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Sempre que tentei fazer urn trabalho teorico, foi a partir de 
elementos da minha propria experiencia: sempre em rela<;:ao 
com processos que eu via desenrolarem-se ao meu red or. 
Era por pensar reconhecer nas coisas que via, nas institui
<;:oes com que tinha que ver, nas minhas rela<;:oes com os 
outros, brechas, abalos surdos, disfun<;:oes, que empreendia 
urn tal trabalho - urn qualquer fragmento de biografia. 

Michel Foucault 

1. 0 desafio da improbabilidade da participa~ao 

Longe de construir mais uma teoria geral do poder, ou de defender 
a participa9ao nas organiza90es, Foucault propoe-nos a recusa da indi
vidualiza9ao produzida pelas estruturas do poder moderno. Esta recusa, 
que tambem significa improbabilidade de comunica9ao, encorajou-nos 
a aplicar a figura das "higrimas amargas", glosando 0 conhecido titulo 
do filme de R. W. Fassbinder, a participa9ao (designadamente a parti
cipa9ao nas organiza90es). 0 nosso artigo resulta da afinidade entre as 
nossas inquieta90es e esta recusa de Foucault. 

Ao intentarmos analises de discurso,' partindo de varias prMicas 
discursivas (polfticas, religiosas, cientfficas), deparamos nao apenas com 
as rela90es de poder, mas tambem com os perigos que atravessam os 
enunciados, com os interditos e com a ordem que ai se exercem (Martins: 
1990; 1996a). De facto, "a linguagem e tambem 'palavra de ordem'; signa 
de autoridade, ela cumpre uma funcao institucional. Quer isto dizer que 
os agentes que interagem nao 0 fazem a vontade; fazem-no como podem, 
no interior de urn campo de posi90es sociais assimetricas." (Martins, 
1996b: 4). Circunscrito pelos mecanismos de exclusao e de rarefac9ao do 
discurso, 0 campo do poder funciona pelo ritual, pela doutrina (teoria e 
metodologia), pela cita9ao, pelo comentario, pela linha de separa9ao entre 
o verdadeiro e 0 falso ... Mas na exacta medida em que e urn territorio 
policiado, interna e externamente, podemos dizer, na esteira de Foucault, 
que 0 discurso e "0 proprio poder de que procuramos apoderar-nos" 
(Foucault, 1971: 12). 

Vma outra inquieta9ao esta associada a descoberta do misto de 
caos e ordem que sao as prMicas sociais e as rela90es de poder em torno 
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das novas tecnologias num contexto institucional. Depanlmos ai com 
uma diversidade em que de urn lado existem os discursos legitimos, 
fundados numa razao mono16gica, institucional, e do outro, uma multi
plicidade de discursos, muitas vezes incoerentes, mas que se definem 
nalguns casos pela resistencia ao constrangimento tecno16gico (Costa e 
Neves, 1997). 

Estas inquietac;oes assemelham-se as de Foucault: como entender 
este tipo de poder que atravessa os discursos e os corpos? Como enun
citi.-lo sem ficar preso nas ilusoes de uma teoria fundacionista do poder, 
sem ficar preso nas ilusoes de urn discurso de verdade? E, por outro 
lado, como falar sobre 0 poder sem cair nas ilusoes do discurso parti
cipativo? 

A partir de Foucault, sera que podemos, no limite, dizer que a l6gica 
de funcionamento das organizac;oes e do Estado e a de tomar a partici
pac;ao, entendida num sentido dia16gico, a coisa mais improvavel deste 
mundo 1? Por outras palavras, sera que as formas modernas de domina
c;ao, que encontramos no exercicio do poder disciplinar e da biopolitica 
(como veremos em Foucault), ou entao no funcionamento dos aparelhos 
do Estado e nas praticas da divisao social do trabalho, se tomaram dis
positivos tao aperfeic;oados, subtis e eficazes, que a dominac;ao ja se situa 
dentro de n6s? 

Inspirado em Foucault, Blanchot dizia, a prop6sito: "Somos cada 
vez mais subjugados. Dessa sujeiffio, agora, que em vez de grosseira e 
delicada, extraimos a consequencia gloriosa de sermos sujeitos e sujeitos 
livres, capazes de transformar em saberes os modos mais variados de 
urn poder mentiroso, na medida em que devemos esquecer doravante a 
sua transcendencia, substituindo a lei de origem divina pelas divers as 
regras e procedimentos razoaveis que, quando nos tivermos cansado 
deles, nos hao-de parecer resultados de uma burocracia, sem duvida 

