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Repercussões do pensamento de Michel Foucault 

no campo dos Estudos Legislativos. 

 

Jorge Barcellos – Doutor em Educação  

 

 

Foi Veiga Neto que chamou a atenção para uma passagem de Pierre Bourdieu 

a respeito de Michel Foucault  ”A obra e Foucault é uma longa exploração da 

transgressão, da ultrapassagem do limite social, que se liga indissoluvelmente 

ao saber e ao poder” (BOURDIEU, 1984). Queremos propor a exploração do 

pensamento foucaultiano para o tema central de nossa proposta de Tese em 

Educação1 e para isto, o exercício – e risco – proposto é a reflexão sobre as 

idéias de arqueologia, saber, ética, linguagem governamentalidade e razão 

política em seus efeitos para os limites dos Estudos Legislativos, que é o que 

nos interessa para nossa proposta. Ainda que os limites para a análise dos 

“corpos políticos”, sejam eles os parlamentos ou seus ators, já foram 

estabelecidos pela Ciência Política e a importância de Foucault é que seu 

pensamento convida – como a qualquer outro sistema – a olhar para os limites 

que este campo impõe a si mesmo e para as relações entre as relações poder/ 

saber, nada mais presente no espaço legislativo. A análise toma como fio 

condutor a leitura da obra “Foucault e a Educação”, de Alfredo Veiga Neto. 

 

Mas que tipo de relações saber/ poder podem ser analisadas no interior da 

instituição legislativa e como a teoria foucaultiano contribui na sua explicação? 

A questão é pertinente, mas não é fácil, porque o parlamento é um espaço 

onde práticas e saberes vem funcionando desde que ele se afirmou como 

instituição integrante da Modernidade, e por esta razão, é um lugar propício 

para a análise foucaultiano. O problema é que em muitos momentos de sua 

obra, o próprio Foucault faz referência ao fato de que a política tradicional não 

é seu objeto privilegiado de pesquisa, o que traz problemas para a proposta 

desta monografia, daí o risco. Que tal espaço seja formulador de políticas 

públicas e ao mesmo tempo em que construa suas deliberações apoiadas em 

                                                 
1 Educação e Poder Legislativo: a contribuição da Câmara Municipal de Porto Alegre na formulação de 

políticas públicas de educação.  
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saberes específicos, é a condição da possibilidade desta análise, o que só 

pode ser feito porque, como aponta Veiga Neto, Foucault “é sem dúvida um 

grande estimulador” (VEIGA-NETO, p.16). A questão foucaultiana é menos 

saber o que uma Câmara Municipal faz como parlamento local no campo 

educativo e mais a defesa de adoção de uma perspectiva que vê no legislativo 

“como as coisas funcionam e acontecem e ensaiarmos alternativas para que 

elas venham a funcionar e acontecer de outras maneiras” (VEIGA NETO, p. 

19). Esta atitude de transgressão é denominada por Foucault de atitude-limite 

“uma atitude não de simples negação, mas de se colocar sempre nas fronteiras 

para tentar ultrapassá-las, ir adiante dos limites que elas parecem impor a nós” 

(FOUCAULT, 1995, p. 232.). Transgredir aqui é exatamente buscar  formas de 

entendimento do funcionamento do parlamento de outra perspectiva, colocar-

se no limite das análises propostas pelos Estudos Legislativos2, mas também 

da Antropologia e dos Estudos Foucaultianos, uma proposta importante para 

análise do parlamento local. Seu ponto de partida só pode ser a discussão da 

possibilidade ou não de existência de uma arqueologia do legislativo, nos 

termos propostos por Foucault. 

 

Arqueologia do legislativo 

 

O questionamento da possibilidade de uso dos apoios oferecidos por Foucault 

parte do entendimento que é possível fazer ao trabalho legislativo uma crítica 

arqueológica, que significa aqui a capacidade de analisar os discursos que 

articulam a prática legislativa. Ela será genealógica quando puder mostrar o 

que levou ao legislativo ser o que é, ou aquilo que Foucault realmente deseja, 

“mostrar as pessoas que elas são muito mais livres do que pensam ser” 

(FOUCAULT, 1994ª, p.778, citado por VEIGA NETO, p. 22). Essas colocações, 

do ponto de vista de nossa proposta de Tese, significam perguntar sobre quais 

as condições de possibilidade de construção de políticas educacionais no 

poder legislativo e ainda, quais as condições de racionalidade do processo 

legislativo? Hipercrítica do poder legislativo, análise do mundo concreto das 

                                                 
2 Estudos Legislativos aqui são a parte dos estudos políticos centralizados na leitura das instituições 

legislativas, sua lógica de funcionamento e que tem nas pesquisas hoje realizadas na UFMG e IUPERJ 

seus mais importantes pesquisadores, destacando-se Argelina Cheibub e Fabiano Santos. 
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práticas discursivas e não discursivas presentes no momento de elaboração 

das leis, que busca suas origens e as transformações que sofrem, eis a 

repercussão da inspiração foucaultiana para fins de nossa Tese. Foucault 

pensa nesta critica a longa duração, o que não é o propósito de nosso trabalho, 

cujo recorte é recente: as transformações são, portanto, de superfície, de uma 

gestão política para outra, e não no espaço longo da evolução da instituição 

parlamentar e seus discursos, o que é um problema para a concepção 

foucaultiana de genealogia. Por outro lado, o tema é perfeitamente adequado 

naquilo que Veiga Neto denomina de “ontologia do presente”:  

 

“A ontologia do presente é uma ontologia crítica de nós mesmos; ela 

desloca a questão (kantiana) para uma outra questão, também já 

presente em Kant, porém enfatizada por Nietzsche e que pode ser 

formulada da seguinte maneira: “o que se passa com nós mesmos”? 

(...)Nesse novo registro, o que importa não é descobrir o que somos nós, 

sujeitos modernos; o que importa é perguntamos como chegamos a ser 

o que somos, para, a partir daí, podermos contestar aquilo que somos”. 

