria zo nas va zi as que

so men te um su je i to, cujo pro je to é in ven tar suas

pró pri as nor mas, pode delas se apro pri ar.

IHU On-Line – O ho mem do sé cu lo XXI con -

ti nua sen do o re sul ta do de uma pro du ção

de sen ti do? De que modo o dis cur so da sa -

ni da de e da lou cu ra hoje é exem pli fi ca dor

da so ci e da de pós-mo der na e frag men tá ria

que vi ve mos? Essa so ci e da de se trans for -

mou numa “ins ti tu i ção to tal” aber ta?

Vera Por to car re ro – Para man ter a ho me na gem 

que es ta mos aqui fa zen do ao pen sa men to de Fou -

57

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



ca ult, tal vez fos se me lhor lem brar que o ho mem

ao qual ele se re fe re em suas pes qui sas é o ho mem 

das ciên ci as hu ma nas, da fi lo so fia, das ciên ci as

em pí ri cas, da arte mo der na, alvo das for mas de

po der que se exer cem em nos sa so ci e da de a par tir 

do sé cu lo XVIII, ou me lhor, alvo e su je i to das es tra -

té gi as dis ci pli na res ali a das às da bi o po lí ti ca que

per pas sam a so ci e da de na mo der ni da de. Esse ho -

mem in di ví duo e po pu la ção, que é su je i to e ob je -

to de si mes mo e ao mes mo tem po, que é trans -

cen den tal e em pí ri co, fun da men to do qual todo

co nhe ci men to é pos sí vel e fi ni tu de, esse ho mem

só apa re ce na mo der ni da de da qual, na hi pó te se

de Fou ca ult, não te ría mos sa í do. Isso ape sar de

po der mos in fe rir que, um dia, do mes mo modo

que emer giu ele pode vir a de sa pa re cer. Então

pre fi ro, na es te i ra de Fou ca ult, es ca par de fa lar de

ho mem e de so ci e da de pós-mo der nos.

IHU On-Line – Com base na on to lo gia tri -

par ti te de Fou ca ult (o ho mem como su je i to

do co nhe ci men to, como su je i to do po der e

como su je i to éti co), de que for ma é pos sí vel 

re a va li ar a atu a ção do su je i to no sé cu lo

XXI, mu i tas ve zes cer ce a do na exe cu ção

des sas prer ro ga ti vas?

Vera Por to car re ro – Acre di to que a aná li se da

sub je ti vi da de na úl ti ma fase do pen sa men to de

Mi chel Fou ca ult im põe-se, ten do em vis ta a for ma

ino va do ra com que aí é con ce bi da a re la ção en tre

su je i to, ver da de e po der, bem como a ori gi na li da -

de pro fun da por ela tra ça da a par tir de seu afas ta -

men to da tra di ção fi lo só fi ca. Essa ques tão é ela -

bo ra da por Fou ca ult por uma pre ten são de, por

um lado, de fi nir a fi lo so fia como es ti lo de vida, e

não como pos se da ha bi li da de ar gu men ta ti va com

vis tas à des co ber ta da ver da de; por ou tro, de re -

dis cu tir a no ção de éti ca, des vin cu lan do-a dos tra -

di ci o na is pro ble mas mo ra is.

A no ção de sub je ti vi da de, com uma ela bo ra -

ção re no va da de con ce i tos como ver da de, po der,

go ver no, crí ti ca do pre sen te, on to lo gia de nós

mes mos, as ce se, den tre ou tros, ocu pa lu gar de re -

le vo nos mais atu a is de ba tes em inú me ros cam pos 

dis ci pli na res, como fi lo so fia, psi qui a tria, psi ca ná li -

se, his tó ria, crí ti ca li te rá ria ou ar tís ti ca, ciên ci as po -

lí ti cas, edu ca ção, re me ten do a uma im por tan te di -

ver si da de de usos da obra de Fou ca ult. De uma

for ma ou de ou tra, esta di ver si da de é atra ves sa da

por uma pre o cu pa ção com a ques tão pro pri a men -

te fi lo só fi ca da verdade.

Em toda sua obra, Fou ca ult tra ta a re la ção

do su je i to com a ver da de, não atra vés de uma

aná li se in te ri or ao pró prio co nhe ci men to, como

na tra di ção, mas pen sa-a de sua ex te ri o ri da de – a

his tó ria. Ele não in ves ti ga o fun da men to se gun do

o qual um su je i to pode co nhe cer ver da des so bre o 

mun do, mas pro ble ma ti za os pro ces sos his tó ri cos

se gun do os qua is as es tru tu ras de subjetivação se

ligaram a discursos de verdade.

Suas pes qui sas apre sen tam uma for ma de in -

ves ti ga ção que re je i ta a bus ca do ser de um su je i to 

ori gi ná rio pre vi a men te dado, de modo a es ta be le -

cer um co nhe ci men to ver da de i ro, para des cre ver

histo ri ca men te os pro ce di men tos. Por meio de les,

na his tó ria, os dis cur sos de ver da de trans for mam,

alienam e in for mam os su je i tos, e as sub je ti vi da des

se cons tro em e fa zem um tra ba lho de mo di fi ca ção 

so bre si mes mas e com um “di zer-ver da de i ro”.

Fa bri ca ção de su je i tos

Se, tra di ci o nal men te, a fi lo so fia su põe um

su je i to puro a pri o ri de co nhe ci men to, Fou ca ult,

ao con trá rio, em sua ge ne a lo gia do po der, mos tra

como os sis te mas de po der e de ver da de fa bri cam

su je i tos, pro du zin do os in di ví du os nor ma is das

ciên ci as hu ma nas e bi o mé di cas como efe i tos do

po der dis ci pli nar que os tor nam úte is e dó ce is,

nor ma li zan do as con du tas. Daí a im por tân cia da

bus ca, na úl ti ma fase de seu pen sa men to, de con -

di ções de pos si bi li da de de um su je i to com ca pa ci -

da de de re cu sa e re sis tên cia, de não ser go ver na -

do as sim ou de opor a um sa ber-po der do mi nan te 

ou tros jo gos de ver da de e de po der e ou tras for -

mas de sub je ti va ção. Fou ca ult cha ma tal ca pa ci da -

de de crítica.

Do pon to de vis ta do pen sa men to po lí ti co,

este tema mos tra-se da ma i or re le vân cia, na me di -

da em que cons ti tui uma ten ta ti va de res pon der à

an ti ga ques tão de quem nós so mos no pre sen te e

como nos tor na mos quem so mos, de modo a pro -

vo car no vas for mas de pen sar so bre nós mes mos.
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Ao de di car-se a esta ques tão, con si de ran do que é

esta uma ta re fa pri mor di al da fi lo so fia, Fou ca ult

ali nha-se não ape nas com Kant, como en con tra -

mos em in sis ten tes tex tos re u ni dos em Dits et

Écrits re fe ren tes ao pe que no tex to de Kant so bre

o que é o Ilu mi nis mo; ali nha-se tam bém, a par tir

de His tó ria da Se xu a li da de II: O uso do pra -

ze res e His tó ria da Se xu a li da de III: O cu i da -

do de si, com os fi ló so fos da Anti güi da de, que

procu ra ram com pre en der quem eles eram por meio

de suas re la ções éti cas e so ci a is. Assim, Fou ca ult

cir cuns cre ve a te má ti ca da sub je ti vi da de numa re -

a bi li ta ção tan to de uma on to lo gia do pre sen te

quan to da con cep ção de fi lo so fia como exer cí cio

es pi ri tu al a ser atu a li za do.