1 Veja-se, neste sentido, Jean-Martin Rabot (1997: 10) quando diz 0 seguinte: "E 
nosso intuito mostrar que as sociedades modernas conduzem a transformar;:ao do processo 
de protecr;:ao em processo de dominar;:ao, ao nao admitirem os mecanismos de reversibilidade. 
AIem de que conduzem ao triunfo de formas totaliHirias de organizar;:ao, ao esvaziarem de 
sentido 0 jogo da ordem e da desordem, ou entao ao nao the concederem nenhuma possi
bilidade de expressao". No entanto, as organizar;:6es modernas s6 na apar~ncia sao "totali
tarias", uma vez que nelas encontramos indiciosde micro-pontos de resist~ncia, inspirados 
tanto numa pre-modernidade, como numa produr;:ao p6s-moderna de subjectividade (ver, a 
prop6sito, Costa e Neves, 1997). 
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humana, mas monstruosa" (Blanchot, sl data: 46). A luta pela participa-
9ao tern assim urn efeito paradoxal: sendo mais subjugados, sentimo-nos 
cada vez mais sujeitos,falamos cada vez mais de nos, participamos cada 
vez mais. Quanto maior a intimac;:ao a participac;:ao, menor a liberdade. 
o que acontece e a crescente improbabilidade de sermos os verdadeiros 
participantes da nossa propria vida: temos apenas parte activa num jogo 
de mascaras2

• 

Esta suspeita de Foucault tern, como veremos mais a £rente, duas 
consequencias importantes. A primeira passa pela recusa da forma tradi
cional de estudar as relac;:6es de poder. A segunda exprime-se atraves de 
uma nova conceptualizac;:ao: 0 abandono de uma teoria geral do poder, 
em proveito de uma analitica da actualidade. 

2. A desconstru~ao da visao tradicional do poder 

o pensamento de Foucault sempre suspeitou do modo usual da cien
cia social conceber e analisar 0 "poder". Por desconfiar do movimento 
moderno, que Lyotard identifica como construtor de "grandes narrati
vas", Foucault coloca no centro das suas preocupac;:6es nao a questao do 
poder, mas sim a questao da complexidade e da ambiguidade das rela
c;:6es de poder, a de urn poder anonimo, difuso e descontfnuo. Dada a 
suspeita lanc;:ada por Foucault sobre a "vontade de saber" das ciencias 
sociais, nao e de estranhar a sua recusa em estabelecer uma teoria geral 
do poder (ou da nao participac;:ao, na logica da nossa argumenta9ao). 
Pelo contnlrio, e seu intuito evitar essa armadilha. 

De facto, tradicionalmente, a ciencia social fez funcionar 0 poder 
como principio de direito, numa tripla acepc;:ao: constituiu-o como prin
cipio unitario de uma teoria juddica, identificou a sua vontade com a lei, 
ou seja, com 0 dever ser, e concebeu 0 seu exercicio atraves de mecanis
mos de interdic;:ao e de san9ao. Por outro lado, surgia a tese marxista 
sobre 0 poder que se exprimia atraves dos seguintes postulados: que 0 

poder pertence a uma classe ou a urn grupo, que esta localizado, que e 
determinado pelo modo de produc;:ao, que e repressivo e que repousa na 

2 Moises Martins (1997) ironizou esta situa9ao, ao denunciar ° corrupio em torno 
da cultura, da identidade e da comunica9ao nas organiza90es como formas de estas "se 
c09arem sem nada Ihes fazer comichao". 
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legalidade. Como diz Deleuze, Foucault nao apresenta uma "nova" teoria 
escolastica do poder, de tipo sistematico, sob a forma de "teses". No 
entendimento de Foucault, do que se trata e de, num contexte historico 
especifico, "sugerir 0 abandono de urn certo numero de postulados que 
marcaram a posic;;ao tradicional da esquerda" (Deleuze, 1986: 32), e em 
parte da direita, acrescentamos nos. 

Assim, 0 postulado da propriedade pressup6e a ligac;;ao do poder a 
uma classe ou grupo dominante. Na logica de Foucault, 0 poder nao e 
propriedade de uma classe, grupo ou pessoa: e uma estrategia com di
ferentes tacticas; e urn jogo sempre em movimento, em fluxo e refluxo; 
e uma acc;;ao sobre acc;;6es. 0 postulado da localiza9ao cinge 0 poder ao 
Estado e a outras instituic;;6es, dadas como sua "sede". Na proposta de 
Foucault, 0 Estado nao e 0 lugar privilegiado do exerdcio do poder, uma 
vez que a forc;;a que aparenta ter e urn efeito global do processo his to
rico de secularizac;;ao, continuando alias a manter umaclara homologia 
com a instituic;;ao religiosa. Embora nos aparec;;a como uma coisa natu
ral e evidente, 0 Estado tern na sua base a mesma legitimidade que a 
religiao: e produto de crenc;;as e rituais muito antigos, de violencias que 
ja quase se perderam na nossa memoria colectiva, penetrando todavia 
os intersticios da vida social. 0 postulado da subordina9ao coloca 0 