É de tal contestação que se pode abrir novos espaços de liberdade, para 

que possamos escapar da dupla coerção política que a Modernidade 

inventou e que nos aprisiona: de um lado, a individualização crescente, 

de outro lado e simultaneamente, a totalização e a saturação das 

coerções impostas pelo poder” (VEIGA-NETO, 2007, p.40). 

 

O processo legislativo é uma prática, eis a conclusão que nos sugere a 

Arqueologia do Saber. A organização da produção das leis, sob o viés 

foucaultiano é esse sistema de procedimentos ordenados que tem como 

objetivo sua produção. Que seja numa Câmara Municipal ou numa Assembléia 

Legislativa, para o método pouco importa, já que como aponta Veiga Neto, ao 

final se “tem por fim produzir, distribuir, fazer circular e regular enunciados “ e 

“se ocupa em isolar o nível das práticas discursivas e formular as regras de 

produção e transformação dessas práticas” (DAVIDSON, 1992, p.227 apud 

VEIGA NETO, 2007, p. 45). A construção legal no parlamento é a circulação do 

discurso legislativo mantido sobre controle de instâncias de produção interna, 

reguladas por regras que controlam sua transformação e que tem como 
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objetivo permitir que a manifestação legislativa seja sempre algo possível por 

acordos.   

 

Primeira inovação que o apoio foucaultiano permite: mais do que lei, o texto é 

sempre um enunciado, é um determinado discurso, produto de uma luta interna 

no parlamento, entre o parlamento e a sociedade, entre as instâncias internas 

do legislativo. Mas se for assim, como fazer arqueologia no poder legislativo, 

em se tratando de uma instituição com mais de 235 anos de história, como a 

Câmara Municipal de Porto Alegre? Para Veiga Neto, a arqueologia é um tipo 

de escavação de camadas descontínuas de discursos já pronunciados para 

trazer à tona fragmentos de idéias. O leitor não imagina o quanto é o peso da 

palavra discurso no parlamento, lugar da palavra por excelência. Milhares de 

discursos ditos a exaustão, os usos do plenário, da tribuna, como lugares 

essencialmente da fala trazem o problema de como analisar tudo isso? Para 

começo de conversa, a resposta é a mesma dada por advogados e juristas, e 

que pode ser resumida na seguinte tese “só existe o que consta dos 

processos”. 

 

Pois toda lei é um processo legislativo. A fonte da arqueologia do poder 

legislativo é seus processos, que a exaustão, acumulam-se em seus arquivos. 

Um para cada lei. Nele consta sua tramitação, sua justificativa e uma série de 

documentos legais que evidenciam discursos. Cartas de entidades, 

manifestações populares, tudo enfim, como se diz no parlamento, “vai para o 

processo”. Não quer dizer que não hajam outras fontes que são importantes. 

Discursos de vereadores a respeito de seus respectivos processos, que não 

constam dos processos, vão para os Anais da Câmara; as imagens de um 

vereador em defesa de seu processo e o modo que faz para defendê-lo 

evidenciam, numa linguagem corporal os modos de absorção e envolvimento 

que tem um político em sua produção e como o faz para conquistar seus votos.  

A idéia de que não se trata de interpretação do discurso, do enunciado, mas do 

como o parlamento chegou a ser o que é faz com que o próprio processo 

legislativo seja tomado como discurso. Mas aí, um outro problema, já que para 

a história arqueologia que propõe Foucault, o não discursivo também conta.  
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O movimento de análise das instituições políticas poderia ser feito à 

semelhança do modo critica Foucault os educadores em se tratando do tema 

da educação? Veiga-Neto aponta para a arqueologia como instrumento de 

análise de determinadas práticas discursivas do interior da Pedagogia. Para ele 

a escola tem sido objeto de inúmeros estudos que buscam, numa palavra, sua 

arqueologia, seja para mostrar a evolução do conceito de infância ou dos 

saberes pedagógicos. O problema é que muito já foi feito em termos de 

aplicação de postulados foucaultianos na análise da natureza da escola e 

pouco das instituições legislativas. A razão é que outras instituições tiveram 

seu caráter pedagógico evidenciado antes do parlamento: a prisão, por 

exemplo. Uma história arqueológica do parlamento revelaria, por exemplo, a 

relação intima dos saberes políticos e o campo do direito na emergência de um 

processo de produção de leis; revelaria o surgimento de especialistas, no 

interior do parlamento, com saberes específicos para a administração do 

processo legislativo; mostraria, a destruição de formas de participação popular 

no interior da produção legal e por fim, a obrigatoriedade do atual processo 

legislativo como a forma de produção de leis. Seriam assim levantadas as 

atuais “verdades” da produção legal legislativa, e como aponta Veiga Neto, 

seriam mostradas “seu caráter construído e arbitrário – e, portanto, não natural” 

(VEIGA NETO, 2007, p.52). 

 

Parlamento como espaço de saber 

 

Uma genealogia do poder legislativo indicará como um determinado saber é 

construído no parlamento para dar conta da fabricação de leis. Ele saber hoje é 

neutro e denominado de “técnica legislativa”. A cargo de administradores, em 

sua maior parte oriunda dos cursos de direito, estabelece como o texto da lei 

deve ser construído. Seu objetivo é criar um discurso legal que não se quer 

político, mas de consenso. Diz Foucault (citado por VEIGA NETO, 2007, p. 59.) 

Que a genealogia vai contra os efeitos deste poder de um discurso considerado 

científico, porque baseado no direito. “A genealogia não se propõe a fazer uma 

outra interpretação, mas, sim, uma descrição da história das muitas 

interpretações que nos sãos contados e que nos tem sido impostas” (idem, 

p.60).  
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Veiga Neto lembra que Foucault usa uma expressão para apontar o ponto de 

surgimento no presente, de um dado do passado: emergência. Sua importância 

é que mostra não uma evolução histórica, mas o confronto de forças opostas 

que buscam o controle a dominação. O problema, para analise imediata do 

legislativo, é que tais forças não se encontram em seu interior, mas estão 

distribuídas difusamente no tecido social. Que o parlamento seja 

arqueologicamente analisado significa que é possível descrever os regimes de 

saber e poder a que se submete; que é portador de uma discursividade local – 

a fala dos vereadores – mas ao mesmo tempo, sujeitos de um determinado 

saber, que surge do interior da instituição. Uma reivindicação popular, por 

exemplo, não chega a um projeto de lei se não for traduzida pela técnica 

legislativa: esse é o ponto de inflexão das relações saber/ poder que a analise 

foucaultiana sugere enfocar. Seu método de trabalho traz evidente contribuição 

a análise do funcionamento do parlamento, mas seus conceitos são 

adequados? Primeiro vejamos a idéia de que Foucault analisa o que Veiga 

Neto chama de instituições de seqüestro, como a prisão, a escola, o hospital e 

o quartel. O problema é que o parlamento não se assemelha a nenhum deles. 

