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A POLIVALÊNCIA TÁTICA COMO TEORIA DA RESISTÊNCIA EM MICHEL FOUCAULT 

 

Apolo não podia viver sem Dionísio. 

(Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, 1872, §4) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecido Foucault: conceitos essenciais, de Judith Revel, ocupa-se de descrever os 

principais conceitos com que o filófoso francês erigiu sua arqueogenealogia. Estão lá o poder, 

a governamentalidade, o dispositivo, a disciplina. Chama a atenção, entre eles, alguns poucos 

conceitosque aparecem como duplos: cuidados de si/técnicas de si, razão/ racionalidade, 

saber/ saberes, sujeito/subjetividade, verdade/ jogos de verdade. Entre os duplos guardam de 

Revel (2005, um interessa-me sobremaneira: resistência/ transgressão. 

 

Leiamos Revel (2005): a história do conceito de resistência marca-se, inicialmente, no campo 

da escritura, como modo de “escapar” dos dispositivos – mas subjetivamente –, nas 

modalidades da trangressão. É na virada dos anos setenta que uma ampliação coletiva se dá: 

a transgressão sai de cena e a resistência, como estratégia e prática constitutiva das relações 

de poder, numa reprocidade. Para Revel (2005), o último deslocamento da resistência seria 

aquele que a tornou central: Foucault afirmaria que o foco seriam menos as relações de poder, 

mas a inversão empírica em direção às resistências. Nas palavras do filósofo: “Esse novo modo 

de investigação consiste em tomar as formas de resistência aos diferentes tipos de poder como 

ponto de partida.” (FOUCAULT, 2014a [1982], p.121, grifos meus). 

 

Vou aqui assumir o pressuposto de uma relação entre trangressão e resistência, conforme 

enunciada por Revel. Todavia, levando em consideração que os deslocamentos conceituais 

também partem de urgências nunca apenas teóricas. De modo geral, então, poderíamos dizer 



que Foucault ocupou-se do conceito de resistência, com mais cuidado,  nos textos publicados 

na década de setenta –, notadamente em algumas páginas de A vontade de saber. Foi profícuo 

em retomá-lo em algumas de suas entrevistas, nas quais, porém, fazia notar um vértice entre 

o período da trangressão e o período da resistência: o problema do poder. Em 1977, em 

entrevista à L´Arc, Foucault vai comentar sua “dificuldade” de formulação do poder, que o 

surpreendia. Ele, então, questiona: “[...] eu me pergunto sobre o que pude falar, por exemplo, 

na História da Loucura ou no Nascimento da Clínica senão o poder?” (FOUCAULT, 2014 [1977], 

p.19). 

 

Para Foucault (2014c [1977]), era uma série de obstáculos políticos e teóricos que não 

possibilitaram a emergência do conceito de poder e o tratamento de sua mecânica. Ora, é 

justamente nos meados da década de setenta que o poder ganha espaço central e com ele, 

desloca-se a questão sobre aquilo que, transitivo e necessário, o extrapola, o tensiona, o coloca 

em xeque e em disputa. É essa nova relação que me interessa, na modalidade de uma luta e, 

mais diretamente, de uma agonística. 

 

É, pois, segundo a leitura de um ágon, notadamente descrito a partir da genealogia, que me 

voltarei para o conceito de resistência. Isso significa, por óbvio, um recorte na temática. Neste 

capítulo, volto-me ao intervalo que vai de 1971 a 1977 e capturo um modo específico de seu 

aparecimento, em 1976: como polivalência tática.  Inscrita nessa polivalência, acredito, estão 

várias série de preocupações foucaultianas: a reciprocidade entre poder e resistência, as lutas 

agonísticas, as trangressões subjetivas e, finalmente, a possibilidade de vislumbrar a 

espiritualidade e a crítica. Dessa perspectiva, sugiro que a polivalência tática dos discursos 

pode ser lida como uma espécie de teoria geral da resistência em Foucault – a hipótese deste 

escrito – tanto pela agonística quanto pelo caráter analítico que exigirá. 

 

O capítulo se organiza em duas breves seções, mais as considerações finais. Na primeira, 

relaciono a transgressão ao ágon, tomando a leitura de Nietzsche e o uso que dela faz Foucault. 

Na segunda, descrevo um itinerário de deslocamento da resistência nos textos de Foucault, 

tomando seus livros publicados entre 1961 e 1976 e outros textos da década de setenta, a fim 

de apontar a invenção de um modelo de resistência que, desde sempre agonístico, se 



materializa naquilo que o filósofo chamará de polivalência tática dos discursos e que sustenta 

um conceito analítico e heteríclito para a discussão do cenceito. 