Ana lí ti ca da ver da de e on to lo gia
do pre sen te

A dis tin ção es ta be le ci da por Fou ca ult de duas

gran des tra di ções crí ti cas da fi lo so fia mo der na – a

da ana lí ti ca da ver da de, que es tu da as con di ções

sob as qua is um co nhe ci men to ver da de i ro é pos sí -

vel, e a da on to lo gia do pre sen te, da on to lo gia da

atu a li da de, ou on to lo gia de nós mes mos, na qual

Fou ca ult se in se re, cuja ques tão é o que é nos sa

atu a li da de e qual o cam po atu al das ex pe riên ci as

pos sí ve is – con tri bui in dis cu ti vel men te para uma

re fle xão ori gi nal que es ta be le ce uma ino va do ra li -

ga ção en tre pre o cu pa ções epis te mo ló gi cas, éti cas

e políticas.

Tra di ci o nal men te, a on to lo gia é um cam po

de aná li se de li mi ta do pela in ves ti ga ção das es tru -

tu ras me ta fí si cas do ente. Fa zer a on to lo gia do

presen te sig ni fi ca ria, por tan to, re u nir dois do mí -

ni os incom pa tí ve is: a his tó ria e a me ta fí si ca. Con -

tu do, a le i tu ra fou ca ul ti a na da de fi ni ção kan ti a na

das Lu zes apon ta cla ra men te para um cru za men to 

en tre a re fle xão crí ti ca so bre o uso da ra zão e a re -

fle xão his tó ri ca so bre a fi na li da de in te ri or do tem -

po. E é jus ta men te ao in se ri-la nes te con tex to que

sua re fle xão so bre a atu a li da de tor na-se re le van te. 

É a re la ção en tre his tó ria, atu a li da de e crí ti ca, que

ocu pa o úl ti mo Fou ca ult e que ele de fi ne como

ati tu de de mo der ni da de, que con sis te na va lo ri za -

ção do pre sen te, in dis so ciá vel da obs ti na ção em

ima gi ná-lo de um modo di fe ren te do que ele é e

em trans for má-lo, cap tan do-o na qui lo que ele é.

Essa ati tu de con sis te na ca pa ci da de de ela bo rar

sua pró pria subjetividade.

Fou ca ult con si de ra tal tra ba lho de ela bo ra -

ção como uma es té ti ca da exis tên cia em que o ar -

tís ti co tor na-se um cam po de ex pe ri men ta ção e de 

prá ti ca mo ral e po lí ti ca, que se de fi ne pela pro va

das pos si bi li da des al ter na ti vas, atra vés de uma ar -

queo-ge ne a lo gia do su je i to, que visa a li be rá-lo

das obri ga ções e das es tru tu ras fal sa men te ne ces sá -

ri as e es sen ci a is que pe sam so bre sua cons ti tu i ção.

Dessa for ma, Fou ca ult apro fun da nos sa com -

pre en são de uma das mais im por tan tes ques tões

da fi lo so fia po lí ti ca: a re la ção do si com as es tru -

tu ras mais am plas do po der que nos cer cam, en -

fren tan do uma das mais re cen tes pre o cu pa ções

da fi lo so fia, que se di ri ge ao sig ni fi ca do da re la -

ção do in di ví duo com as es tru tu ras mais abran -

gen tes de po der das qua is faz par te, con tri bu in do 

com no vas abor da gens a res pe i to de como nos li -

ber tar mos a nós mes mos dos cons tran gi men tos

da so ci e da de con tem po râ nea. A aná li se da ques -

tão da sub je ti vi da de ela bo ra da no úl ti mo Fou ca ult, 

além de es cla re cer al gu mas das prin ci pa is idéi as

da tra je tó ria de seu pen sa men to, apre sen ta no -

vos cam pos de pes qui sa que ape nas co me çam a

ser ex plo ra dos.

Em seu úl ti mo tra ba lho, a ex pli ci ta ção do po -

der e da sub je ti vi da de, que Fou ca ult com ple men -

ta, di ri gin do sua in ves ti ga ção na di re ção da éti ca e 

do go ver no, vol ta-se para uma res pos ta cla ra a

suas aná li ses an te ri o res ain da bas tan te ne ga ti vas

quan to à no ção de um su je i to éti co ati vo, per mi -

tin do pen sá-lo de for ma mais po si ti va, por meio

de uma crí ti ca da ra zão atu al, que con sis te em

nos sa ra zão epis te mo ló gi ca, po lí ti ca e éti ca. A re -

le vân cia de tal pro je to crí ti co tem por base a idéia

de fi lo so fia como ati tu de ex pe ri men tal, pro va dos

li mi tes que po de mos ul tra pas sar, como as ce se ou

exer cí cio de si no pen sa men to, por meio de um

tra ba lho de nós mes mos so bre nós mes mos como

se res li vres; de um des pren der-se de si mes mo,

para pen sar di fe ren te men te do que pen sa mos e

per ce ber di fe ren te men te do que vemos.
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Fou ca ult e a ques tão da crí ti ca em tor no da bi o po lí ti ca

Por Ale xan dre Fi lor di de Car va lho

Ale xan dre Fi lor di de Car va lho é gra du a do

em Te o lo gia pelo Se mi ná rio Pres bi te ri a no do Sul

(SPS), em Cam pi nas, e em Pe da go gia pela Uni -

ver si da de Esta du al de Cam pi nas (Uni camp). Fi -

lor di é es pe ci a lis ta em Psi co te ra pia Fa mi li ar e de

Ca sal pelo Cen tro de For ma ção e Assis tên cia à

Sa ú de (CEFAS) e um dos in te gran tes do Gru po de

Estu dos Ni etzsche (GEN), li ga do ao De par ta men to 

de Fi lo so fia da USP.

No ar ti go es cri to para IHU On-Line, em 6 de 

no vem bro de 2006, o dou to ran do em Fi lo so fia

pela Uni ver si da de de São Pa u lo (USP), Ale xan dre

Fi lor di de Car va lho, afir ma que “a arte de não ser

go ver na do é o pon to de an co ra gem fun da men tal

para uma crí ti ca que, ao in da gar pe los li mi tes do

di re i to de go ver nar, no caso da bi o po lí ti ca, de ge -

rir a vida dos in di ví du os na di men são da po pu la -

ção, não so men te ques ti o na a base da cer ti tu de da

au to ri da de que go ver no, di an te da exi gên ci as do

go ver no e da obe diên cia, “se opõe aos di re i tos

uni ver sa is e ir re vo gá ve is com o qual cada go ver no 

– não im por tan do ser, não im por tan do que ele te -

nha o pa pel de mo nar ca, ma gis tra do, edu ca dor ou 

pai de fa mí lia – terá de sub me ter quem é go ver na -

do”. Essas idéi as são ori gi ná ri as da co mu ni ca ção

que Fi lor di apre sen tou no XII Encon tro Na ci o nal

de Fi lo so fia da Anpof, em 26 de ou tu bro de 2006,

em Sal va dor, sob o tí tu lo Mi chel Fou ca ult e a

ques tão da crí ti ca.

Em uma con fe rên cia re a li za da por Fou ca ult

em 1978, in ti tu la da Qu ’est-ce que la cri ti que. Cri -

ti que e Aufk lä rung, por sua vez, si tu a da no eixo

das pes qui sas que pri vi le gi a ram, de um modo ge -

ral, os as pec tos da po pu la ção e go ver na men ta li -

da de, o fi ló so fo ar gu men ta que, des de os sé cu los

XV e XVI, hou ve uma ex plo são da arte de go ver -

nar o ho mem41, desde uma sé rie de des lo ca men -

tos de fon tes re li gi o sas que im pe li ram os pro ces sos 

de la i ci za ção na di re ção da ex pan são da so ci e da -

de ci vil até a pro li fe ra ção da arte de go ver nar cuja

cul mi na ção pode ser re pre sen ta da pela bi o po lí ti -

ca. De fato, cum pre ver que, des de en tão, a ques -

tão fun da men tal em como go ver nar per pas sou

pelo go ver no de “cri an ças, exér ci tos, po bres e

men di gos, fa mí lia, casa, di fe ren tes gru pos, ci da -

des, es ta dos”42, en fim. Toda sé rie pos sí vel ati nen -

te às ar tes de go ver nar se mul ti pli ca ca pi lar men te

na his tó ria do Oci den te.