O tempo não é o mesmo – não se fica o dia todo, mas só durante as sessões; 

sequer é lugar de exercício de um poder disciplinar ou biopoder – quem se 

importaria em controlar os corpos dos políticos – exceto uma mídia sedenta por 

escândalos políticos? Se o legislativo for um panoptico, só pode ser às 

avessas, estando os políticos no centro da visibilidade de uma máquina pública 

onde “o olho que tudo vê” é a sociedade – e não é à toa que momentos de 

“galerias” cheias perturbam o funcionamento da máquina legislativa, sob o 

imperativo do “é preciso aparecer bem para os eleitores”. O plenário é um 

espaço panóptico somente no sentido de que é um espaço fechado, mas que é 

aberto à pura visibilidade (das galerias) e, portanto, da sociedade. No 

parlamento, o olhar vigilante é nosso. 

 

O mecanismo do panoptico pode explicar, por essa razão, o funcionamento do 

plenário? Em parte. Por um lado, sua organização imita apenas às avessas o 

instrumento definido por Foucault. Além disso, tal instrumento foi pensado em 

termos de instituições totais, o que não é o caso do legislativo e para épocas 
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em que esta pesquisa não analisará. Por outro lado, é sutil a sugestão de que o 

caldeirão de produção de leis se assemelha a um panoptico às avessas: o 

plenário funciona como um espaço de vigilância, com os vereadores ocupando 

sua posição central. A invisibilidade, para os políticos, é da população – você 

nunca sabe quem é que está no plenário, e somente pode tratá-los, como 

afirma Baudrillard, como “a massa”. Esta é a “totalidade” que observa as 

minúcias da ação parlamentar (se o vereador está lendo ou distante da sessão, 

por exemplo). Do principio do panoptico, é como se vereadores reunidos no 

plenário e as galerias compartilhassem entre si características do dispositivo do 

panoptico. Quem são os “poucos” e quem é a ”multidão” nesse processo? 

(VEIGA NETO, p.67). 

 

A produção legislativa concentra-se num espetáculo, eis outra contribuição de 

Foucault. Teatro político, a fabricação de leis tem esse quê de apresentação 

teatral e seu plenário é um império destinado ao olhar. Mas também é no 

próprio resto de um poder soberano que se justifica. Tais poderes não podem 

ser aplicados diretamente ao exercício da vereança. O poder pastoral ou poder 

religioso não tem lugar no parlamento, ainda que Veiga Neto afirme que o 

Estado moderno nasce da combinação e da invasão do poder pastoral e do 

poder de soberania. A razão é que tais poderes são vistos por Foucault em 

outras instituições, como a família, a medicina, a psiquiatria, e não o 

parlamento. As implicações diretas para a sociedade neoliberal, como faz 

Veiga Neto, são diretas demais, ainda que mostrem o desejo de vir até o 

presente com a máquina de interpretação foucaultiana. Mostrar que os políticos 

podem e são vigiados, talvez seja a grande contribuição de Foucault para os 

estudos legislativos, e que não se resume a fiscalizar os políticos. Troque-se 

“corpo” por “produção de leis” e teremos sugestões de como constrói-se uma 

máquina discursiva e de saber para a construção de políticas educacionais.  

 

Como pesquisas educacionais baseadas em Foucault inspiram os Estudos 

Legislativos? Primeiro pela observação dos rituais de plenário na construção 

das leis, na analise pormenorizada dos processos legislativos, nas práticas de 

votação em plenário, etc. Outra sugestão é analisar um âmbito mais amplo de 

tramitação processual, analisando os processos de saber pelos quais o 



 8 

discurso legislativo vai-se impondo sobre a construção da proposta de lei, 

mostrando assim o caráter, este sim disciplinar e interno do poder legislativo. O 

papel regulador da educação, lugar de debate entre Executivo e Legislativo no 

campo da formulação de políticas educacionais também é outro tema de 

destaque.  

 

A ética do voto 

 

O terceiro domínio do pensamento foucaultiano apontado por Veiga Neto tem 

interessantes repercussões no campo legislativo. Da mesma forma que para 

Foucault o sexo é uma forma de experimentar a subjetivação, o voto, a decisão 

de voto, coloca o vereador diante de si mesmo. Pois a idéia do capítulo “Ser-

Consigo”, de Veiga Neto aponta para o campo onde “somos legados a falar 

sobre nós mesmos, em termos de nossos desejos, sucessos e insucessos, e 

no qual se dão fortes proibições de fazer isso ou aquilo” (VEIGA NETO, 2007, 

p. 80). Foucault fala das proibições sexuais como a obrigação de dizer a 

verdade sobre si mesmo: falamos dos imperativos de votação como a 

obrigação de votar um ou outro projeto, no limiar de sua consciência e do jogo 

político de ocasião. Pois os desejos do vereador nem sempre se adequam ao 

do partido e aos jogos de conveniência parlamentar, o que gera inúmeras 

questões morais para os vereadores.  Diz Veiga Neto que para Foucault, a 

ética faz parte da moral, ao lado dos comportamentos de cada um e dos 

códigos que preceituam o que é corretor fazer e pensar.  Pois o político 

também é um sujeito moral e a cada nova eleição – como agora – suas 

escolhas são cobradas e o desafio ao legislador e votar segundo sua “relação 

de si para consigo”. (Veiga Neto, 2007, p. 81).  