 

 

2 A TRANSGRESSÃO, O PODER, A AGONÍSTICA 

 

Assim como  Revel (2005), Deleuze (1988), Machado (2005) e muitos outros autores têm 

notado tanto os deslocamentos de Foucault quanto a presença permanente de uma atitude 

de desobediência, de luta contra os poderes.  Um ponto axial dessa presença pode ser lido na 

sua abordame da literatura, sob a égide da transgressão. Há, como aponta Câmara Leme 

(2012), uma trajetória da “história dos limites” em Michel Foucault, desde que, na História da 

Loucura, a razão é constituída a partir de seu duplo – o acontecimento trágico da desrazão. 

Essa história da desrazão poderia, pois, ser a de um ethos da desobediência, presente tanto na 

literatura transgressora quanto na “ontologia crítica de nós mesmos” das décadas de setenta 

e oitenta do século XX.  

 

Essa “história dos limites” implica, pois, em pensar na permanência – como afirmava Foucault 

(2014a [1977]) – de um mesmo problema, qual seja, o do poder e de suas lutas. Assim, ainda 

que em A Arqueologia do Saber,  Foucault (2008) critique o uso que fizera da “experiência 

trágica” da loucura, ele passará a assumir um “mais” – luta e política, como se verá adiante – 

para produzir sua leitura dos arquivos. De acordo com Butturi Junior (2018, p.198), haveria, 

nos anos sessenta, um “[...] esforço de pensar o excesso, relacionado ao trágico nietzschiano.”. 

Ele estaria, por exemplo, no Prefácio à Transgressão, texto de 1963 que assumia que a 

abordagem da linguagem, em Bataille, servia “[...] para marcar o limite em nós e nos delinear 

a nós mesmos como limite.” (FOUCAULT, 2009a [1963], p. 29). A linguagem era um outro e 

exigia o rompimento com o telos da razão. Nessa luta, a transgressão aparecia como o limite 

que não se resolvia. Tratava-se de pensar uma “linguagem não discursiva” (FOUCAULT, 2009a 

[1963], p.35), pautada no excesso e no “desvelamento do infinito” (FOUCAULT, 2009a [1963], 

p.45) que propunha Bataille – mas também Artaud, Blanchot e Sade. 

 

Para Diogo Sardinha (2010), o Prefácio à Transgressão guarda um solo comum com as 

discussões ulteriores de Foucault. Se há uma operação de questionamento dos limites pela 



violência, pela escrita e pela sexualidade, nesses anos sessenta, ela seria, posteriormente, 

materializada segundo a perspectiva do ethos e da relação crítica consigo, nos anos oitenta:  

“[...] mesma natureza simultaneamente ontológica e crítica” (SARDINHA, 2010, p. 191). Em seu 

texto sobre a transgressão em Bataille, Foucault teria inaugurado “[...] um pensamento 

simultaneamente ontológico, crítico e ético” (SARDINHA, 2010, p. 191),  presente de forma 

substancial na leitura que Foucault fará de Kant. 

 

Tomo, pois, três apontamentos: i) em Foucault, há a assunção a posteriori de uma 

problematização do poder que percorre as pesquisas; ii) há, ainda, um modo de pensar a 

constituição do sujeito, da verdade e do poder que exige um esforço de rompimento dos 

limites; iii) é possível estabelecer uma série que relaciona a trangressão à resistência. 

 

A partir deles, vou a Hoy (2004) que, ao discutir o conceito de resistência em diversos autores, 

observa que, em Foucault, é o problema de um corpo “socialmente construído”, tomado de 

Nietzsche, que ocupa o centro da reflexão.  “To embodiment”, em Nietzsche e em Foucault,  é 

aquilo que, rompendo com a dicotomia entre o biológico e a cultura, inaugura um outro 

modelo para pensar o poder e seus enfrentamentos. 

 

O autor, a partir da crítica de Dreyfus e Rabinow (1983) aos limites do conceito de resistência-

corpo, coloca em questão o funcionamento desse corpo que, ao mesmo tempo em que é 

produzido pelo poder, pode criar estratégias e táticas de resistência. Assim, “If the lived body 

is more than the result of the disciplinary technologies that have been brought to bear upon 

it, it would perhaps provide a position from which to criticize these practices, and maybe even 

a way to account for the tendency towards rationalization and the tendency of this tendency 

to hide itself.” (DREYFUS; RABINOW, 1983, p.167, grifos meus)1, o questionamento sobre esse 

“mais” permanece silenciado. De todo modo, é esse “mais” que perfaz uma espessura 

específica que ora escapa da inscrição na linguagem, ora sugere o extrapolar da normalização 

das disciplinas ou das regulações da biopolítica. 