Sob este ce ná rio, a crí ti ca exer ce, em pri me i -

rís sima mão, uma fun ção in ter ven to ra de li mi te

di an te dos ex ces sos de go ver no e con du ção, que

atin gem am plas es fe ras da exis tên cia, da vida abs -

tra í da nos pro ces sos mas si fi ca do res que pas sam a

ser ad mi nis tra dos no for ma to de po pu la ção, que é 

a pros pec ção mais pro fun da do po der su je i ta dor.

O que acon te ce toda vez que obe de ce mos? O que

é ati va do? O que está em jogo? Di an te dis so, a crí -

ti ca, para Fou ca ult, “é ne ces sá ria, pois tem como
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pa pel de fi nir as con di ções pe las qua is o uso da ra -

zão é le gí ti mo para de ter mi nar o que se pode co -

nhe cer, o que é pre ci so fa zer, e o que é per mi ti do

es pe rar”43,  mais ain da, é “um ins tru men to, um

meio para um fu tu ro ou uma ver da de que ela não

sa be rá e não será, ela é um olhar so bre um do mí -

nio no qual quer apre sen tar os li mi tes, no qual ela

não é ca paz de se tor nar a lei”44. Pa re ce-nos que o

que está em jogo é a ten ta ti va de se bus car trans -

for mar as re la ções pos sí ve is que são es ta be le ci das

numa pers pec ti va de po der, pois a crí ti ca tor na-se

um meio para um fu tu ro, ou seja, di ri ge-se a um

vir-a-ser. Há nela um jogo de for ças que pre ten de

trans gre dir o pre sen te, o tem po já es ta be le ci do,

pois se so mos go ver na dos no pre sen te, e não há

como negá-lo, ain da não o so mos na to ta li da de

dos acon te ci men tos que ain da es tão por vir, que

es tão em cons tru ção. Como não ser, en tão, go -

ver na do em um fu tu ro na mes ma pers pec ti va do

que so mos nes te pre sen te? A in da ga ção, se gun do

Fou ca ult, é ca rac te rís ti ca pró pria da for ça crí ti ca, o 

que sig ni fi ca di la tar uma es pé cie de con tra for ça de 

ação res tri ti va: “como não ser go ver na do como

isto, por isto, em nome des tes prin cí pi os, na pers -

pec ti va de tais ob je ti vos e por meio de tais mé to -

dos, não como isto, não por isto, não por eles”45.

É evi den te, con tu do, que a crí ti ca não visa a

uma opo si ção to tal e ge ne ra li za da, um tipo de re -

vol ta abs tra ta con tra toda for ma de go ver na men -

ta li za ção, que con sis te no efe i to da mul ti pli ci da de

das ar tes de go ver nar; mes mo por que Mi chel Fou -

ca ult se dis tan cia de toda ten ta ti va de uni ver sa li za -

ção de um pro ces so de cons ciên cia po lí ti ca. É

mais na di re ção de uma opo si ção con tra pon tu al,

mar ca da pela for ça mi cro par ti cu lar do in di ví duo

que se es for ça para se des pre gar da abs tra ção po -

pu la ci o nal, cada um à sua ma ne i ra de mu dar, já

que nada é mais ar ro gan te do que que rer fa zer a

lei para os ou tros46, que a ques tão se co lo ca na di -

men são da arte de não ser muito governado, de

não querer isso. Atentemo-nos às palavras de

Fou ca ult.

con tra isto, como con tra pon to, ou em vez de par ce i ro
ou ad ver sá rio das ar tes de go ver no, como modo de
sus pe i tar de las, de mudá-las, li mi tá-las, de en con trar
suas me di das cer tas, de trans for má-las, de pro cu rar es -
ca par des tas ar tes de go ver nar ou, de qual quer modo,
des lo cá-las, com uma re lu tân cia es sen ci al, mas tam -
bém ao modo de uma li nha de de sen vol vi men to das
ar tes de go ver nar [...] que eu sim ples men te cha ma ria
de a arte de não ser go ver na do, ou a arte de não ser go -
ver na do como isto, a este pre ço47.

A arte de não ser go ver na do é o pon to de an -

co ra gem fun da men tal para uma crí ti ca que, ao in -

da gar pe los li mi tes do di re i to de go ver nar, no caso 

da bi o po lí ti ca, de ge rir a vida dos in di ví du os na di -

men são da po pu la ção, não so men te ques ti o na a

base da cer ti tu de da au to ri da de que go ver na, mas 

tam bém, ante as exi gên ci as do go ver no e da obe -

diên cia, “se opõe aos di re i tos uni ver sa is e ir re vo -

gá ve is com o qual cada go ver no – não im por tan -

do ser, não im por tan do que ele te nha o pa pel de

mo nar ca, ma gis tra do, edu ca dor ou pai de fa mí lia

– terá de sub me ter”48 quem é go ver na do.

Pos to isso, não é di fí cil de en ten der mos que a 

crí ti ca de ve rá se des do brar numa ação afir ma ti va,

ou po si ti va, que fará cir cu lar nos es pa ços pro du zi -

dos pe las es tra té gi as de não que rer ser go ver na do

em mo men tos de mo di fi ca ção mó ve is, ina u gu -

ran do uma nova ex pe riên cia com a go ver na men -

ta li za ção. Tra ta-se, nes ta di men são, não de um

en ga ja men to, mas de um cam po de ex pe riên cia

que Fou ca ult no me ia de in sub mis são vo lun tá ria.

So mos qua se in ci ta dos a ver uma re pre sen ta ção

de for ça que, res pe i ta das as mar gens his tó ri cas e

con tex tu a is dos ei xos do po der po lí ti co, pre ten de

fa zer emer gir ex pe riên ci as con trá ri as a de uma

ser vi dão vo lun tá ria49. Tal vez es te ja nis so a efi cá cia 

da bi o po lí ti ca, ou seja, ao ati var inú me ras for ças

que con ti gen ci am a vida dos in di ví du os, aca ba re -

fe ren ci an do a nor ma como pro xi mi da de de com -
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por ta men to e exem plo: dis tri bui “os vi vos em um

do mí nio de va lor e uti li da de”, don de será ne ces -

sá rio que as ar tes de go ver no se va lham de um po -

der que, se tem por ta re fa se en car re gar da vida,

“terá ne ces si da de de me ca nis mos con tí nu os,

re gu la do res e cor re ti vos”50. Assim, as in ves ti du ras

so bre o cor po, a sa ú de, as ma ne i ras de se ali men -

tar e de mo rar, as con di ções de vida, a se xu a li da -

de, en fim, uma sé rie de es pa ços da exis tên cia têm

de ser ad mi nis tra do como se apa ren te men te não

o fos se de modo ra ci o na li za do, quer di zer, como

se todo pro ces so fi zes se par te de uma verda de que 

sim ples men te ati va um cur so his tó ri co na tu ral.

Insub mis são vo lun tá ria e re fle xão in dó cil

Mas se a crí ti ca exer ce uma in sub mis são vo -

lun tá ria, todo ato e pro ces so de go ver no, ou tro ra

vis to como na tu ral, frag men ta-se, pois não é jus ti -

fi ca do por ne nhu ma vo lun ta ri e da de. Va len do-nos 

da argumentação de Michel Foucault:

se a go ver na men ta li za ção é re al men te o mo vi men to
re la ci o na do à su je i ção in di vi du al na re a li da de de uma
prá ti ca so ci al por me ca nis mos de po der que ape lam
para a ver da de, eu di rei que a crí ti ca é o mo vi men to
para o qual o su je i to dá a si mes mo o di re i to de ques -
ti o nar a ver da de con cer nen te aos efe i tos de po der e
ques ti o nar o po der re fe ren te aos dis cur sos de po der.
Crí tica será a arte da in sub mis são vo lun tá ria, da re fle -
xão in dó cil51.