 

Pois na política, também há jogos de verdade, sugere Foucault. O plano ético 

entre o verdadeiro e o falso, as relações que cada político constroem e balizam 

seu entendimento de mundo nem sempre coincidem com decisões de partido 

ou obrigações políticas.  A ética política, enfim é esse campo onde emerge a 

relação de cada um consigo mesmo e com a coisa pública. Se o vereador é um 

sujeito político, ele deve ser confrontado com a ética. Como investigar o 

domínio do ser-consigo? Primeiro, por instrumentos tradicionais, como a 
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entrevista, a história de vida. Mas Veiga Neto aponta que mesmo este campo 

foi pouco desenvolvido por Foucault, apenas sugerido e que sua obra seguiu 

caminho distinto. A semelhança do trabalho de Larrosa, haveria dispositivos 

legislativos como a narrativa e a participação no espaço legislativo, que seriam 

estratégias de saberes específicos no interior do parlamento? Haveriam 

tecnologias aplicadas pela função legislativa sobre a população com o objetivo 

de controlá-la ou isto é teoria da conspiração? Ou tecnologias aplicadas aos 

próprios vereadores para controlar seu voto? 

 

Linguagem política    

 

O capítulo VI de Veiga Neto é particularmente importante para os fins de nosso 

trabalho. Ali o autor analisa o que Foucault pensa das praticas discursivas. O 

parlamento é, nesse sentido, um mundo que já nasce emerso na linguagem 

política, e é indicador disso o modo como a cada nova geração de vereadores, 

os mais novos se esforçam para assumirem o tom dos mais velhos, nesse 

“mundo em que os discursos já estão há muito tempo circulando” (VEIGA 

NETO, 2007, p. 91). Poderíamos, parafraseando Diaz, citado por Veiga Neto, 

dizer que não existe sujeito político fora do discurso político ou fora do 

processo legislativo. A existência de um sujeito político, um vereador, não está 

ligada as vontades individuais, mas regulado pelas posições diferentes em que 

vereadores assumem, com seus discursos, no plenário.  

 

A política local é contingente, sugere Veiga Neto. Lugar onde o discurso e 

palavra são essenciais, Veiga Neto nos sugere que buscamos a vontade e os 

interesses dos vereadores, buscando reduzir o valor dado a palavra dada e 

procurando mais a regra gramatical que a formaliza “as práticas discursivas 

moldam nossas maneiras de constituir o mundo, de compreende-lo e de falar 

sobre ele. E, ainda que uma prática discursiva dependa da nossa vontade, 

essa não é suficiente para gera-la e faze-la funcionar” (VEIGA NETO, 2007, 

p.93). O que dá uma humanidade a vereança: mesmo munidos das melhores 

intenções, nem sempre um mandato permite que se cumpra os nossos 

desejos.     
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Como a prática pedagógica, a prática legislativa também se conecta com 

outros discursos e outras práticas de outros campos, como por exemplo o 

urbanístico, o do saneamento, do controle social, etc. Veiga Neto lembra a 

conferência foucaultiana intitulada “A ordem do discurso”, de 1970. Nela 

Foucault centrou sua discussão sobre os procedimentos que regulam, 

controlam, selecionam, organizam e distribuem o que pode e não pode ser dito. 

“Isto é assim porque os discursos definem regimes de verdade que balizam e 

separam o verdadeiro de seu contrario” (DELEUZE, 1991, p.72, citado por 

VEIGA NETO, 2007, p. 101). O que amplia o alcance da analise do discurso 

político, que passa a analisar múltiplos elementos como quem fala, quem 

escuta, as relações entre instituições e sujeito, etc. A verdade é inseparável do 

processo que a estabelece, diz Deleuze. 

    

Governamentalidade e legislativo 

 

Em “Coisas de Governo” 3 Veiga-Neto retoma as origens de sua preocupação 

com a critica foucaultiana da razão política para deter-se nas derivações do 

radical govern- “ de fato, ao lado das tecnologias do eu, os conceitos relativos 

ao radical govern – parecem constituir o mais significativo e poderoso conjunto 

de ferramenta que se pode tomar de Foucault para se pensar, compreender e 

problematizar as relações entre a Pedagogia, a educação escolarizada e a 

gênese da modernidade” (VEIGA-NETO, 2002,p.15). Veiga Neto pensa 

Foucault para usar para analisar a maquinaria escolar, enquanto penso usar 

Foucault para analisar a maquinaria legislativa. Tanto a escola como o 

Legislativo são instituições, mas encontram-se em pontos diversos da 

educação: uma formula políticas educativa, outra é o espaço onde se realizam 

tais políticas. Ambas se encontram, como quer Veiga-Neto, na encruzilhada do 

nascimento da modernidade, mas não se trata de comparar o parlamento com 

escola, mas como ambos são elementos ligados pelo conceito de governo, ou 

espaço de exercício de Governamento ou governamentalidade.  A pergunta é 

se tais conceitos também podem ser aplicados ao legislador.  

 

                                                 
3 In  RAGO, Margareth e outros. Imagensde Foucault e Deleuze. Ressonâncias nietzschianas. Rio de 

Janeiro, DPA, 2002, p. 13-34.   
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Como Veiga-Neto argumenta, a ciência política, e em especial os estudos 

legislativos, são um dos campos onde mais se aplica a noção d 

paradigmatologia kuhniana entre hard e soft. De fato, a análise política das 

instituições legislativas e o que se pode chamar de campo onde impera o 

jargão da ciência. Os estudos Legislativos tratam do parlamento como 

elemento fundamental do exercício do governo da sociedade. A discussão da 

critica a razão política – diz Veiga Neto – vai na contramão da politicologia, pois 

sua preocupação é côo o poder “organizou-se”, “ativou-se”, de modo a 

engendrar certas práticas discursivas e não-discursivas”(VEIGA-NETO, 

2002,p.18). Nossa preocupação com o parlamento como espaço de 

emergência de práticas discursivas – o discurso do direito legislativo – 

aproxima-nos do pensamento do Foucault, e aí as suas repercussões na vida 

política atual – que Veiga Neto reafirma continuarem  a existir -  colaboram 

para compreensão do sujeito político moderno.  