 

 
1 Para os autores, o modelo de corpo de Foucault é, ainda, devedor da filosofia de Merleau-Ponty. 



Em Foucault, como se sabe, esse “mais” aparece desde a descrição do discurso. Em A 

Arqueologia do Saber, afirma que os discursos são constituídos de signos, “[...] mas o que fazem 

é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torra irredutíveis à 

língua e ao ato de fala. É esse ‘mais’ que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever” 

(FOUCAULT, 2012,  p.60). Se o projeto de romper com o estruturalismo stricto sensu e de 

fazer notar aquilo que irrompe como acontecimento histórico. Daí, a entrada do poder, ainda 

tímido na Arqueologia: 

[o discurso] aparece como um bem [...]: um bem que se coloca, por conseguinte, 
desde sua existência (e não simplesmente em suas ‘aplicações práticas’), a questão 
do poder; um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta política 
(FOUCAULT, 2012, p.148-149, grifos meus). 

O discurso, desde que apoiado numa formação discursiva, é uma prática política. Sua 

economia, portanto, ultrapassa os limites de uma linguagem e se coloca no limiar entre 

linguagem e mundo – limiar que não pretende deslindar (BUTTURI JUNIOR, 2020). Dessa 

perspectiva, exige uma espessura, um “mais”: uma descrição do funcionamento do poder, que 

é vislumbrada; a assunção de que há uma luta2. 

 

Então, vejamos: o “mais” funciona de duas maneiras distintas. Por lado, é aquilo que, na 

produção do corpo, pode transgredir a normalização; de outro, é uma promessa de crítica, um 

ponto de vista negativo de onde podem surgir as resistências (HOY, 2004) – ainda que, 

conceitualmente, não seja possível garantir sua funcionalidade epistemológica, digamos. Tal 

possibilidade se esclarece justamente pelo aparecimento da resistência, como conceito, no 

interior da biopolítica: é o corpo, cuja natureza exige um regime de inteligibilidade, o objeto 

de um poder e o espaço de produção de uma luta. Assim, entre as disciplinas e a produção de 

um corpo dócil e os regulamentos biopolíticos e a produção de um corpo governado, uma série 

de discursos e práticas se estabelecem. “Mais”, portanto, que vai se valer da condição de 

reciprocidade do poder e das resistências e que opera como um excesso nos dois casos, na 

condição de um agonismo. 

 

 
2 Um ano  mais tarde, na sua aula inaugural do Collège de France, o francês formulará uma espécie de epígrafe: 
“[...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, 
pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar.” (FOUCAULT, 2001, p.10). 
 



Ao afirmar, em 1983, que o exercício do poder se volta para as condutas e para o governo, o 

filósofo vai imbricar liberdade e poder: “Rather than speaking of an essencial freedom, it would 

be better to speak of an ‘agonism’ – of a relationship wich is the same time reciprocal incitation 

and struggle [...]” (FOUCAULT apud DREYFUS; RABINOW, 1983, p.222). Na nota explicativa, 

“agonism” é definido como “a combat”, traduzido do grego e cuja marca é a da luta corporal 

desenvolvida a partir de reação e estratégia. 

 

Leiamos Foucault: o agonismo é sempre uma relação recíproca, uma incitação e uma luta. Em 

1976, ele afirmará que  o poder é “[...] o nome dado a uma situação estratégica numa 

sociedade determinada” (FOUCAULT, 2009, p. 103). O autor propõe inverter o princípio de 

Klausewwitz: a política se torna uma guerra  prolongada. Diferente da guerra, a política pode 

ter sua luta de forças codificada. Próxima da guerra, essa codificação nunca é totalmente 

saturável e sempre é formada de “[...] correlações de força desequilibradas, heterogêneas, 

instáveis, tensas.” (FOUCAULT, 2009, p. 104). 

Na década de setenta, em várias ocasiões Foucault vai retomar os jogos de poder e os sentidos 

mesmos do jogo: 

[...] seria preciso estudar os jogos de poder em termos de tática e de estratégia, de 
norma e de acaso, de aposta e de objetivo. Foi um pouco nessa linha que tentei 
trabalhar e gostaria de lhes indicar algumas das linhas de análise que poderíamos 
seguir. É possível abordar esses jogos de poder por muitos ângulos. (FOUCAULT, 2010 
[1978], p.45, grifos meus) 

 

Trata-se de pensar, nos moldes dos jogos da linguagem, um modelo arbitrário  e instável – de 

produção de verdade, de enfrentamentos políticos. O “mais” que sustentava a Arqueologia, ao 

que parece, se espraia e se constitui como elemento central – ou, nos termos de Deleuze 

(1988), na ordem de uma inversão rumo ao não-estratificado (o poder). Esses jogos, Foucault 

os tomará de Nietzsche e dos gregos – ou da leitura nietzscheana dos gregos. 