É pre ci so no tar que o par in sub mis são vo lun -

tá ria e re fle xão in dó cil não visa so men te aos pro -

ces sos de con du ção e à ad mi nis tra ção da vida,

evi den ci an do uma dis po si ção an ta gô ni ca a qual -

quer pro ces so de do ci li za ção ou do mes ti ca ção,

que tem por base a dis tri bu i ção de jus ti fi ca ti vas

pró pri as em ele men tos ra ci o na is, cal cu la dos, tec -

ni ca men te efi ci en tes. Mas além dis so, a crí ti ca,

como in sub mis são vo lun tá ria e re fle xão in dó cil,

pre ten de mi nar as tec no lo gi as de go ver no cu jas

ba ses se dis põem nos po de res de ho mo ge ne i da de 

que, na his tó ria do Oci den te, con for me a in ter pre -

ta ção de Fou ca ult, va leu-se de um “po der que

mos trou seu as pec to ‘pas to ral’, as va ri a ções de

uma aten ção cons tan te ao ‘go ver no de si’, a esta

‘di re ção da cons ciên ci a’, que é a ‘ar te de go ver -

nar os ho mens’”52. A bi o po lí ti ca, sem dú vi da, é

de ve do ra des te lon go per cur so que co me çou a

pre pa rar os cor pos in di vi du a is para re ce be rem

bem dis ci pli nar men te, do cil men te, as for ças dis -

si pa doras ca pa zes de re u nir, sub me ter, ajus tar,

obri gar, con tro lar.

Nes te ho ri zon te, va len do-nos do co men tá rio

de Ju dith Bu tler53, “a crí ti ca tem, por tan to, uma

du pla ta re fa, aque la de mos trar como o sa ber e o

po der tra ba lham, cons ti tu in do uma ma ne i ra mais

ou me nos sis te má ti ca de agen ci ar o mun do”, de

go ver ná-lo, acres cen ta ría mos nós, “se gun do as

pró pri as ‘con di ções de ace i ta bi li da de de um sis te -

ma’, mas tam bém uma ma ne i ra de ‘se guir as li -

nhas de rup tu ra que mar cam sua emer gên ci a’”54.

Ora, é jus ta men te esta li nha de rup tu ra, in ter sec -

ci o na da pela arte de não ser go ver na do, a in sub -

mis são vo lun tá ria e a re fle xão in dó cil, que mar ca

a crí ti ca como ter ce i ra fun ção, a sa ber, o que Fou -

ca ult de no mi nou de ati tu de crítica.

Ao re fe rir-se “a uma cer ta ma ne i ra de pen sar, 

de fa lar e de agir, e uma cer ta re la ção para o que

exis te, para o que se sabe, se faz, bem como para

uma re la ção so ci al, cul tu ral”55, Fou ca ult está de li -

ne an do, de modo ge ral, os con tor nos da ati tu de

crí ti ca. A re a ti va ção des ta ati tu de, sob esta óti ca,

diz res pe i to a um per ma nen te modo de ser his tó ri -

co que se ca rac te ri za como crí ti ca per ma nen te ao

nos so ser his tó ri co. Numa in ter pre ta ção ori gi nal

da ques tão kan ti a na da Aufk lä rung, Mi chel Fou -

ca ult res sal ta a im por tân cia de se pro ble ma ti zar a

nos sa re la ção com o pre sen te, com a cons ti tu i ção
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50 FOUCAULT, M. His tó ria da Se xu a li da de I: A von ta de de sa ber, p.135. (Nota do au tor)
51 FOUCAULT, M. What is cri ti que? p. 386. (Nota do au tor)
52 FIMIANI, Ma ri a pa o la. Fou ca ult et Kant. Cri ti que, cli ni que, ét hi que, p.22. (Nota do au tor)
53 Ju dith Bu tler: fi ló so fa ame ri ca na pós-es tru tu ra lis ta, que tem con tri bu í do, há mu i tos anos, para os es tu dos do fe mi nis mo, da

te o ria que er, da fi lo so fia po lí ti ca e da éti ca. É pro fes so ra no De par ta men to de Re tó ri ca e Li te ra tu ra Com pa ra ti va da
Uni ver si da de da Ca li fór nia, em Ber ke ley. Bu tler con ce deu en tre vis ta ex clu si va à edi ção 199 da IHU On-Line, de 09-10-2006,
dis po ní vel para down lo ad na pá gi na ele trô ni ca do IHU, www.uni si nos.br/ihu. (Nota da IHU On-Line)

54 BUTLER, Ju dith. Qu ’est-ce que la cri ti que? Essai sur la ver tu se lon Fou ca ult, p.94. (Nota do au tor)
55 FOUCAULT, M. What is cri ti que? p.382. (Nota do au tor)



his tó ri ca da qui lo que nos tor na mos ou so mos, a

fim de afir mar mos, em suas pa la vras, o “prin cí pio

de uma crí ti ca e de uma cri a ção per ma nen te de

nós mes mos em nos sa au to no mia”56.

Assim, ati tu de crí ti ca e cri a ção se in ter li gam

na cons ti tu i ção de um cam po de for ças que atua

como es tra té gia para não ser mos go ver na dos to -

tal men te e vi a bi li zar mos, de fato, a re fle xão in dó -

cil e a in sub mis são vo lun tá ria como for mas de nos 

re la ci o nar com o pre sen te, sem des car tar as con -

se qüên ci as fu tu ras, pois, as sim, cri ti car é cri ar.

Esta for ça cri a ti va des do bra-se em duas pers pec ti -

vas que, par e pas so, dão azo à ati tu de crítica. São

elas, a atitude limite e a atitude experimental.

Se a bi o po lí ti ca, con sig na da ao bi o po der,

vale-se de uma sé rie de tec no lo gi as para co lo car a

vida den tro de de ter mi na das fron te i ras, seja por

equi va lên cia, seja por dis tin ção, a ati tu de li mi te

não tra ta de re je i tar a vida em suas múl ti plas pos -

si bi li da des ou de for çar-se uma es ca pa tó ria, como 

al ter na ti va, de um den tro ou fora dos li mi tes es ta -

be le ci dos. A ati tu de li mi te quer abu sar das fron te i -

ras; ela mes ma se co lo ca na fron te i ra do que já é

em pre en di do pe los pro ces sos de go ver na men ta li -

za ção e do que pode vir-a-ser. Quer di zer, ati tu de

aqui é a pos tu ra cri a ti va que for ça a emer gên cia

de de ter mi na dos li mi tes, pois “no que nos é dado

como uni ver sal, ne ces sá rio, obri ga tó rio, qual é a

par te do que é sin gu lar, con tin gen te e que é de ri -

va do de cons tran gi men tos ar bi trá ri os”57, que pode

nos le var a ou tras ati tu des em nos so fa zer, pen sar

e di zer? Em ou tros ter mos, e na ex pres são de Fou -

ca ult, “tra ta-se em suma de trans for mar a crí ti ca

exer ci da na for ma da li mi ta ção ne ces sá ria em

uma crí ti ca prá ti ca na for ma de uma trans po si ção

pos sí vel”58. Mas se há uma pre ten são, por par te

da ati tu de crí ti ca, de se cri ar uma trans po si ção

pos sí vel às for mas de go ver na men ta li da de ou de

tec no lo gi as de po der, ela não pode abrir mão de

um com po nen te fun da men tal que foi e é alvo de

toda bi o po li ti za ção: a li ber da de. O que Fou ca ult

de no mi nou de tra ba lho in de fi ni do da li ber da de

en con tra o seu sen ti do na ex pres são da atitude

experimental.