 

E verdade, entretanto, que Veiga-Neto prefere o Foucault que dedica-se a arte 

do governo como aquela restrita ao governo dos indivíduos. Mas isto não 

elimina o fato de que governar também é a gestão política, diz Veiga Neto. 

Foucault amplia o uso do termo governar, do Estado para o âmbito das 

populações. Mas o que Foucault diz exatamente do governo do Estado, 

perguntamos. Veiga lembra que Foucault diz que “as relações de poder foram 

progressivamente governamentalizadas, ou seja, racionalizadas e centralizada 

na forma ou sob a caução do Estado” (FOUCAULT, 1995ª, p. 247). Quer dizer, 

e nos termos de Veiga Neto, as Câmaras Municipais são as instituições de 

Estado que centralizam ou tomam para si a caução da ação de governar no 

local. Quer dizer, Veiga Neto está preocupado em distinguir a instituição da 

ação de governar. 

 

A idéia de Governamento não é, contudo, alheia a dinâmica parlamentar. Pois 

se é em termos de ação de governo, ou Governamento, que deve ser 

analisada aso instituições políticas, tem-se agora um lugar singular para 

apontar um problema nas relações Executivo Legislativo e que também 

aparecem em nossa pesquisa, em nos estudos de ciência política: de fato, 

muitas vezes, e o Executivo que governa o Legislativo – o que é chamado no 
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jargão dos Estudos legislativos de “condução da agenda legislativa”. E de fato, 

conforme sugere Veiga-Neto em uma passagem de Foucault, os vereadores 

são pessoas que governam em práticas múltiplas, e como aponta Foucault, 

existem muitos modos de governo em que o Prefeito e o Legislativo são 

apenas uma modalidade. Além disso, se de fato seguimos no pensamento de 

Foucault, a seguir devemos no inquerir sobre os tipos de saberes que são 

necessários para vereadores e detentores de cargos no executivo para 

governar. Quer dizer, o pensamento de Foucault é mais útil para análise das 

instituições legislativas não elo que diz do Estado ou de uma instancia 

governamental – o parlamento – mas do que diz da ação de governar, eis a 

lição de Veiga-Neto. 

 

Explicitar quais táticas definem o que é competência do parlamento em termos 

educacionais, eis uma aplicação direta do pensamento foucaultiano de governo 

a análise das práticas no interior do parlamento. Quer dizer, não se trata de 

dizer quais atribuições são distribuídas entre o poder legislativo e o executivo, 

mas ao contrário, que ações atribuídas microscopicamente pelo tecido social 

atravessam o staff do Estado. Isto produz, de fato, o efeito de recuo nos 

objetivos foucaultianos – Foucault quer sair dos limites do Estado para 

perceber as formas de governo enquanto que nós queremos perceber as 

formas de governo atravessando as instituições do Estado.  

 

Mas há aí um problema. Foucault, diz Veiga-Neto, desenvolveu o conceito de 

gouvernementalité com o objetivo de designar práticas da gestão 

governamental que tem a população como seu objeto. Desta forma, o objetivo 

final de Foucault é chegar a sociedade de regulamento e disciplina. Por um 

lado, a idéia de sociedade de segurança não combina com políticas e 

programas de governo~, mas por outro lado, nesta sociedade de política, há 

algo que pode remeter a uma prática comum dos governantes, a de legislarem 

sobre aquilo que devem os alunos aprender. Enquanto os cientistas políticos 

debatem a racionalidade da política, Foucault propõem a identificação de uma 

razão política que, segundo Veiga Neto, “não se assenta numa razão 

transcendental” (p.23), sugerindo, que devesse partir da revelação das 

condições de possibilidade de emergência das práticas discursivas e não 
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discursivas que acabam engendrando não somente a lógica do parlamento, 

mas também o sujeito no interior de tais instituições. A pergunta é, portanto, no 

sentido foucaultiano – quem faz as leis no parlamento e sob que condições de 

enunciação. 

 

Se tivéssemos de acompanhar o conceito de governamentalidade, tal como a 

tradução de Roberto Machado e Ângela Loureiro apresentam do pensamento 

Foucaultiano, ela levaria em conta os procedimentos, análises e reflexões, 

cálculos e táticas que que permitem no interior do legislativo o exercício do 

poder, que tem por alvo a população escolar. Mas esta seria ainda uma 

apropriação incompleta, já que é difícil compreender as políticas educacionais 

como uma cerca economia política da educação, ou ainda, que tais políticas 

educacionais tenham como instrumentos técnicos dispositivos de segurança – 

ainda que uma lei e suas determinações pudessem, na prática, constituir-se 

como mecanismo de segurança. 

 

Pôr outro lado, poderia-se ver o Parlamento como um dos aparelhos entre os 

quais o governo e certos saberes se engendram. Há aqui numa notável 

coincidência, que a idéia de soberania seja a base sobre a qual se afirma o 

próprio poder do parlamento. Foucault, é verdade, recusa a estatização da 

sociedade, o que significa, de certa forma, que as instituições políticas não são 

tão fundamentais assim. E de fato, é assim, se lembrarmos o clássico de 

Ernest Cassirer, o Mito do Estado. Mas a idéia de governamentalização do 

Estado pode ser substituída, ou colocada no termo das governamentalização 

do parlamento, eis a questão.  Ela poderá ser respondida se, nos termos de 

Foucault, pudermos encontrar “as táticas de governo que permitem definir a 

cada instante o que deve ou não deve competir ao Estado, o que é público ou 

privado, o que é ou não estatal, etc., portanto, o Estado em sua sobrevivência e 

em seus limites, deve ser compreendido a partir das táticas gerais da 

governamentalidade” (FOUCAULT, 1992, p. 291-292, apud VEIGA-NETO, p. 

25). 

 

E esclarecedor a observação de Dreyfus e Rabinow, pois se 

governamentalidade é produzir o máximo de resultado com uma aplicação 
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mínima de poder, poderíamos dizer que legislar ~e uma tática de 

governamentalidade, já que permite o exercício da dominação -~e a força da lei 

sobre parcelas da população.  