poder (nomeadamente 0 politico) na dependencia estrita de uma infra
estrutura, ou seja, de urn modo de produc;;ao. Para Foucault, 0 poder nao 
e todavia uma mera super-estrutura, uma vez que atravessa todos os 
niveis da sociedade, designadamente 0 nivel economico. A urn modelo 
de tipo piramidal, e contraposta uma forma de pensar que sup6e espa
c;;os com multiplos segmentos. Segundo 0 postulado do modo de acc;;ao, 
o poder actua por meio de mecanismos de repressao e exprime-se na 
ideologia como urn discurso que oculta a realidade. Para Foucault, no 
entanto, temos de substituir a imagem negativa do poder (que oculta, 
reprime, impede ... ), pela sua imagem positiva, a de urn poder que pro
duz, induz e que nos faz agir. Finalmente, de acordo com 0 postulado 
da legalidade, 0 poder de Estado radica na lei. Como contraponto, Fou
cault mostra-nos que a lei nao e uma coisa limpida, que estabelec;;a cla
ramente 0 legal por oposic;;ao ao ilegal. A lei e antes urn procedimento 
que gere diferentes ordens de ilegalidades. Ou seja, a lei nao e pacifica, 
nao e 0 produto de urn consenso legitimo, como se se tratasse da carta 
outorgada pelo novo soberano no dia da sua vitoria. De modo nenhum: 
a lei e urn campo que continua as batalhas, urn campo onde se confron
tam estrategias. 0 escrito da lei faz-se no meio de resistencias, muitas 
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vezes subtis, entre aquilo que esta escrito e as praticas sociais3• 

Em suma, Foucault discorda deste entendimento, pois nao ve como 
formular uma teoria do poder assente na objectiva~ao juridico-politica (e 
tambem na 16gica marxista), para onde remetem, por regra, as ciencias 
sociais. 0 poder fica aqui reduzido a identidade de uma soberania, a 
unidade de uma lei e a hegemonia de uma domina~ao. Foucault nao vai, 
de facto, cair na tenta~ao de criar mais uma tipologia do poder. Se 0 

fizesse, estaria cedendo ao modelo desmitologizadordas ciencias sociais 
e humanas, que foi, sem duvida, urn dos principais pilares do processo 
de racionaliza~ao e de disciplina, introduzido no seculo XVIII, para dar 
conta da vida dos homens e dos homens como corpos vivos (Foucault, 
1976: 117). Foucault evita essa armadilha, atraves de uma "hist6ria do 
presente" (Foucault, 1975: 40), atraves de uma "analitica da actualidade", 
para glosarmos Bragan~a de Miranda (1994), atraves de uma analise 
minuciosa dos process os de poderque funcionam "nao pelo direito, mas 
pela tecnica, nao pela lei, mas pela normaliza~ao, nao pela puni~ao, mas 
pelo controlo, e que se exercem em niveis e formas que ultrapassam 0 

Estado e os seus aparelhos" (Foucault, 1976: 119)4. 
Como diz Foucault, algo nao esta bern no funcionamento das teorias 

do poder. "Parece-me que dispomos, gra~as a hist6ria e a teoria econ6-
mica, de instrumentos adequados para estudar as rela~5es de produ~ao; 
igualmente, a linguistica e a semi6tica fornecem instrumentos para 0 

estudo das rela~5es de sentido. Mas para aquilo que sao as rela~5es de 
poder, nao havia nenhum instrumento definido; n6s temos recorrido a 
maneiras de pensar 0 poder que se apoiam quer nos modelos juridicos (0 

que e que legitima 0 poder?), quer nos model os institucionais (0 que e 0 

Estado?)" (Foucault, 1984a: 298)5. 

3 Nesta sintese, sobre os varios postulados que t~m servido as distintas teorias do 
poder, seguimos de perto Deleuze (1986: 32-38). 

4 Investigadores ha, no entanto, que sao cepticos relativamente ao procedimento de 
Foucault. Eo caso de Habermas. N' 0 Discurso Filos6fico da Modernidade (1990: 275) diz 
expressamente, referindo-se a Foucault: "a sua teoria pretende elevar-se a uma objectivi
dade mais rigorosa colocando-se acima das pseudoci~ncias [as ci~ncias humanas]. .. " Ou 
seja, Habermas entende que as OP90es te6ricas de Foucault 0 colocam na depend~ncia do 
modelo da objectividade das ci~ncias humanas. E tanto a fase arqueol6gica, como a fase 
geneal6gica do seu pensamento estariam pres as de urn conjunto de aporias que 0 invalida
riam. Veja-se tambem, a este prop6sito, Rui Magalhaes (1997: 43-103). 