 

Em Nietzsche, o jogo era o elemento central da ética grega.  O povo grego, segundo ele, era 

agonal:  

[...] la tendencia agonal de los antiguos  [...]  toda aparência en público del individuo 
es una competición: pero para el combanente no solamente le convienen armas 
robustas, sino tambien armas brillantes. Las armas que uno tiene a mano no deben 
de ser sólo adecuadas, sino también bellas; no sirven sólo para vencer, sino para 
vencer con ‘elegancia’: esto es una exigencia de un pueblo agonal. (NIETZSCHE, 2000, 
p.99) 

 



Nietzsche está se referindo, então, ao modo como a retórica grega fazia funcionar, ao mesmo 

tempo, os efeitos de uma crença na sinceridade do dito e uma exigência de enfrentamento 

contínuo. Nesse caso, o jogo dos gregos que menciona é aquele da categoria de ágon, 

conforme descrita em Huizinga (2000), no seu Homo Ludens. É o jogo como uma espécie de 

condição necessária, então, que dá as condições de pensar o aparecimento das resistências. 

Nos gregos, segundo ele, havia duas palavras para se referir ao jogo: ágon e paidiá. Enquanto 

à segunda cabiam os sentidos de ludicidade, à primeira estava reservada um papel de 

enfrentamento na ágora, de competição. Os limites entre ágon e paidiá, porém, teriam sido 

“borrados”, porque as competições, da ordem do ágon, teriam tomado lugar central na vida 

grega – uma cultura agonística e cujo tensionamento era constante.(HUIZINGA, 2000). 

 

Marton (1993) ensina, na sua leitura da presença de Heráclito em Nietzsche, que o filósofo 

alemão é antidialético – daí o fundamento do ágon. Com Deleuze, Marton faz notar que, à 

diferença de Hegel, a guerra e a rivalidade atendem aos desígnios de uma vontade de potência 

que não se encerra em sínteses,  mas na criação de hierarquias históricas e de diferenças: 

O mundo é antes um processo - e não uma estrutura estável; os elementos em causa, 
inter-relações - e não substâncias, átomos, mônadas. Totalidade interconectada de 
quanta dinâmicos ou, se se quiser, de campos de força instáveis em permanente 
tensão, ele não é governado por leis, não cumpre finalidades. não se acha submetido 
a um poder transcendente - e mais: sua coesão não é garantida por substância 
alguma. Se permanece uno, é porque as forças, múltiplas, estão todas inter-
relacionadas. (MARTON, 1993, p.45) 

 

Interessa-me, aqui, relacionar a agonística da genealogia nietzscheana ao problema da 

linguagem – como no caso da retórica –, tendo em vista outra relação agonística, qual seja, 

entre o discursivo e o não-discursivo. Os jogos gregos, nesse sentido, são também jogos da 

linguagem, que tornam possíveis as críticas à invenção da verdade e do conhecimento. Se 

tomarmos em consideração a centralidade de Nietzsche para Foucault, é mister que também 

leiamos as próprias discussões sobre o discurso – e, posteriormente, sobre os dispositivos e as 

resistências – como formas de pensar um modo de ser da linguagem específico – dir-se-ia, 

limítrofe3. 

 

 
3 Para uma discussão sobre esses limites, ver o meu Uma filosofia política na dispersão: as formações discursivas 
e o não-discursivo (BUTTURI JUNIOR, 2020). 



Novamente, o que está em questão é uma série que retoma e desloca a transgressão e a 

materializa numa relação de poder-resistência agonística. Tanto na problematização sobre os 

discursos quanto na viragem em direção à analítica dos poderes, o jogo se estabelece de 

acordo com um “mais” a se descrever – poder, luta política, corporeidade, excesso. Como dirá 

a respeito de Nietzsche e da história emergência e acontecimento (Herkunft), tudo ganha 

existência num sistema de forças dado e numa luta contínua, que não redundam nem na 

identidade, nem na verdade e nem num encontro com as origens. É no interior desse jogo 

agonístico que aparece a resistência, substantivada – objeto da próxima seção. 

 

3 O VERBO, O SUBSTANTIVO, A POLIVALÊNCIA 

 

É como agonística, pois, que pretendo inscrever, neste capítulo, a resistência. 

Conceitualmente, ela aparece na relação recíproca e constitutiva com os poderes. Além disso, 

exige um esvaziamento normativo, se tomada como elemento de uma analítica do poder4: não 

há moralidade possível para a resistência cujo funcionamento só se estabelece em relações de 

poder específicas.  Materializada nos textos desde a História da Loucura, seu percurso pode 

ser lido no deslocamento: majoritariamente verbal, ela se torna um substantivo central em 

1976 e elemento fulcral na genealogia, quando elas serão tomanda como ponto de partida 

para deslindar as relalões de poder (FOUCAULT, 2014a [1982], p.121). 