 

Que Foucault queira de governamentalidade definir aquilo que pode ser 

governável – Veiga Neto deixa claro. Que o termo governamental sugira o 

espaço das instituições políticas e tenha sido mal-usado pela tradução, eis a 

opinião do autor. Aplicado ao entendimento do parlamento, sugerem duas 

ordens de fatores, onde, por um lado, o parlamento surge como espaço de 

construção de uma instituição, e por outro, do exercício de um governo sobre 

as populações. Os problemas é que passamos do governo das políticas para o 

governo dos corpos sem uma mediação e, portanto, nos distanciamos de 

Foucault. Quer dizer, o pensamento foucaultiano, do ponto de vista da análise 

da construção de políticas educacionais tem um limite – o de oferecer 

referenciais para compreender como na instituição legislativa é construído um 

discurso legal de controle. Mas aplicação de Foucault é incompleta – de onde 

poderíamos chegar, do governo das leis da educação ao governo dos corpos 

de educados, eis a questão. 

 

Do espaço político em Foucault 

 

Marcio Moreira Alves, em “Para pensar o público e o privado ” traz 

considerações sobre a obra “Em face dos governos, os direitos do homem”, 

publicado por Michel Foucault, em 1981. Ali Foucault fez um texto e 

circunstância que teve o objetivo de servir de protesto para a criação em 

Genebra, de um Comitê Internacional contra a pirataria aérea. O que é 

interessante é o caráter político-institucional do manifesto, que na leitura de 

Fonseca, pode dar pistas do entendimento do significado de medidas políticas. 

O que o autor lembra no argumento de Foucault é o quanto a construção 

legislativa coloca o povo na posição de espectador da política, daí o mote da 

discussão entre público e povo, que o autor apresenta. O que interessa a 

Fonseca é mostrar que Foucault percebia o sistemático afastamento dos 

indivíduos das esferas de participação e decisão política. Quer dizer, a 

separação entre governantes e governados é ruim para a política. Fonseca 
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sugere que as artes de governar liberal e neoliberal são atualizações das artes 

de governar foucaultiana. Se Foucault abandona o eixo da legalidade e da 

ordem como aponta Fonseca, para o eixo do saber poder, é justo se perguntar 

sobre os seus efeitos para a organização legislativa, onde se produzem leis. 

Fonseca lembra que Gros indica a repercussão da relação poder-saber em três 

domínios, a das formações do saber, os mecanismos de poder e as formas de 

subjetivação. Estas matrizes, no entanto, não desaparecem da estrutura dos 

parlamentos, já que é a produção legal continua a exigir certa formação de 

saber (saber da prática legislativa, ou chamada técnica legislativa), continuam 

a existir no seu interior mecanismos de poder (uma lei pode ir ou não adiante 

conforme a articulação política em seu interior) e finalmente, o parlamento é um 

espaço onde formas de subjetivação são construídas em um espaço preciso – 

o plenário.  

 

Pode-se reduzir os procedimentos adotados por Foucault em Segurança, 

Território, População e o Nascimento da biopolitica ao espaço legislativo, eis a 

questão. Foucault ambicionava dar conta dos fenômenos da organização do 

meio da vida biológica. Seu acontecimento político mais importante é o 

nascimento da população. Por outro lado, o parlamento é uma instituição como 

Foucault analisou a prisão, o hospital, a fábrica, e sua estrutura de análise 

pode ser ali aplicada. Mas não é disso que se trata, já que estamos discutindo 

um nível superior, onde impera o controle das circulações e da segurança. 

Impossível a comparação, já que o parlamento executa tais procedimentos a 

nível microscópico, recusado por Foucault. Há disciplina e controle dos corpos 

em circulação no interior do legislativo – sim, mas de que isto interessa na 

construção das leis, pergunta. A resposta é – somente se isto condicionar o 

acesso ao legislativo e a manifestação do interesse das populações, direta 

Foucault. 

 

Há talvez um único sentimento quanto a esta categoria – população – quando 

se fala em parlamentos. E quando sua presença física se faz evidente no 

processo de debate político, na sua presença no plenário. Este movimento de 

massas, as vezes irracional, assusta e faz condicionar decisões políticas. Ele é 

talvez a inversão do que Foucault procurou desenvolver no aspecto do 
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Governamento, já que revela o poder que é facultado as populações quanto 

irrompem no espaço legislativo. Uma sessão pode ser encerrada para “manter 

as galerias sob controle”, diria um Presidente de Câmara Municipal. Pode-se 

intervir com as massas que se fazem presentes no parlamento, mas, no 

sentido de Foucault, o que se quer cruamente é controla-las. 

 

Note-se obvia noção de parlamento como “a casa do povo”. Cada vez mais são 

presentes em seu interior câmeras, dispositivos de controle e acesso, 

identificação pessoal que fazem com que a arquitetura da instituição se 

assemelhe as prisões definidas por Foucault. A casa do povo é apenas uma 

idéia, já que se pode ao contrario pensar numa prisão dos vereadores. Como 

Veiga-Neto, Foucault quer sair dos regimes políticos assumidos pelo Estado 

para fazer do problema da gestão das coisas e das pessoas, a condução da 

conduta dos indivíduos numa sociedade. O problema é que não há melhor 

lugar para esta condução do que as leis que são feitas para a educação dos 

indivíduos nessa sociedade.  