5 Uma certa sociologia das organiza90es, de matriz francesa, e que se desenvolveu 
a partir de Michel Crozier (1963 e 1977), inspira-se nesta analise de Foucault. Trata-se, 
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Nao se trata de dizer que estas teorias sao falsas ou verdadeiras. 
Interessa operar uma deslocayao que nos permita ve-las como urn regime 
de verdade. Elas operam nesse regime, enquanto que para Foucault 0 que 
interessa e operar a partir de urn regime de visibilidade, operar a partir 
daquilo que vivenciamos no presente, fazendo uma his tori a do presente, 
como se este nao passasse do registo cartografico daquilo que aconteceu. 
Teremos, assim, de ser apenas os hermeneutas do vislvel, das superficies, 
por contraponto aos que demand am as profundidades, na procura da 
verdade. A verdade como origem e fundamento nao e urn problema de 
Foucault. 

Retomemos explicitamente Foucault: "E portanto necessario alargar 
as dimensoes de uma definiyao de poder, se quisermos utilizar esta de
finiyao para estudar a objectivayao do sujeito. Sera que temos necessida
de de uma teoria do poder? Visto que toda a teoria supoe uma objectivayao 
previa, nenhuma pode servir de base ao trabalho de analise. Mas 0 tra
balho de analise nao se pode fazer sem uma conceptualizayao dos pro
blemas tratados. E esta conceptualizayao implica urn pensamento critico 
- uma verificayao constante. E necessario que nos asseguremos daquilo 
que chamarei as 'necessidades conceptuais'. Isto significa que a concep
tualizayao nao se deve fundar numa teoria do objecto: 0 objecto concep
tualizado nao e 0 unico criterio de validade de uma conceptualizayao. 
Precisamos de conhecer as condiyoes historicas que motivam este ou 
aquele tipo de conceptualizayao. Precisamos de ter uma consciencia his
to rica da situayao em que vivemos. Em segundo lugar, e necessario que 
nos asseguremos sobre 0 tipo de realidade com que somos confrontados." 
(Foucault, 1984a: 298). 

contudo, de uma apropria9ao que nao leva em linha de conta 0 canicter geneal6gico do seu 
pensamento. Como diz Foucault, "para analisar as rela90es de poder, s6 dispomos de dois 
modelos: 0 que 0 direito nos propoe (0 poder como lei, proibi9ao, institui9ao) e 0 modelo 
guerreiro ou estrategico em termos de rela90es de for9a. (. .. ) [0 modelo estrategico] tam
bern e muito usado. Mas fica-se nas palavras: utilizam-se n090es pre-fabricadas ou meta
foras ("guerra de todos contra todos", "luta pela vida"), ou ainda esquemas formais (as 
estrategias estao muito em moda entre alguns soci6logos, sobretudo americanos). Penso 
que seria necessario aprimorar esta analise das rela90es de for9a" (Foucault, 1977). E sera 
este 0 desenvolvimento posterior de Foucault: como pensar esta rela9ao de for9as, esta 
tensao-for9a que atravessa todas as rela90es sociais? Pensar esta tensao, nao passa por 
definir 0 "poder". Passa, sim, por saber "como" se exercem estas for9as e 0 que as distingue, 
nesse exerdcio, partindo do olhar geneal6gico. 
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3. 0 processo de constru~ao do conceito de poder em Foucault 

o que nos atraiu em Foucault foi, portanto, esta teoria "fraca" do 
poder, esta suspeita acerca dos limites da nossa produc;ao de sentido, que 
o mesmo e dizer, acerca dos limites das ciencias sociais. Insistimos, li
mites, no sentido em que se suspeita dos universais do saber moderno: 
"dizer a verdade cientifica" e, com efeito, inseparavel do mecanismo e do 
processo da sua produc;ao. Retomando Foucault (1994: 147-148), "0 sen
tido historico [ ... J reintroduz 0 devir em tudo 0 que se considerava imor
tal no homem". E ai esta a razao pela qual se torna "forte" esta teoria 
"fraca" do poder: perdendo 0 caracter unilateral da sua sistematizac;ao 
jurfdico-politica, a teoria permite-nos entender melhor a complexidade e 
a ambiguidade das relac;6es de poder nas sociedades modernas. Fornece
-nos instrumentos poderosos para analisar a parte escondida do "iceberg". 

Para Foucault, com efeito, as relaC;6es sociais tern a logica propria 
de relaC;6es de poder, isto e, existem como relaC;6es de forc;a, como rela
c;6es assimetricas, como luta, guerra e violencia. Tomando as suas pala
vras: "aquilo que se deve ter como referencia [quando se estuda as rela
c;6es de poderJ e 0 modelo da guerra e da batalha" (Foucault, 1979: 5). 
E 0 poder tudo atravessa, tudo profana, mesmo os nossos momentos 
mais intimos e sagrados. Sempre presente, la onde nos relacionamos com 
urn outro, 0 poder espreita-nos e vigia-nos a todo 0 instante. Neste con
texto, falar de participac;ao, de democracia e de cidadania pode constituir 
mais urn simulacro da realidade, qual metaffsica impotente de u.m 
humanismo sem alma, afinal de contas, uma idealizac;ao das lutas quo
tidianas. 