 

3.1 UM ITINERÁRIO VERBAL  

A fim de pensá-la sob essa dupla égide – agonística e analítica –, gostaria, antes, de traçar um 

breve itinerário dos usos que Foucault, em seus livros até 1976, faz da palavra – mais tarde, 

tornada conceito. Assim é que, na História da Loucura, de 1961, a resistência aparece 

ubiquamente: i) como um verbo reativo, relativo à Igreja que, no século XVII, resiste à criação 

do Hospital Geral (nota 20, p.130, grifos meus) ou que resiste às novas formas de assistência; 

ii) como um verbo relativo à corporalidade: “[...] resistir a uma disposição moderada do 

cérebro” ou “resistir a uma disposição violenta” (nota 6, p.199. grifos meus);  iii) para dar a ver 

o deslocamento da medicina do século XVIII, quando passa a operar nominalmente 

(FOUCAULT, 1978 [1961]). Foucault (1978 [1961], p.217, grifos meus) vai questionar: 

 
4 Devo este apontamento ao Professor José Luís Câmara Leme que, em várias ocasiões, chamou minha atenção 
para o problema normativo da leitura das resistências. 



 

E a questão que ela coloca é a dos obstáculos com os quais se chocou a atividade 
classificadora quando foi exercida sobre o mundo da loucura. Que resistência se 
opuseram a que esse labor apreendesse seu objeto e a que, através de tantas 
espécies e classes, novos conceitos patológicos se elaborassem e conseguissem um 
equilíbrio?  

 

Em outros trechos, o autor vai ser referir às “[...] resistências e [pelos] desenvolvimentos 

próprios da prática médica.” (FOUCAULT, 1978 [1961], p.217), ou indicar “[...] a resistência de 

alguns temas maiores que, formados bem antes da época classificatória, subsistem, quase 

idênticos, quase imóveis, até o começo do século XIX” (FOUCAULT, 1978 [1961], p.221) – 

resistência sempre equivalendo às possibilidades de obstacularização das novas formas de 

normalidade médica que se instaura; iv)  para descrever aquilo que não se inscreve na 

linguagem da razão e que a extrapola como desrazão: “[...] formando núcleos de resistência 

difíceis de domina (FOUCAULT, 1978 [1961], p.338, grifos meus), ou como “a resistência do 

imaginário” que o internamento teria permitido (FOUCAULT, 1978 [1961], p.395, grifos meus), 

ou mesmo na figura daqueles “[...] alienados que escapam a esse movimento e que resistem à 

síntese moral por ele efetuada.” (FOUCAULT, 1978 [1961], p.545, grifos meus). Mais 

fundamentalmente, essa figura é acalentada na transgressão da literatura:  

Desde o fim do século XVIII, a vida do desatino só se manifesta na fulguração de obras 
como as de Hõlderlin, Nerval, Nietzsche ou Artaud – indefinidamente irredutíveis a 
essas alienações que curam, resistindo com sua força própria a esse gigantesco 
aprisionamento moral que se está acostumado a chamar, sem dúvida por antífrase, 
da libertação dos alienados por Pinel e Tuke. (FOUCAULT, 1978 [1961], p.554-
555, grifos meus) 

 

Na História da Loucura, o aparecimento do que resiste é aproximado daquilo que é excesso, 

da ordem de um “irresistível: é a “loucura parcial de Esquirol”, que produz “[...] uma inclinação 

irresistível e por uma espécie de perversão das afecções morais” (FOUCAULT, 1978 [1961], 

p.569). É a violência do delírio “[...] força que acaba por torná-la irresistível mesmo aos esforços 

mais bem organizados da vontade, (FOUCAULT, 1978 [1961], p.255). No interior do discurso 

racional ronda aquilo que se verá como o “[...] fluxo irresistível todas as impurezas que 

constituem a loucura” (FOUCAULT, 1978 [1961], p.352, grifos meus).  

 

Em Butturi Junior (2010) já me referia ao motivo metafísico que aparece na História da Loucura 

– e já foi discutido por Habermas (1998) e Derrida (2008). No entanto, cabe aqui pensar menos 



numa metafísica e mais numa prescrição de prudência, como ele mesmo descreverá em 1976, 

em A Vontade de Saber: é preciso pensar dispositivo e discurso, razão e loucura, norma e 

resistência não de modo dialético, mas na agonística que permite um movimento constante, 

uma reciprocidade entre os pólos e as microrregiões. Dito como Foucault, naquilo que opera 

como irresistível e que se conforma como resistência e como acontecimento. 