 

 O poder pastoral se reproduz no legislativo, eis outra questão. Foucault vai a 

pastoral crista para identificar um governo das almas. Mas o “governo político 

dos homens” não está ausente em Foucault – diríamos que está num lugar em 

que os cientistas políticos não imaginariam. A razão de estado passa a ser uma 

governamentalidade política, o liberalismo e o neoliberalismo outras formas de 

artes de governar.  Foucault, diz   Fonseca, vai do liberalismo alemão onde o 

que importa é garantir a liberdade econômica e o mercado, ao liberalismo 

americano, que dá um passo adiante e inclui os fenômenos sociais em geral 

”na racionalidade política da arte de governar neoliberal, em especial em sua 

versão americana, trata-se de generalizar a forma política do mercado para 

todo o corpo social de modo que esta  a economia de mercado – funcionara 

como um principio de inteligibilidade das relações sociais e dos 

comportamentos individuais” (FONSECA, 2002, p. 160) 

 

A questão é, mas se Foucault, após inovar com o conceito de 

governamentalidade, retorna as questões de neoliberalismo, que avanços 

significativos tem em relação a teoria marxista. Pois, como o próprio Fonseca 



 17 

faz, não é preciso ser foucaultiano para fazer a critica a teoria do capital 

humano. Mesmo o fato de que, como faz Fonseca, a originalidade de Foucault 

seja identificar o axioma do mercado como espelho onde se mede as demais 

dimensões da vida social, o fato de que este movimento já foi feito por autores 

como Baudrillard e Virilio. Mas a critica, observa Fonseca, é mais aguda, já que 

se trata de apontar que a política “encontra-se reduzida a uma racionalidade 

econômica, e deste modo, é pensada e praticada segundo critérios 

essencialmente técnicos. De tal forma que neste domínio de decisões e de 

procedimentos de caráter prioritariamente técnico, o individuo comum não está 

qualificado para interior” (FONSECA, P. 161). 

A política não deve ser domínio de especialistas, diz Fonseca a partir de 

Foucault. Quer sugerir que por esta razão devem emergir novas formas de 

resistência. “Trata-se antes de dizer- nada é político, tudo é politizável, tudo 

pode torna-se político. A política não é nada mais e nada menos do que aquilo 

que nasce com a resistência as governamentalidade, a primeira revolta, o 

primeiro afrontamento” (p. 161). Em termos do espaço do parlamento, tudo isso 

pode ser resumido no seguinte. O parlamento e um domínio de especialistas, 

mas que fazem seu poder de forma limitada. A população, agente político 

interage e resiste as iniciativas legislativas. Mais, por serem espaços públicos, 

a resistência ao teatro político oferece direto ao legislador. Nada mais 

foucaultiano que observar as cenas de plenário onde a população se revolta 

contra quem elegeu. Mas, se for assim, qual a razão disto tudo, perguntamos. 

 

Razão Pública e Razão Politica 

 

Talvez procurar pelo conceito de razão em Foucault auxilie nesta resposta. 

Para isso, é preciso contraste para entender o conceito de razão. Tomemos 

como exemplo uma comparação com um autor que funda seu pensamento em 

campo diferente. Por um lado, John Rawls, cuja idéia de razão pública 

fundamenta uma sociedade democrática constitucional bem – ordenada, 

origina-se no campo da filosofia do Direito. Por outro lado, Michel Foucault, 

cuja idéia de razão política serve de crítica as concepções do liberalismo 

político, cuja origem remonta a história política. Podemos compara-los de 

alguma forma, eis a questão. Aqui, ambos são tomados como fontes para 
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apontar aqui a necessidade da distinção entre razão pública (Rawls) e razão 

política (Foucault) e quiçá, refletir sobre suas repercussões na definição de 

uma Democracia Representativa. 

 

A distinção é necessária por algumas razões. A final, como Rawls aponta que a 

forma como o cidadão interpreta a relação entre a forma e o conteúdo da razão 

pública indica que o que for politicamente razoável perdurará entre os 

cidadãos. Por outro lado, segundo Foucault, a critica da razão política é 

justamente a principal tarefa da filosofia, “O papel da filosofia tornou-se o de 

impedir a razão de ultrapassar os limites daquilo que é dado na experiência 

(…) vigiar os abusos do poder da racionalidade política” (Foucault, 1994, p. 

181).  

 

Se Rawls tem sucesso em definir a razão pública como aquilo que especifica “ 

no nível mais profundo os valores morais e políticos básicos que determinam a 

relação de um governo democrático constitucional com seus cidadãos, e suas 

relações uns com os outros” (Rawls, 2007, p.146), por outro lado Foucault não 

deixa de ser provocador a idéia de que é preciso criticar a própria razão, 

vigilância em relação a análise da racionalidade à qual obedecem nossas 

instituições sociais.  

 

Chama atenção as fontes e ao foco dado por ambos os autores. Tanto Rawls 

quanto Foucault partem de Kant. Rawls dedicou um capítulo especial de “Uma 

teoria da Justiça” aquilo que ele denominou de “A interpretação kantiana da 

justiça como equidade” (Rawls, 2000, p.275). Ele está preocupado em analisar 

o conteúdo do principio de liberdade e das prioridades dos princípios de direito 

que este principio define. Sua origem, aponta Rawls, é a teoria da autonomia 

de Kant. Com isto, Rawls quer dizer que os princípios morais são objeto de 

uma escolha racional. Quer dizer, para Rawls, os princípios devem ser comuns 

e aceitos por todos. “Princípios de justiça também se apresentam como 

análogos aos imperativos categóricos”, assinala Rawls. (p.277). 

 

Foucault parte de Kant em vários momentos de sua obra. Em “As palavras e as 

coisas”, (1966) Kant emerge como um filósofo que, pela sua “analítica da 
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juventude”, abriu o campo do saber antropológico “cabe ao homem, consciente 

de seus limites, fundar suas certezas últimas” (Sennelart, 2003, p.3). É o 

surgimento na cultura ocidental de um saber que se exerce sobre o homem, e 

que em Vigiar e Punir se desviará para a critica das técnicas disciplinas, mas 

que retornará ao Liberalismo em “Seguridad, Território, Populacion” (FCE 

2006) e “O nascimento da biopolítica” (FCE, 2007).  

 

O que esta influência significa para ambos os autores: para Rawls, a 

necessidade de fazer uma crítica da razão pública como uma estrutura definida 

e natureza tripartida. Por um lado, sua estrutura é definida pelas questões 

fundamentais as quais se aplica a razão pública, as pessoas, os 

representantes do governo, os candidatos a cargos públicos e mesmo os seus 

conteúdos, ordenados na forma do direito legítimo para um povo democrático; 

para Foucault, a necessidade de fazer um a crítica ao próprio pensamento que 

define a razão política, mas de uma forma interessante, já que se trata de 

assumir uma atitude nova, “um modo de relação com a atualidade”.  O caminho 

que seguirá Foucault é totalmente distinto: não o das formas do 

estabelecimento do “bem público”, como quer Rawls, emergem os elementos 

constitucionais essenciais e as questões de justiça básica. Ao contrário, é o 

estabelecimento daquilo que ele chamará de “governabilização” das relações 

entre os homens que pretende descrever os jogos de poder. Talvez uma 

definição mais simples pudesse afirmar que enquanto Rawls está preocupado 

em descrever como as pessoas “governam”, Foucault se pergunta “como não 

ser governado”. 