É cla ro que a bi o po lí ti ca é for ma ra ci o na li za -

da de em pre gar-se um cer to nú me ro de tec no lo -

gi as a fim de con ti gen ci ar a vida dos hu ma nos em

cer tos cam pos ex pe ri men ta is: o que se pode ou

não fa zer, o que se deve ou não fa zer com a sa ú -

de, a vida, a fa mí lia, a se xu a li da de, a mor te, para

nos va ler mos de al guns exem plos. Entre tan to, vis -

tos da di men são da ati tu de ex pe ri men tal, es tes

pro ces sos de su je i ção são des lo ca dos na di re ção

de um eixo cu jas ex pe riên ci as se co lo cam como

“pro va da re a li da de e da atu a li da de, por sua vez,

para em pre en der os pon tos onde a mu dan ça é

pos sí vel e de se já vel e para de ter mi nar a for ma

pre ci sa em que ocor re rá esta mu dan ça”59. Para

tan to, Fou ca ult diz que é ne ces sá ria a ela bo ra ção

de uma on to lo gia his tó ri ca de nós mes mos, po de -

ría mos di zer, de uma on to lo gia que se ra di ca li za

con tra toda de ter mi na ção e ad mi nis tra ção do ser.

Tra ta-se, nes ta di re ção, de nos des vi ar mos “de to -

dos os pro je tos que pre ten dem ser glo ba is e ra di -

ca is”, ou ain da, dos “pro gra mas de con jun to de

uma so ci e da de”60; por evi dên cia, tra ta-se de nos

des vi ar mos dos li mi tes cons tri to res da bi o po li ti za -

ção. Então, a ati tu de ex pe ri men tal pre fe re as trans -

for ma ções pre ci sas que, se gun do Fou ca ult, po -

dem mu i to bem ter lu gar num cer to “nú me ro de

do mí ni os con cer nen tes ao nos so modo de ser e

pen sar as re la ções de au to ri da de, as re la ções de

se xu a li da de, o modo pelo qual per ce be mos a lou -

cu ra ou a do en ça”61. Enfim, tal ati tu de, como crí ti -

ca, in ter ro ga os li mi tes que nos são co lo ca dos e

per se gue a pro va de como os seus ul tra pas sa men -

tos são pos sí ve is na cri a ção de pro ces sos his tó ri -

cos de des su je i ção.

De fato, ain da per sis ti mos numa his tó ria cuja

ca rac te rís ti ca pro e mi nen te é a de uma su je i ção

que não ter mi nou de se com ple tar, aliás, avan -

ça-se por in ter mé dio dos re fi na men tos das téc ni -

cas e tec no lo gi as de po der, cuja tes te mu nha mais

viva e efi caz é a bi o po lí ti ca. Con tu do, cre mos que
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56 FOUCAULT, M. Qu ’est-ce que les Lu mié res. Dits et Écrits IV, n. 339, 1984, p.573. (Nota do au tor)
57 Ibi dem, p.574. (Nota do au tor)
58 Ibi dem, p.574. (Nota do au tor)
59 Ibi dem, p.574. (Nota do au tor)
60 Ibi dem, p.575. (Nota do au tor)
61 Ibi dem, p.575. (Nota do au tor)



a crí ti ca nas três pers pec ti vas que aqui ten ta mos

de sen vol ver, como a arte de não ser go ver na do, o

par in sub mis são vo lun tá ria e re fle xão in dó cil, e, fi -

nal men te, como ques tão de ati tu de, po de rá, no

mí ni mo, nos im pe lir na di re ção de uma ou tra his -

tó ria, que tam bém não tem a pre ten são de se ver

aca ba da: a his tó ria de uma sub je ti vi da de cri a ti va

e aber ta ou dos pro ces sos de des su je i ção. Afi nal,

se “a his tó ria dos ho mens é a lon ga su ces são dos

si nô ni mos de um mes mo vo cá bu lo, con tra di zê-la

é um de ver”62.
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Fou ca ult e a ge ne a lo gia da mo der ni da de

Entre vis ta com Eric Le cerf

Eric Le cerf é pro fes sor de Fi lo so fia na Uni -

ver si da de Pa ris VIII, Sa int-De nis e au tor de inú me -

ros li vros, en tre os qua is Le su jet du chô ma ge.

Pa ris, Bu da pest, To ri no: Har mat tan, 2002 e La

fa mi ne des temps mo der nes: es sai sur le

chô me ur. Pa ris: Har mat tan, 1992. Obte ve di plo -

ma em His tó ria Con tem po râ nea pela Éco le des

Ha u tes Étu des en Sci en ces So ci a les (EHESS) e foi

di re tor de pro gra ma no Coll ège Inter na ti o nal de

Phi lo sop hie (Co lé gio Inte na ci o nal de Fi lo so fia).

Pu bli cou vá ri os ar ti gos so bre o tra ba lho de fi ló so -

fos como Hen ri Bérg son, Si mo ne Weil e Ge or ges

So rel.

Em en tre vis ta por e-mail a re vis ta IHU On-Line,

em 6 de no vem bro de 2006, em me mó ria aos 80

anos de nas ci men to de seu con ter râ neo Mi chel

Fou ca ult, o fi ló so fo fran cês Eric Le cerf afir mou

que “Fou ca ult não se li mi ta à aná li se da mo der ni -

da de, mas de li ne ia-lhe uma ge ne a lo gia que en -

con tra, no seio do nos so pre sen te, to dos os seus

mo de los in ter pre ta ti vos”.

IHU On-Line – Mes mo não se con si de ran do

um fi ló so fo pós-mo der no, Fou ca ult rom pe

com inú me ros con ce i tos da mo der ni da de.

Qual é a ma i or con tri bu i ção des se fi ló so fo

para en ten der mos nos sa épo ca?

Eric Le cerf – De cer ta ma ne i ra, sua ques tão traz

em si mes ma a sua res pos ta, mas ela me pa re ce

tam bém ten der a li mi tar o cam po dos ques ti o na -

men tos que Mi chel Fou ca ult ini ci ou. De uma par -

te, como você o su bli nha, é evi den te que uma das

con tri bu i ções es sen ci a is da fi lo so fia de Mi chel

Fou ca ult diz res pe i to à sua crí ti ca da mo der ni da -

de, mas ain da se ria pre ci so en ten der so bre este

ter mo de crí ti ca. De cer ta ma ne i ra, esta idéia de

“rom per con ce i tos”, à qual você se re fe re, lhe cai

mu i to bem, con tan to que ve ja mos nes ta ação ou -

tra co i sa, e não uma sim ples des cons tru ção, po -

rém já uma von ta de de agir no pró prio co ra ção do 

con ce i to e da lin gua gem. Fou ca ult in ves te con tra

a mo der ni da de como um lu gar a eli mi nar, ele res -

ta belece a par te de som bra num ges to que não de i -

xa de lem brar o de Ador no63 e de Hork he i mer64.

Mas, sua crí ti ca, que não é con du zi da por uma

idéia do trá gi co, ten de a in tro du zir no pró prio seio

des te foco de con ce i tos que nós cha ma mos de

mo der ni da de uma es pé cie de in se gu ran ça on to ló -

gi ca, pró pria para res ta be le cer uma cer ta di nâ mi -

ca, ou an tes, uma cri a ti vi da de. Fou ca ult não se li -

mi ta à aná li se da mo der ni da de, mas de li ne ia a ela

uma ge ne a lo gia que en con tra, no seio do nos so

pre sen te, to dos os seus mo de los in ter pre ta ti vos.

No en tan to, isso tam bém in clui que este pre sen te

não seja ca ti vo das múl ti plas jus ti fi ca ções re tros -

pec ti vas pe las qua is a li ber da de ten de a se cor -

rom per em ser vi dão vo lun tá ria, ra zão pela qual

ele nos leva a re in ter pre tar cons tan te men te cada
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um des tes con ce i tos no que po de ría mos cha mar

de ins ti tu ci o na li za ção, isto é, na par te de po der

que cada um de les ten de a cris ta li zar.

IHU On-Line – Como po de mos re ler hoje a

idéia fou ca ul ti a na de que o ho mem é re sul -

ta do de prá ti cas dis cur si vas e de in ter ven -

ções de po der? O que isso sig ni fi ca com re la -

ção a uma nova sub je ti vi da de, re fle xo da so -

ci e da de hi per ca pi ta lis ta e in di vi du a lis ta que 

tem se con fi gu ra do em nos so sé cu lo?