 

Nesse percurso, que poderíamos ler segundo a ordem do “mais” que antes apresentei, a 

centralidade da resistência inicial vai saindo de cena, numa espécie de ratificação dos 

deslocamentos que sustém a trajetória foucaultiana. Assim, à forte presença da desrazão como 

elemento de disjunção na História da Loucura – materializada, muitas vezes, pelo 

aparecimento das resistências – vai se opor uma presença mais tímida, restrita ao corporal e à 

enunciação verbal no Nascimento da Clínica, de 1963. Ali, são as células ou, no limite, a vida” 

(FOUCAULT, 1977 [1963], p.165) que resiste à doença. O organismo, a partir do século XIX, é a 

topologia positiva da resistência que impregna a vida, “[...] a forma visível da vida de sua 

resistência ao que não vive e a ela se opõe” (FOUCAULT, 1977 [1963], p.176), cuja visibilidade 

permite a invenção de um novo saber. 

 

Essa tímida aparição da resistência se repetirá em As Palavras e as Coisas, de 1966, quando a 

palavra aparece apenas para indicar, novamente, o obstáculo – neste caso, às ciências 

humanas, seja pela dificuldade de matematização, seja por sua metodologia singular (já 

observadas no século XIX. Todavia, é na introdução do livro que Foucault deixa entrever uma 

forma de resistência que diz respeito à própria arqueologia que propõe: diferente das utopias 

totalizadoras que consolam, seu esforço é o de uma arqueologia heterotópica: as heterotopias 

rompem os laços da linguagem e da gramática e apontam para um saber que é sempre afásico 

e atópico, sobre o qual estabelecem-se tábuas de coerência histórica. Se, pois, uma série de 

resistências se opõem à invenção das ciências humanas, uma outra parte do próprio Foucault 

e da sua arqueologia, voltada à dissolução do humanismo. A heterotopia que o filósofo exige  

que se avente uma “instabilidade geral” das ciências humanas, “[...] que as faz aparecer ao 

mesmo tempo como perigosas e como perigo” (FOUCAULT, 2000 [1966], p.480-481). Resistir 

seria, então, estabelecer as possibilidades de aparecimento do acontecimento e do que pode 

desfazer os nós de coerência com os quais nos habituamos. 

 



Sob a égide do obstáculo e da arqueologia heterotópica, em 1969, na Arqueologia do Saber, as 

resistências novamente operam ora como o que não permite às humanidades uma 

formalização, ora como crítica à cesura científica, “[...] a parte do saber que se furta e resiste 

ainda à ciência” (FOUCAULT, 2012 [1969], p.223, grifos meus ), ora se colocam como um ponto 

de deslocamento teórico-prático: 

 

Parece-me que é justamente esse (e muito mais que na questão repisada do 
estruturalismo) o ponto do debate e da resistência que você opõe. Permita-me, como 
passatempo, é claro - porque, como você bem sabe, não tenho inclinação particular 
para a interpretação -, dizer-lhe como compreendi seu discurso de há pouco. ” 
(FOUCAULT, 2012 [1969], p.245, grifos meus ) 

 

Foucault está se referindo a supostas críticas a ele endereçadas, desde que havia vaticinado a 

morte do homem, em 1966. Ele esclarece que sua resistência  diz respeito, a um só tempo, à 

negação do sujeito transcendental como elemento de coerência a priori das ciências humanas 

e à assunção da descontinuidade e do acontecimento não como obstáculo, mas como solo 

positivo de investigação histórica.  

 

Em 1971, Foucault mencionará que seu trabalho oscilava entre dois pólos (dir-se-ia, 

novamente: agonísticos): o dos discursos e o das práticas: 

Em As palavras e as coisas estudei principalmetnte os lençóis, conjuntos de discursos. 
Em A arqueologia do saber também. Atualmente, novo movimento do pêndulo: 
estou interessado nas instituições e nas práticas, nessas coisas de algum modo 
debaixo do dizível. (FOUCAULT, 2015a [1971], p.33) 

 

Gostaria, com Foucault, de defender que, em As Palavras e as Coisas e na Arqueologia do 

Saber, a resistência opera como elemento (tímido) de deslocamento, na direção que vai dos 

discursos a seu “mais”: descontínuo e inscrito nas lutas, formuladas já naquele 1969. Se, pois, 

a transgressão é a marca da resistência na História da Loucura,  assistimos a um adensamento 

de um excesso que passa a ser a condição de existência de relações estabelecidas na violência 

do discurso – entre 1969 e 1971, como já apontei.  A transgressão subjetiva, paulatinamente, 

abre-se às formas coletivas (HOY, 2004). É assim que, nas aulas de 1975 dedicadas à 

anormalidade, Foucault vai sugerir um tema capaz de deslocar o caráter da resistência – e que 

será retomado em Vigiar e Punir –, qual seja: o de um poder ubuesco, grotesco, “[...] da 



soberania infame à autoridade ridícula, todos os graus  do que poderíamos chamar de 

indignidade do poder.” (FOUCAULT, 2002 [1975], p.16).  