 

Assim, devemos reconstruir a idéia de razão pública e razão política. Para 

Rawls, razão pública se aplica as discussões políticas daquelas que constituem 

o “fórum político público” e que inclui o discurso dos juízes, dos representantes 

do governo legisladores, e finalmente, dos candidatos a cargos públicos e seus 

auxiliares.  Esta parte é distinta da sociedade civil, que constitui a cultura de 

fundo de democracia, cuja base é a estrutura do direito que assegura todas as 

liberdades. O ideal da razão pública, ao contrário, é partilhado pelos cidadãos 

que explicam uns às outras suas razões, quer dizer, eles pensam a si mesmo 

como “se fossem” legisladores. Diz Rawls:  
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“Quando estiver firme e difundida, a disposição dos cidadãos para ver a 

si mesmos como legisladores ideais, e repudiar os representantes do 

governo e candidatos a cargos públicos que violam a razão pública, é 

uma das raízes política e social da democracia, e é vital para sua força e 

vigor duradouros” (Rawls,2007, p. 149).     

 

Curiosamente, é em Rawls que surge o aspecto que indiretamente, o aproxima 

ao pensamento de Foucault. Rawls enumera como os aspectos seguintes da 

razão pública, e que envolve, em segundo lugar, uma concepção de cidadania 

democrática numa democracia constitucional. O ponto de ligação é exatamente 

este: “trata-se de uma relação entre cidadãos no interior da estrutura básica da 

sociedade, uma estrutura na qual entramos apenas por nascimento e saímos 

somente por morte” (Rawls, 2007, p. 150). 

 

Ora, este nada mais é do que parte do principio de “biopoder” de Foucault. O 

conceito começou a ser formulado nos seminários que o autor ministrou no 

College de France a partir de 1971 até sua morte, em 1984. As aulas 

começaram a serem gravadas e das transcrições surgiram aprofundamentos 

do curso “Em defesa da sociedade” (1975-76). Em ambas obras, Foucault 

descreve aquilo que denomina de “poder sobre a vida”. Trata-se das formas de 

controle das populações, revela Foucault. Sennelart que escreve ao final de 

“Seguridad, território, poblacion” uma “situação dos cursos”, afirma que a critica 

da razão política de Foucault abre um espaço entre as reflexões da esquerda e 

a das novas temáticas e atores emergentes. 

 

Entretanto, Foucault critica o liberalismo defendido por Rawls. Em “O 

liberalismo político” (Fundação Teotônio Vilella), o autor defende o principio 

liberal de uma justiça onde os valores são igualmente distribuídos, sendo a 

justiça a primeira das virtudes sociais. Cidadãos razoáveis e racionais, livres e 

iguais constituem-se como corpo político e outorgam sua base a existência de 

uma Constituição. Foucault, ao contrário, via um poder em excesso outorgado 

ao Estado, para opor-lhe um “direito dos governados”, como o faz em 
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“Segurança, Território, População “ quando aponta o nascimento das 

sociedades de seguridade.   

 

Rawls argumenta que a razão pública é definida em questões que envolvem 

elementos constitucionais e matéria de justiça básica. Para ele, os cidadãos 

devem pensar a si mesmos como legisladores e a opinião da maioria consistirá 

em direito legítimo. ”’A ideia definitiva para a democracia deliberativa é a 

própria idéia de deliberação. ”Quando os cidadãos deliberam, trocam seus 

pontos de vista e debatem defendendo suas razões´[e] o processo de 

argumentação dos cidadãos referente aos elementos constitucionais essenciais 

e questões de justiça básica” (Rawls, p. 152). Assim, razão pública é um dos 

três elementos centrais da Democracia Deliberativa, juntamente com um 

quadro de instituições democráticas constitucionais e o conhecimento e desejo 

dos cidadãos em seguir a razão pública. Que Rawls trabalhe no contexto da 

sociedade liberal é um dos pressupostos de seu trabalho. Foucault, ao 

contrário, analisa o Liberalismo não para inserir nele a razão pública, mas para 

critica-la. Razão política, governamentalização da sociedade, controle das 

populações – eis a nova proposta, a de não ver o liberalismo como teoria 

econômica, mas como uma prática refletida no governo. Diz Sennelart” 

 

“É o argumento central, por exemplo, do famoso “Essai sur lês limites de 

Etat”, escrito por Guillaume de Humboldt, em 1792. Este distingue dois 

objetos possíveis para o cuidado do Estado; o bem positivo, que 

consiste no bem-estar físico dos súditos, e o bem negativo, que consiste 

em sua segurança. O Estado que busca o primeiro tende a ampliar 

indefinidamente seu domínio, a transformar os homens em máquinas e a 

uniformizar a sociedade. Só a busca do bem negativo, 

consequentemente, é compatível com as exigências da liberdade. 

Segurança contra bem positivo; a formula retomada, no século XIX, por 

todos os partidários de um Estado mínimo” (Sennelart, p. 7). 

 

Que Rawls assinale, ainda que rapidamente, que a democracia deliberativa 

tem na educação um lugar fundamental para a conscientização do cidadão em 

relação aos aspectos básicos do governo democrático sugere que talvez, 
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ambas razões – razão publica, razão política – necessitem, ao final, de um 

instrumento de transmissão do saber.  Que espaços políticos tenham um 

potencial pedagógico e que Foucault possa contribuir para o desvelamento da 

armação que faz com que o parlamento ainda não se dê conta disso, parece 

ser uma sugestão a pesquisa feita por este trabalho. Que tais elementos 

tenham repercussão na natureza da democracia, só torna mais atual a 

perspectiva foucaultiana de leitura das instituições públicas. 
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