Eric Le cerf – Em pri me i ro lu gar, con vém lem brar 

que o in di vi du a lis mo não é em si, para Fou ca ult,

um em pe ci lho ou um de fe i to. O que é pro ble má ti -

co no in di vi du a lis mo é pre ci sa men te essa an co ra -

gem li be ral que ten de a pro du zir um in di vi du a lis -

mo nor ma ti za do, o fato de que sua re for mu la ção

mo der na se te nha ins cri to como con jun ção des sas 

três va riá ve is: a po lí ti ca da re pre sen ta ção, a con -

cre ti za ção on to ló gi ca nes sa for ma sin gu lar do agir

hu ma no, que é o tra ba lho, e a tra du ção dos ima -

gi ná ri os de con su ma ção. O po der de Fou ca ult foi

o de mos trar que esse po der, isto é, essa po tên cia

ocul ta que aca ba, uma vez mais, por trans for mar a 

li ber da de em ser vi dão vo lun tá ria, não co in ci dia

ja ma is per fe i ta men te, nem com o Esta do, nem

com a clas se dos pro pri e tá ri os, nem mes mo com

es ses no vos mes tres do sen so co mum que no uni -

ver so con tem po râ neo da co mu ni ca ção, ten dem a

con fi gu rar nos sos de se jos. Esse po der es ca pa às

defi ni ções clás si cas da so be ra nia, bem como àque -

las her da das do mar xis mo, que ten dem a re for çar

a au to mis ti fi ca ção dos po de res eco nô mi cos. O

po der es cre ve-se, o que vale di zer que é no pró -

prio seio da es cri tu ra que ele emer ge como au tên -

ti co po der. São vi sa das aqui, se gu ra men te, to das

as for mas ins ti tu ci o na is de es cri tu ra, mas tam bém

nos sos pró pri os dis cur sos so bre o po der, mes mo

quan do so nha mos exer cer con tra ele uma re sis -

tên cia ati va. Há, as sim, uma ver da de i ra res pon sa -

bi li za ção em no me ar o po der e Fou ca ult. Como se 

sabe, ja ma is se fur tou a isso. Di ga mos, para con -

clu ir a re fle xão so bre esta ques tão, que a “nova

sub je ti vi da de” à qual você faz re fe rên cia im pli ca

efe ti va men te que a pró pria no ção de es cri tu ra seja 

re in ter pre ta da, tal vez pri me i ro em suas po si ções

mais co muns, onde pre ci sa men te a ques tão do

po der nos pa re ce de todo au sen te.

IHU On-Line – Qu a is se ri am as pos sí ve is

con ver gên ci as en tre o pen sa men to de Fou -

ca ult e de Berg son?

Eric Le cerf – O pri me i ro pon to, aqui, se ria se gu -

ra men te o de lem brar a crí ti ca que Fou ca ult di ri -

ge, por di ver sas ve zes, me nos con tra o pró prio

Berg son65 do que con tra o uso que pode ser fe i to

de seu pen sa men to. Fou ca ult nota, as sim, que o

berg so nis mo (ter mo ao qual Berg son re cu sa va

toda e qual quer va li da de), ali a do a uma le i tu ra,

se gun do ele, re du to ra de Marx, con tri bu iu para

que a ali e na ção só te nha sido co lo ca da quan to à

tem po ra li da de. E, é efe ti va men te por meio de

uma con si de ra ção dos es pa ços e dos ter ri tó ri os,

nas pro du ções de sen ti do das qua is eles são si mul -

ta ne a men te su por tes e re a li za ções, que Fou ca ult

nos pro pôs pen sar mos os pro ces sos de ali e na ção.

No se gun do pon to es sen ci al, cons ti tu in do uma di -

ver gên cia ra di cal en tre eles, po de ría mos evo car as 

qua li da des atri bu í das por cada um à lin gua gem,

que, em Berg son, apa re ce sem pre em po si ção de

im po tên cia, quan do em Fou ca ult ela é, fa lan do

em sen ti do pró prio, de mi úr gi ca. Assim, pois, des -

de que di ver gên ci as tão de ci si vas são co lo ca das,

po der-se-ia ser con du zi do le gi ti ma men te a per -

gun tar com que po de ria ri mar tal en fo que? De

fato, se ria an tes so bre o uso de uma fi lo so fia que

se pen sa a si pró pria como ex pe riên cia, que es tes

dois pen sa men tos me pa re cem che gar a es ta be le -

cer um real diá lo go. Berg son e Fou ca ult con fe rem, 

as sim, à ver da de um es ta tu to di nâ mi co que re le va 

de cer ta ma ne i ra cer to re la ti vis mo, mas que, pro -

ce de de um ato cu jos mo dos de fun ci o na mento

con vém com pre en der. A ques tão “o que é fi lo so -

far” en con tra-se, as sim, si tu a da numa po si ção sin -

gu lar. Ela não po de ria, se gu ra men te, co in ci dir

com a ques tão “o que é vi ver”, que per ma ne ce

como seu ho ri zon te ide al, mas é por seu tra ba lho,

isto é, pela mar ca que ela de i xa em nós quan do
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so mos le va dos a nos en vol ver com ela para fa zer a 

ex pe riên cia duma ver da de cons ti tu í da, que a pró -

pria vida é re to ma da. Isso vai cer ta men te além da

mera pro du ção re tros pec ti va do verda de i ro, da

qual Berg son fez um tema es sen ci al de seu “mé to -

do”, mas que, em Fou ca ult, en con tra seus fun da -

men tos numa le i tu ra de Ni etzsche. Nos dois ca sos, 

a vida es ca pa à fi lo so fia, mas as de li mi ta ções pe las 

qua is, por meio da ex pe riên cia do con ce i to, nós

pro cu ra mos tor nar-nos “mes tre e pos su i dor”, são

as úni cas ver da de i ras li ções que a fi lo so fia pode

for ne cer-nos. É nes te sen ti do, pa re ce-me, que de -

vem ser li dos os úl ti mos tra ba lhos de Fou ca ult so -

bre o co nhecimen to de si como base de uma fi lo -

so fia que te nha como pri o ri da de frus trar as ar ma -

di lhas da vida trun ca da, des sa vida de au tô ma to

que aflo ra em toda a obra de Berg son como pura

nega ti vi dade. Co nhe cer-nos a nós mes mos é iden -

ti fi car em nós o au tô ma to, to mar cu i da do com to -

das as for mas de de ter mi nis mos que per mi ti ri am

pen sar que o fu tu ro de uma pes soa ou de uma

soci e da de pos sam ser de du zi dos de re gras ou

de leis. Assim, po der-se-ia di zer que Fou ca ult e

Berg son, en ve re dan do por ca mi nhos dis tin tos,

se guin do mes mo uma pro gres são in ver sa no es -

tabele ci men to pro gres si vo de seu ques ti o na men -

to, con fron ta ram-se com um mes mo ad ver sá rio: o 

de ter mi nis mo.

IHU On-Line – De que for ma os con ce i tos de 

dis ci pli na, bi o po der e po der po dem nos fa -

zer com pre en der me lhor a so ci e da de do tra -

ba lho no sé cu lo XXI?