 

3.2 UM ITINERÁRIO NOMINAL 

Gostaria, nesta seção, de fazer notar um ponto de inflexão no tratamento da resistência em 

Foucault, que diz respeito tanto a ubiquidade de sua presença nos textos da década de setenta 

quanto à sua nominalização. Volto-me, inicialmente, ao problema do ubuesco para descrever 

esses deslocamentos. 

 

Se em Os anormais esse ubueso médico-psiquiátrico é descrito como um problema da 

soberania, também passam a aparecer as pequenas transgressões cotidianas, mas circunscrita, 

destarte, à modificação no estatuto da loucura: há uma pertinência da loucura em relação ao 

crime e o lugar da psiquiatria é sondar a loucura não mais como um delírio subjetivo e violento 

– como descrito em A História da Loucura, mas como um abuso contra o poder. À medicina 

cabe auscultar o surgimento da loucura, que passa a ser um risco calculado, um perigo a se 

evitar. 

 

A série de pequenas resistências5 – contra o médico, contra o diabo, contra o direito – se 

materializam na ordem do rompimento com as obrigações do poder. Novamente, elas são 

descritas como “irresistíveis”. Todavia, Foucault (2002 [1975]) atenta para o que já não é um 

excesso de si, mas uma agonística, uma certa luta no interior do campo de forças da 

normalização instaurada pelo poder médico-jurídico. Aquilo que, no exercício mesmo do 

poder, é seu “custo propriamente político”: “Se a violência for grande, há o risco de provocar 

revoltas; ou, se a intervenção for muito descontínua, há o risco de permitir o desenvolvimento, 

nos intervalos, dos fenômenos de resistência, de desobediência, de custo político elevado” 

(FOUCAULT, 2009b [1977], p.217, grifos meus). 

 

Nesse mesmo período,  em várias entrevistas, essa agonística se configura nas várias lutas de 

que se ocupará o francês. Ele pensará nos “movimentos de resistência popular” (FOUCAULT, 

2009c [1974]) contra a medicina ou ponderará acerca da nova tecnologia do poder disciplinar, 

 
5 Ou as lendas negras descritas em sua “pura existência verbal” (FOUCAULT, 2015b [1977], p.205) e que se 
inscrevem na ordem das resistências das vidas infames. 



menos suscetível à produção de resistências (FOUCAULT, 2009d [1977]). Se a agonística passa 

a ser um problema que se estabelece na ordem da vida, o corpo passa a se inscrever numa 

dimensão criativa, de invenção. Não se trata mais de um corpo a se investigar passivamente, 

como em O nascimento da clínica, mas de um corpo em que as relações de poder se fundam: 

“[...] ele é formado por uma série de regimes que o constroem; ele é destroçado por ritmos de 

trabalho, repouso e festa; ele é intoxicado por venenos − alimentos ou valores, hábitos 

alimentares e leis morais simultaneamente; ele cria resistências” (FOUCAULT, 2009e [1971], 

p.27, grifos meus). 

 

Tanto o custo político do poder (sempre passível de escárnio) quanto a inventividade das 

resistências vão reaparecer em Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2013 [1975]). Neste caso, o 

problema da resistência emerge de uma discussão do próprio poder, que é lido como uma 

“tecnologia política do corpo” (p.29) e opõe-se à tradição de pensar o poder em termos de 

violência e ideologia. Ao que ele chamará de microfísica do poder, corresponde então o projeto 

de pensar o corpo numa história política e o “embodiment” (HOY, 2004) como condição de 

exercício de um poder que é constitutivo dos saberes, mas também produtivo e sobre o qual 

atuam resistências, revoltas – que perfazem lutas estratégicas. 

 

O uso de resistência será contido. Ela aparecerá poucas vezes no texto: é o perigo de quem 

“resiste à torura”  e coloca em xeque o abuso do poder (FOUCAULT, 2013 [1975], p.42, grifos 

meus); é o que surge no momento do cadafalso, quando as pessoas se interrogam sobre os 

limites do poder ubuesco e o corpo funciona como um sinal: “[...] cada palavra, cada grito, a 

duração da agonia, o corpo que resiste, a vida que não quer ser arrancada, tudo isso vale por 

um sinal” (FOUCAULT, 2013 [1975], p.47, grifos meus). O escândalo do suplício, 

agonisticamente, inaugura, em seu funcionamento, a “própria desordem” (FOUCAULT, 2013 

[1975], p.56). É a agitação solidária que se estabelece diante do corpo marcado na política do 

excesso que pode inaugurar aquelas revoltas “ao nível dos corpos” (FOUCAULT, 2013 [1975], 

p.32). Não apenas diante do poder soberano e de seu excesso, mas diante das novas 

tecnologias disciplinares é que vão produzir a alma moderna; aquele “mais”, novamente, que 

não pode pode mascarar e que exige uma luta constante – luta, essa palavra que percorre 

sobejamente todo o Vigiar a Punir e que recobre os sentidos agonísticos e estratégicos da 

resistência. 