Pensar 0 poder so sera entao possivel na condic;ao de compreender
mos que as relac;6es de forc;a nao se red~zem a violencia, mas que cons
tituem acc;6es sobre acc;6es, ou seja, actos positivos, como "incitar, indu
zir, desviar, tornar facil ou diffcil, alargar ou limitar, tornar mais ou 
menos provavel. .. " e ate aumentar a participac;ao. Quer isto dizer que 0 

poder so e pensavel em termos estrategicos, isto e, em termos de dispo
sitivos e de tecnicas, ao mesmo tempo subtis e eficazes. Porque "0 poder 
nao e uma instituic;ao, e nao e uma estrutura, nem uma certa potencia de 
que alguns seriam dotados; e 0 nome que se da a uma situac;ao estrate
gica complexa numa sociedade determinada" (Foucault, 1976: 123). 

Pode, no entanto, redarguir-se: "Mas nao existem experiencias nota
veis de participac;ao dos trabalhadores na gestao das organizac;6es? Que 
sentido tern os casos paradigmciticos das cooperativas, dos modelos an-
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tropocentricos da industria nos paises n6rdicos, ou entao, em Fran~a, os 
casos de participa~ao das comissoes de trabalhadores na gestao, as expe
riencias baseadas nos sistemas s6cio-tecnicos, ou ainda, as experiencias 
de democracia directa em muitas comunidades locais?" 

A nossa proposta e a de recuarmos urn pouco no tempo para pen
sarmos a participa~ao (ou melhor a nao-participa<;ao). A nossa proposta 
e a de pensarmos a "hist6ria do presente", a partir da sua genealogia, nao 
para fazermos uma hist6ria linear e continua da participa~ao - a seme
lhan~a das grandes narrativas do progresso -, mas para fazermos uma 
hist6ria das descontinuidades, dos "abalos surdos" da nao participa~ao. 
Ou seja, ao invocarmos a genealogia, propomo-nos fazer, por urn lado, 
uma hist6ria das assimetrias, das violencias, das domina~oes das rela<;oes 
de trabalho, e por outro lado, uma hist6ria dos seus pontos de resisten
cia. Numa palavra, tal como Foucault, procuramos analisar 0 processo da 
nossa transforma~ao em sujeitos aut6nomos (trabalhadores e cidadaos). 
Com efeito, apesar de alardear a 'forma de urn sujeito que se conduz, 0 
sujeito moderno e obra de uma domina~ao sub til. 

Como referimos ja, a participa~ao nas sociedades modernas e feita 
atraves de urn esvaziamento do seu sentid06• Em vez de subscrever a 
ordem de urn poder soberano, evidente, fisico, capaz de reprimir, e dai 
retirar a sua for~a, a participa~ao submete-se agora a ordem de urn poder 
suave, doce, que em vez de reprimir e impedir, tern uma l6gica positiva 
de indu<;ao, uma l6gica de produ~ao, uma l6gica que nos exalt a como 
sujeitos. Sob a cap a de verdade, 0 poder que nos intima a participa<;ao 
e urn poder mentiroso. Deixou de ser exercido de uma forma bruta - pelo 
usa do chicote, da tortura e do suplicio -, e passa a exercer-se, na maioria 
dos casos, atraves da inte:[:ioriza~ao do normal, do racional, do que dis
ciplina. 

6 Com base numa analise antropologica podemos verificar que 0 "poder" nas so
ciedades pre~modernas integrava mecanismos de reversibilidade, que tendiam a torna-lo 
menos "desnivelado". Podemos ate sugerir que nalguns momentos da historia da nossa 
civiliza~ao esses momentos de reversibilidade, criaram na sua "dobra" espa~os de intersub
jectividade. Foucault, nos ultimos anos da sua vida, centrou a pesquisa nessas possibilida
des de subjectiva~ao. que continuam a emergir. seja num contexto de pre-modernidade. seja 
num contexto de modernidade aprofundada (ou. para alguns autores. de pos-modernidade). 
Diz assim: "Nos nao temos de escolher entre 0 nosso mundo e 0 mundo dos gregos. Mas 
dado que podemos observar que alguns dos grandes principios da nossa moral estiveram 
ligados num certo momento a uma estetica da existencia. penso que este genero de analise 
historica pode ser uti!." (Foucault, 1984b: 330-331). 
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o poder que nos intima a participa<;ao e, assim, urn feixe de rela
<;6es que nos controlam, para on de quer que vamos, porque 0 poder ja 
"esta dentro de n6s", de uma forma micro, na disciplina que introduz 
nos corpos. Tornamo-nos nos nossos pr6prios carcereiros, atraves de 
dois dispositivos fundamentais: 0 pan6ptico (urn olhar que come<;ando 
por ser uma forma arquitectural das pris6es no inicio da Idade Mo
derna, se transformou num subtil mecanismo de domina<;ao, ao con
verter-nos nos nossos melhores vigilantes); e a confissao, que tendo a 
origem no modelo religioso cat6lico - dizer a verdade para sermos 
absolvidos -, passa para as tecnicas das cH~ncias sociais (da psicologia, 
da psicanalise e da sociologia), e para as tecnicas do Estado e das orga
niza<;6es modernas. 