Eric Le cerf – Como pro cu rei mos trar na in ter -

ven ção que fiz no co ló quio que aca ba de se re a li -

zar no Rio de Ja ne i ro66, não há fi lo so fia do tra ba -

lho em Mi chel Fou ca ult no sen ti do de que ali e na -

ção e eman ci pa ção pu des sem en con trar suas ca u -

sas ou seus mo bi li za do res no tra ba lho. Ape sar dis -

so, pa re ce, no en tan to, di fí cil pen sar o con ce i to de

bi o po der e mais ain da o de dis ci pli na, quan do se

es que ce a par te as su mi da no or de na men to do

mun do con tem po râ neo, que es tes con ce i tos con -

tri bu em para de sig nar, por aqui lo que Fou ca ult

cha ma de éti ca bur gue sa do tra ba lho. O tra ba lho,

em toda a obra de Fou ca ult, apa re ce efe ti va men te 

como ins tru men to pri vi le gi a do de uma su je i ção

so ci al. Po rém, se o pen sa men to de Fou ca ult in ter -

vém, pri me i ra men te, como um po si ci o na men to

mu i to ní ti do e sem pre sa lu tar, con tra o dog ma de

um tra ba lho cuja po si ti vi da de se ria ma ni fes ta em

to dos os lu ga res e em to dos os tem pos, não é me -

nos ver da de que a qua li da de de qua se-trans cen -

den tal, que Fou ca ult atri bui ao tra ba lho em As pa -

la vras e as co i sas, ten de a des lo car os en fo ques

des ta ques tão. Para sim pli fi car ao ex tre mo e re tor -

nar à con tex tu a li za ção des ta ques tão no sé cu lo

XXI, eu di ria que, se Fou ca ult não nos per mi te

apre en der o que nós re a li za mos e o que nós des -

pen de mos de nós mes mos nes ta for ma de ati vi da -

de que é o tra ba lho, ele, no en tan to, pos si bi li ta

uma aná li se das con di ções nas qua is es ses des lo -

ca men tos po dem ser ins tru men ta li za dos ao pon to

de sus ci tar em nós uma re nún cia ao do mí nio que

so bre eles po de ría mos ter. É, aliás, nes ta ins tru -

men ta li za ção que o po der en con tra um dos seus

pri me i ros mo bi li za do res. De modo que, o que nós

apren de mos a no me ar de tra ba lho, co nhe ce atu al -

mente uma trans for ma ção ra di cal e, ante uma dis -

so ci a ção que pa re ce cada vez mais ine vi tá vel en -

tre a pró pria ati vi da de e os re cur sos eco nô mi cos

que até en tão dele de pen di am, o pen sa men to de

Mi chel Fou ca ult, por sua ca pa ci da de de des lo car

os as pec tos de ali e na ção do tra ba lho fora da úni ca 

re fe rên cia ao sa lá rio, de ve ria, en tão, per mi tir uma

me lhor com pre en são, não só so bre as mo da li da -

des pe las qua is a co i si fi ca ção con ti nua a ma ni fes -

tar-se, mas tam bém so bre o modo como as no vas

qua li fi ca ções do tra ba lho, a cres cen te va lo ri za ção

de suas per for man ces, são sus ce tí ve is de pro du zir

uma nova par ti lha no seio do mun do co mum. De

cer ta ma ne i ra, a vol ta para a com ple xi da de do tra -

ba lho, à qual o mar xis mo se de di ca ra, subs ti tu in -

do-lhe a pro du ção, fa vo re ce uma le i tu ra bi o po lí ti -

ca, na me di da em que, efe ti va men te, é fun da men -

tan do-se so bre uma ges tão óti ma do ser hu ma no

que essa par ti lha ten de pro gres si va men te a ope -

rar-se. E não é por aca so que um nú me ro cres cen -
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Foucault 80 anos, Atas do Colóquio organizado pela UERJ em outubro de 2006 e publicado por Edições Autêntica. (Nota do
entrevistado)



te de con fli tos do tra ba lho é tra ta do como pa to lo -

gia, e não como con fli tos de in te res ses.

IHU On-Line – É pos sí vel com pre en der as ma -

ni fes ta ções dos tra ba lha do res e jo vens fran ce -

ses dos úl ti mos me ses à luz de Fou ca ult?

Eric Le cerf – Em to das es sas ocor rên ci as, há efe -

ti va men te di ver sos ele men tos que nos per mi tem

re to mar as aná li ses de Mi chel Fou ca ult. Eu des ta -

ca ria dois: o pri me i ro, que se re fe re aos mo tins dos 

jo vens de su búr bio de ou tu bro e no vem bro de

2006 e o se gun do, que se re fe re ao mo vi men to

pri ma ve ril dos es tu dan tes con tra o Con tra to de

Pri me i ro Empre go.

Em pri me i ro lu gar, os mo tins. Aqui re al men -

te se po de ria lembrar o que Fou ca ult de i xou dito

so bre a ca pa ci da de do po der de pro du zir algo to -

tal men te di ver so do uso da pa la vra que fi cou ple -

na men te con fir ma do nes sas ocor rên ci as. O po der

afir mou-se, en tão, cla ra men te como ges tor do

que se po de ria re le var do lo gos e do que de via ser

qua li fi ca do como re al çan do algo pas si o nal, a que

o con ce i to de bar bá rie ten de ime di a ta men te a se

as so ci ar. Pois, se as au to ri da des po lí ti cas, em sua

ges tão po li ci al, ten ta ram ins tru men ta li zar to das as

te ses pos sí ve is da ma ni pu la ção (dos tra fi can tes de

dro gas até os is la mi tas), es tes se com pro va ram ra -

pi da men te como ino pe ran tes. Mu i to ra pi da men te

des li zou-se, en tão, para o ter re no de uma bi o po lí -

ti ca cen tra da na ques tão da ocu pa ção fí si ca dos

cor pos, o des do bra men to, tor nan do-se de fato

uma pa to lo gia so ci al, da qual os mo tins se ri am

ape nas sim ples efe i tos. O in te res se dis so é, de uma 

par te, a re to ma da des se dis cur so por cer to nú me -

ro de par ce i ros so ci a is, tan to por aque les que re -

cla ma vam a fir me za como por aque les que so li ci -

ta vam que uma anis tia fos se de cre ta da. A idéia de

que es ses mo tins te nham po di do cons ti tu ir em si

mes mos um po si ci o na men to po lí ti co foi mu i to

mar gi nal. Além dis so, esta cri se re ve lou des lo ca -

men tos no seio da so ci e da de, quan to ao que se

po de ria con si de rar a cons ciên cia sub je ti va do po -

der. Com efe i to, os dis cur sos de que este con fli to

foi oca sião per mi ti ram ver até que pon to esta

nova par ti lha da lou cu ra era con sen su al, no ta da -

men te nes sas pro fis sões de tra ba lha do res so ci a is

de que Fou ca ult fa lou por oca sião das con fe rên ci as 

que ele deu no Rio.

Con tra to do Pri me i ro Empre go

Qu an to à se gun da ocor rên cia, a ques tão po -

de ria pa re cer bem di ver sa e re me ter-nos a uma

ou tra le i tu ra da obra de Fou ca ult. De fato, o que

es ta va no cer ne des se con fli to era uma ques tão de

prin cí pio, afi nal mu i to sim ples, so bre se o tra ba lho 

diz res pe i to à es fe ra pú bli ca ou à es fe ra pri va da;