Insistimos: estas tecnicas deixam de estar associadas, tanto a brut a
lidade do castigo do Soberano, como ao medo provocado pelo inferno 
nas religi6es, para serem compreendidas em termos racionais, higienicos 
e cientificos. Nao tern ja 0 caracter de uma for<;a que age do exterior, 
num espectaculo ritual destinado a celebrar 0 excesso de poder do Rei ou 
do Feiticeiro (ou do inquisidor, no catolicismo). Continuando a ter urn 
caracter ritual, 0 poder que nos intima a participa<;ao e agora entendido, 
nao apenas como 0 progresso da racionaliza<;ao da vida, mas tambem 
como vontade de saber, ou seja, como urn regime de verdade, quer se 
trate da verdade individual, quer se trate da verdade cientifica. As rela
<;6es de poder pass am a estar imbricadas nas rela<;6es de saber, atraves 
de dispositivos extremamente finos e eficazes, que nao sao observaveis 
a olho nu, mas sao actuantes, tanto ao nivel micro, e ai condicionam 
a forma como vivemos 0 nosso pr6prio corpo, disciplinamos a nossa 
sexualidade e evitamos as dgen<;as, como ao nivel macro, que e 0 nivel 
das politicas estatais de racionaliza<;ao, de controlo dos nascimentos, de 
cria<;ao de institui<;6es que nos disciplinam. 

Numa palavra, 0 poder que nos intima a participa<;ao e a nova forma 
de poder disciplinar que atravessa toda a sociedade. "A 'disciplina' nao 
pode identificar-se, nem com uma institui<;ao, nem com urn aparelho; e 
urn tipo de poder e uma modalidade de 0 exercer, compreendendo urn 
conjunto de instrumentos, tecnicas, procedimentos, niveis de aplica<;ao, 
alvos; e uma 'fisica' ou uma 'anatomia' do poder, uma tecnologia. E ela 
pode ser assumida, seja por institui<;6es 'especializadas' (as penitencia
rias e as casas de correc<;ao do seculo XIX), seja pelas institui<;6es que se 
serviam dela como instrumento essencial para urn fim pre-determinado 
(casas de educa<;ao e hospitais), seja pelas instancias pre-existentes que 
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ai encontravam urn meio de refon;:ar ou de reorganizar os seus mecanis
mos de poder [ ... J. seja pelos aparelhos que fizeram da disciplina 0 seu 
principio de funcionamento interior (disciplinarizac;:ao do aparelho admi
nistrativo a partir da epoca napoleonica), seja enfim pelos aparelhos 
estatais que tern por func;:ao, nao exclusiva mas mais importante, fazer 
reinar a disciplina a escala de uma sociedade (a policia)." (Foucault, 
1975: 251)1. 

A questao que se nos coloca e entao a de saber como estudar na 
prMica as relaC;:6es de poder. Utilizando a metafora de algumas das cien
cias exactas, apoiar-nos-emos nos efeitos, e nao ja nas causas profundas, 
uma vez que os efeitos sao espac;:os de visibilidade, e nada ha de mais 
profundo na realidade do que a superficie (do que "a pele", para falarmos 
como Valery). 

Voltamos a Foucault: "Este novo modo de investigac;:ao consiste em 
tomar as formas de resistencia aos diferentes tipos de poder como ponto 
de partida. Ou, para utilizar uma outra metafora, consiste em utilizar 
esta resistencia como urn catalisador quimico, que permita colocar em 
evidencia as relac;:6es de poder, ver onde elas se inscrevem, descobrir os 
seus pontos de aplicac;:ao e os metodos que utilizam. Mais do que anali
sar 0 poder do ponto de vista da sua racionalidade interna, trata-se de 