na ocor rên cia, so bre o di re i to para um em pre ga -

dor (o mes tre des sa nova di nâ mi ca cha ma da de

em pre sa) de des fa zer-se de seu pes so al sem pre ci -

sar jus ti fi car as ra zões. De cer ta ma ne i ra, os pon -

tos-cha ve des sa ques tão já se en con tram de ba ti -

dos no li vro I da Po lí ti ca de Aris tó te les67; ou seja,

se não se tra ta, como o mos tra Fou ca ult, de sa ber

se este li mi te en tre es fe ra pri va da e es fe ra pú bli ca

não é, por de fi ni ção, bas tan te in de fi ni da e con di -

ci o na os es pa ços no seio dos qua is se re gu la men ta 

a ques tão po lí ti ca. Dá tes te mu nho dis so o em ba -

ra ço no qual se en con trou o Esta do para re gu lar

esta ques tão. De con ces são em con ces são, ele

acabou pro du zin do um Con tra to de Pri me i ro

Empre go que era des pro vi do de todo sen ti do, ex -

ce to o do prin cí pio de par ti lha so bre o qual es ta va

fun da do. O pró prio pa tro na to com pre en deu ra pi -

da men te que este des lo ca men to das fron te i ras po -

dia mos trar-se mais pre ju di ci al do que ele ini ci al -

men te de se ja ra. Assim, pois, des se sim ples con fli -

to so ci al nas ceu um ver da de i ro con fli to po lí ti co,

não por que uma in ten ção pré via o ti ves se or ga ni -

za do ou mes mo de se ja do, mas por que a ques tão

pos ta tra zia nela mes ma um as pec to es sen ci al

quan to à de ter mi na ção dos li mi tes in ter nos, pe los

qua is a so ci e da de di fun de e or ga ni za os seus po -
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67 Aris tó te les de Esta gi ra (384 a C. – 322 a. C.): fi ló so fo gre go, um dos ma i o res pen sa do res de to dos os tem pos. Suas re fle xões
fi lo só fi cas — por um lado ori gi na is e por ou tro re for mu la do ras da tra di ção gre ga – aca ba ram por con fi gu rar um modo de
pen sar que se es ten de ria por sé cu los. Pres tou ini gua lá ve is con tri bu i ções para o pen sa men to hu ma no, des ta can do-se: éti ca,
po lí ti ca, fí si ca, me ta fí si ca, ló gi ca, psi co lo gia, po e sia, re tó ri ca, zo o lo gia, bi o lo gia, his tó ria na tu ral e ou tras áre as de co nhe ci men to. É
con si de ra do, por mu i tos, o fi ló so fo que mais in flu en ci ou o pen sa men to oci den tal. (Nota da IHU On-Line)



de res. Então, o in te res se pa re ce-me ser a to ma da

de cons ciên cia efe tu a da por mu i tos jo vens que

par ti ci pa ram des te mo vi men to. Nas pri me i ras se -

ma nas, as re pre sen ta ções que emer gi ram eram,

tudo so ma do, bas tan te clás si cas, ou an tes, bas tan -

te es pe ra das. Uma par ce la im por tan te dos es tu -

dan tes, ou de suas or ga ni za ções, pro cu rou dis tin -

guir-se dos mo tins do ou to no. Nós par ti ci pa mos

do de vir po lí ti co da ci da de, lá onde os amo ti na dos 

re le va vam esse ou tro mun do dos cor pos mu dos e

in va so res. Mas, ao lon go das ma ni fes ta ções e das

me di das po li ci a is, algo da or dem de uma nova

sub je ti va ção apa re ceu e em nu me ro sos as pec tos

esse li mi te sim bó li co foi re al men te sub me ti do a

um tra ba lho de re in ter pre ta ção.

Na le i tu ra des tas duas ocor rên ci as e de seu

en tre cru za men to, po der-se-ia con clu ir que são es -

sas ocor rên ci as que nos per mi tem apre en der ain -

da me lhor a fi lo so fia de Fou ca ult. E tal vez seja esta 

a ma i or ho me na gem que po de ría mos ren der-lhe.

Assim, ao in vés de pen sar que a obra de Fou ca ult

nos da ria as cha ves para com pre en der a atu a li da -

de, pa re ce-me mais cor re to di zer que ela nos en si -

nou a cap tar a medida desse ato constituinte de

pensar o presente.
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O úl ti mo Fou ca ult

Entre vis ta com To más Abra ham

To más Abra ham, fi ló so fo, es cri tor, so ció lo go
e ca te drá ti co na Uni ver si da de de Bu e nos Ai res, é
tam bém um ob ser va dor ati vo da re a li da de po lí ti -

ca. Qu an do pu bli cou seu pe núl ti mo tra ba lho, Pen -

sa mi en to rá pi do. Bu e nos Ai res: Su da me ri ca na,
2002, To mas Abra ham cha mou os in te lec tu a is ar -
gen ti nos a sa í rem do co mo dis mo e to mar a pa la -
vra ante a cri se na ci o nal. For ma do em Pa ris, é

au tor de 15 li vros, en tre os qua is La Empre sa de 

Vi vir. Bu e nos Ai res: Su da me ri ca na, 2000, His -

to ri as de la Argen ti na de se a da. Bu e nos Ai -

res: Suda me ri ca na, 1985 e El úl ti mo ofi cio de

Nietzsche. Bu e nos Ai res: Su da me ri ca na, 1996, To -
más Abra ham tam bém se de di cou a pen sar te mas, 
como a te le vi são, o dis cur so dos eco no mis tas e a
vida pri va da de fi ló so fos – de Pla tão a Kant, de
Gom browcz a Ge or ge So ros. Em seu úl ti mo li vro,

Si tu a ci o nes pos ta les. Bar ce lo na: Ana gra ma,
2002, re tor na ao en sa io fi lo só fi co. To más Abra -
ham es tu dou com Fou ca ult, Althus ser e Can gui -
lhem. Fun dou a re vis ta La Caja e, des de 1984, co -
or de na um gru po de afi ci o na dos à Fi lo so fia, co -
nhe ci do como “el Se mi na rio de los Ju e ves”. Escre -
veu so bre Fou ca ult, Ni etzsche, Gom bro wicz, La -
can. Pu bli ca ar ti gos em jor na is e re vis tas. To más

Abra ham con ce deu en tre vis ta à IHU On-Line,
por e-mail, em 18 de ou tu bro de 2004.

IHU On-Line – Como foi a sua con vi vên cia

com Mi chel Fou ca ult? O que lhe cha ma va

mais a aten ção no fi ló so fo?

To más Abra ham – Fou ca ult foi meu pro fes sor no

De par ta men to de Fi lo so fia da Uni ver si da de de Vin -

cenn nes. Cha mou-me a aten ção sua pre ci são, sua

ama bi li da de, sua ale gria, sua luta con tra todo tipo de

cen su ra, até a das ten dên ci as po li ti ca men te cor re tas.

IHU On-Line – O se nhor se re fe re ao úl ti mo

Fou ca ult, hou ve di ver sos Fou ca ult?

To más Abra ham – Não, mas o úl ti mo muda de

tema, e de tom. Inte res sa-se pela re la ção do in di -

ví duo con si go mes mo, pela ami za de, pela fran -

que za cí ni ca etc.

IHU On-Line – Que fer ra men tas o fi ló so fo

nos de i xou para po der com pre en der me lhor

a so ci e da de atu al?

To más Abra ham – A mi cro fí si ca do po der, as

ciên ci as do co nhe ci men to, a or dem do dis cur -

so, a po si ti vi da de do po der, a bi o po lí ti ca, uma

nova le i tu ra de Ni etzsche, uma prá ti ca da fi lo -

so fia que con ti nua a re vo lu ção teó ri ca de

Ni etzsche e Marx.

IHU On-Line – Que atu a li da de têm os con -

ce i tos fou ca ul ti a nos de “dis ci pli na”, “con -

tro le”, “go ver na bi li da de” e “bi o po der”?

Tomás Abra ham – To das es sas no ções têm atu a -

lidade en quan to te nha mos as fer ra men tas para

ana li sar sem pre con ce i tos a so ci e da de con tem po -

râ nea. É pre ci so lem brar que, para Fou ca ult, o

mun do não é mau, nem a de nún cia, nem a re sis -

tên cia ab sol vem de fa zer uso da cu ri o si da de.

IHU On-Line – Qu a is as se me lhan ças en tre

Fou ca ult e Jac ques Der ri da, fa le ci do na se -

ma na pas sa da?

To más Abra ham – Em re la ção a Der ri da, Fou -

ca ult sem pre cri ti cou o fato de ele não sair da fi lo -

so fia. A im por tân cia do pen sa men to do fora. Der -

ri da di zia que, in de pen den te men te, das ques tões

dos “fa tos”, ha via ques tões de “di re i to”, um as -

sun to de le gi ti mi da de. Uma das obras tal vez mais

glo ri o sas de Fou ca ult, L, as si na lam o lu gar da fi lo -

so fia para Fou ca ult: a cons tru ção das ciên ci as a

cha ma ar que o lo gia, seus ma te ri a is são das dis ci -

pli nas em pí ri cas. Der ri da ja ma is ha ve ria ima gi na -

do uma apro xi ma ção tão he te ro do xa.
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