7 As ciencias sociais participam neste processo de normaliza~ao. Designadamente a 
sociologia que, pela administra~ao individual do questionario, adoptou 0 inquerito como 
tecnica exemplar de investiga~ao. 0 questionario sOciol6gico integra, com efeito, 0 dispo
sitivo hist6rico de normaliza~ao, que esteve na origem, por exemplo, do aperfei~oamento 
da ac~ao das policias, atraves do inquerito policial. A primeira vista, estamos perante duas 
realidades muito diferentes: 0 inquerito policial permite encontrar criminosos e prende-Ios, 
atraves da metodologia da prova, que estabelece os factos passiveis de punic;:ao, ao passo 
que 0 inquerito sociol6gico e urn instrumento nobre da ciencia, que fixa a verdade do 
social. Mas quando fazemos uma analise geneal6gica, 0 que nos interessa nao e argumen
tar, ever como os processos funcionam atraves dos efeitos. Foucault interessa-se, de facto, 
pela origem, entendida esta como emergencia, e interessa-se tambem pelo estado de for~as 
que produz esse ponto de partida (Meireles, 1997: 295). E, na realidade, tanto 0 inquerito 
policial, como 0 sociol6gico, partilham dos mesmos efeitos, embora em contextos institu
cionais diferentes: dividem a massa dos individuos, criam uma ordem no nivel micro da 
sociedade. 0 judicial, porque se legitima perante aquele que nao se normalizou, induzin
do-o a aceitar 0 castigo como algo inevitavel, dentro da ordem "natural" das coisas. E 0 

cientifico, porque, alem de fornecer saberes ao judicial sobre a forma como somos, tambem 
divide a massa, procura regularidades, medias, ou seja, procura aquilo que e aceite como 
normal e tende a retirar legitimidade aquilo que nao e funcional (veja-se a intima colabo
ra~ao entre a sociologia funcionalista norte-americana e 0 processo de forma~ao do Welfare
-State durante 0 p6s-guerra). 
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analisar as relac,;:6es de poder atraves do afrontamento de estrategias." 
(Foucault, 1984a: 300-301). 

o poder nao e, pois, definivel a partir dele pr6prio, a partir de uma 
essencia perdida. E pensavel sim a partir daquilo que resta na actualida
de. Teremos de nos contentar em procurar os indicios das lutas, das 
violencias, no que hoje nos aparece como ritualizado, "naturalizado", 
racionalizado, normalizado. "Creio que 0 trabalho que se tern de fazer, 
e urn trabalho de problematizac,;:ao e de perpetua reproblematizac,;:ao. 0 
que bloqueia 0 pensamento e 0 admitir implicitamente ou explicitamen
te uma forma de problematizac,;:ao, e procurar uma soluc,;:ao que se possa 
substituir aquela que se aceita. Ora, se 0 trabalho do pensamento tern 
urn sentido - diferente daquele que consiste em reformar as instituic,;:6es 
e os c6digos -, e 0 de retomar pela raiz a forma como os homens pro
blematizam os seus comportamentos (a sua actividade sexual, a sua pra
tica cognitiva, a sua atitude em relac,;:ao a loucura, etc.). Acontece que as 
pessoas fazem este esforc,;:o de reproblematizac,;:ao como urn "anti-refor
mismo" repousando sobre urn pessimismo do genero "nada mudara". E 
exactamente 0 contrario. E a adesao ao principio de que 0 homem e urn 
ser pensante, mesmo nas suas praticas mais mudas, e que 0 pensamento 
nao e 0 que nos faz crer no que n6s pensamos nem admitir 0 que faze
mos; mas 0 que nos faz problematizar mesmo aquilo que n6s somos, n6s 
mesmos. 0 trabalho do pensamento nao e 0 de denunciar 0 mal que 
habitaria secretamente em tudo 0 que existe, mas 0 de pressentir 0 perigo 
que nos ameac,;:a em tudo 0 que e habitual, e de tornar problematico tudo 
o que e s6lido" (Foucault, 1984b: 325-326). 

Neste entendimento, 0 poder e concebido como "urn conjunto de 
acc,;:6es sobre acc,;:6es possiveis; ele opera sobre 0 campo de possibilidades 
onde vern inscrever-se 0 comportamento dos sujeitos actuantes: incita, 
induz, contorna, facilita ou torna mais diffcil, alarga ou limita, torn a 
mais ou menos provavel; no limite, constrange ou impede completa
mente; mas e sempre uma maneira de agir sobre urn ou varios sujeitos 
actuantes, na medida em que agem ou em que sao susceptiveis de agir. 
Vma acc,;:ao sobre acc,;:6es" (Foucault, 1984a: 313). 

Desta forma, quando pens amos que aumentamos a participac,;:ao, ao 
toma-la como objecto de estudo, podemos estar na verdade a contribuir 
para aumentar a nao-participac,;:ao. Fazer estudos empiricos sobre organi
zac,;:6es em que existem formas de participac,;:ao, criar uma teoria a partir 
do nosso objecto empirico, rodear a participac,;:ao de cientificidade e de 
instituic,;:6es que the sirvam de suporte, tudo isso nao incrementa neces-
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sariamente a participac;:ao. Retomando Foucault: "Posso - quero dizer: e 
perfeitamente legftimo analisar as relaC;:5es de poder em instituic;:5es bern 
determinadas; estas constituem urn observatorio privilegiado para as 
perceber, diversificadas, concentradas, ordenadas e levadas, parece-me, 
ao seu mais alto nivel de eficacia; e ali que, numa primeira observac;:ao, 
podemos esperar ver aparecer a forma e a logica dos seus mecanismos 
elementares" (Foucault, 1984a: 315). 

Contudo, nao podemos deixar de suspeitar desta facilidade aparente. 
Como insiste Foucault: "a analise das relaC;:5es de poder em espac;:os ins
titucionais fechados apresenta urn certo numero de inconvenientes. Para 
ja, 0 facto de uma parte importante dos mecanismos postos em acc;:ao 
pela instituic;:ao serem destinados a assegurar a sua propria conservac;:ao, 
faz-nos correr 0 risco de descrever, sobretudo nas relac;:5es de poder "intra
-institucionais", as func;:5es essencialmente reprodutivas. Em segundo 
lugar, ao analisar as relaC;:5es de poder a partir das instituic;:5es, arrisca
mo-nos a procurar nelas a sua explicac;:ao e origem, ou seja, explicamos 
o poder pelo poder. Enfim, na medida em que as instituiC;:5es agem essen
cialmente colocando em jogo dois elementos, a saber, urn aparelho e" 
regras, explicitas umas, silenciosas outras, arriscamo-nos a dar ao primei
ro urn privilegio excessivo na relac;:ao de poder, e as segundas arrisca
mo-nos a reduzi-las a meras modulac;:5es da lei e da coerc;:ao. Nao se trata 
de negar a importancia das instituiC;:5es na gestao das relaC;:5es de poder. 
Queremos e sugerir que e mais importante analisar as instituic;:5es a par
tir das relaC;:5es de poder do que 0 inverso, e que 0 ponto de ancoragem 
destas relac;:5es, mesmo que elas se corporizem e cristalizem numa insti
tuic;:ao, tern de ser procurado noutro lugar" (Foucault, 1984a: 315-316). 

4. Conclusao 

Mais do que reflectirmos sobre a participac;:ao, cingindo-nos a uma 
normalidade definida pelo exercicio do poder, que se faz valer da 
assimetria da relac;:ao, Foucault sugere-nos a mudanc;:a da nossa relac;:ao 
com 0 saber, com as instituic;:5es que 0 reproduzem, e com os enunciados 
que the servem de apoio. No fundo, a sua proposta e a de, num primeiro 
momento, repensarmos a nossa func;:ao de sujeitos, afastando a ideia de 
uma existencia fora do campo do poder, fora do campo das relaC;:5es de 
forc;:a. Por outro lado, efeitos que somos do poder, do que se trata, num 
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segundo momento, e de nos descentrarmos, possibilitando, deste modo, 
a emergencia de uma nova forma de sermos. Nas palavras de Foucault: 
"talvez, 0 objectivo hoje em dia nao seja descobrir 0 que somos, mas 
recusar 0 que somos. Temos de imaginar e construir 0 que poderiamos 
ser para nos livrarmos deste 'duplo constrangimento' politico, que e a 
simultanea individualiza~ao e totaliza~ao das estruturas do poder mo
demo. A conclusao seria que 0 problema politico, etico, social e filo
s6fico dos nossos dias nao consiste em ten tar libertar 0 individuo do 
Estado, nem das suas institui~6es, mas sim em libertarmo-nos tanto do 
Estado como do tipo de individualiza~ao que a ele se liga. Temos de 
promover novas formas de subjectividade, atraves da recusa deste tipo de 
individualidade que nos foi imposto durante varios seculos" (Foucault, 
1984a: 308). 
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Moises de Lemos Martins and 
Jose Pinheiro Neves 

The sour tears of participation: 
how to think "power" from 
Michel Foucault's perspective 

Instead of constructing a general theory of 
power, Michel Foucault suggests a refusal 
of the individualization produced by the 
structures of modern power. This refusal 
encouraged us to apply to the discourses 
on participation the figure of the "sour 
tears" and, through genealogical analysis, 
to clarify Foucault's thought 
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Moises de Lemos Martins et 
Jose Pinheiro Neves 

Les larmes ameres de la 
participation: comme penser Ie 
"pouvoir" a partir de Michel 
Foucault 

Au lieu de construire une theorie generale 
du pouvoir, Michel Foucault suggere un 
refus de l'individualisation produite par les 
structures du pouvoir moderne. Ce refus 
nous a encourage II appliquer aux discours 
sur la participation la figure des "larmes 
ameres" et, par Ie developpement de l'ana
lyse genealogique, II clarifier la pensee de 
Foucault. 