 

É também no livro de 1975 que Foucault volta a solicitar o combate e a estratégica para pensar 

o poder. Os corpos, ele dirá, estão submetidos a uma rede complexa de poderes, sobre os 

quais se produzem e conta os quais resistem. Mais tarde, ao comentar A Vontade de Saber, ele 

retomará essa asserção e dirá que a resistência é “[...] coextensiva a ele [o poder] e 

absolutamente contemporânea”. Para garantir sua existência, ela deve ser “Tão inventiva, tão 

móvel, tão produtiva quanto ele. Que, como ele, venha de ‘baixo’ e se distribua 

estrategicamente”. (FOUCAULT, 2009f [1977], p.241, grifos meus).  

 

Ora, num balanço, poderíamos tomar a problematização da tecnologia do poder e sua inscrição 

no corpo como um deslocamento fundamental, que permite entender a resistência do ponto 

de vista de uma função. Nominalizada, ela será negada – assim como o poder – em seu caráter 

de res. Porém, remeterá à nova espessura daquele “mais” que, desde o período dito 

arqueológico, estará presente nos escritos de Foucault. 

 

3 UMA POLIVALÊNCIA 

Na empresa de interrogar a hipótese de uma resistência nominal, como a tenho definido, parto 

para o último dos textos de minha empreitada. Trata-se de A vontade de saber (FOUCAULT, 

2009 [1976]), livro no qual o francês ocupou-se, para além do dispositivo sexual, de estabelecer 

novamente sua teoria do poder e, por consequência, das relações possíveis entre poder e 

resistência. 

 

No livro, cuja hipótese é a de um dispositivo positivo de produção de corpos, subjetividades e 

resistências a partir da sexualidade – e, portanto, da negação do que chama de “hipóteses 

repressiva” para pensar a sexualidade moderna –, o poder será novamente tematizado, 

notadamente no capitulo quarto, O dispositivo da sexualidade. Foucault inicia o capítulo com 

As jóias indiscretas e defende atese de um sexo que fala, de uma injunção de dizer, de uma 

explosão discursiva que nos constitui segundo uma obsedante e minuciosa vontade de 

verdade. 

 

À concepção jurídica do poder,  ele contrapõe um nominalismo estratégico, que descreve em 

cinco tópicos gerais: i) o poder se exerce; ii) as relações de poder mão são superestruturais 



nem exteriores a outras relações; iii) o poder circular e “vem de baixo”; iv) as relações de poder 

“quase nunca são hipócritas”, são ao mesmo tempo intencionais (porque estratégicas) e não 

subjetivas (porque produzidas historicamente); por fim, as resistências não existem numa 

relação de exterioridade em relação ao poder (FOUCAULT, 2009 [1976], p.104-106). 

 

Ao comentar as resistências – sobre as quais me detenho, dado o objeto deste texto –, Foucault 

faz notar que, assim com o poder, não há o momento da recusa total (a “grande Recusa”), mas 

um jogo necessário entre o exercício do poder e o aparecimento de resistências. Ao afirmar 

que “lá onde há poder há resistência” (FOUCAULT, 2009 [1976], p.105) ele solicita tanto a 

adesão à tese de um poder desrealizado quanto dá a resistência (um substantivo que usará, 

então, na sua forma plural) um caráter heterogêneo e ativo. Dito de outro modo, as 

resistências, como a desrazão, são o outro com o qual as relações de poder, heteróclitas e 

múltiplas, terão que se estabelecer, se chocar. Elas só podem ser lidas “[...] no plural, que são 

casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, 

planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas ou 

fadadas ao sacrifício.” (FOUCAULT, 2009 [1976], p.107). 

 

Notemos esses “casos únicos”. Foucault (2009 [1976]) não vai negar a possibilidade de uma 

ruptura geral que ocorreria, segundo ele, “às vezes”. Porém,  vai asseverar que é mais comum 

uma luta constante e móvel, que percorre “os próprios indivíduos”, que se ocupa de seus 

corpos e de suas subjetividades. Agonísticas, portanto, essas resistências vão se inscrever 

definitivamente no interior do poder, como uma possibilidade aberta de luta e existindo 

segundo a ordem de urgências além da moral histórica. 

 

Depois de apresentar os poderes e as resistências, o francês vai estabelecer quatro 

“prescrições de prudência”, a que ele chama de “imperativos metodológicos” (2009 [1976], 

p.108)  para a análise genealógica dos dispositivos agonísticos: 1) imanência, 2) variações 

contínuas, 3) duplo condicionamento e 4) polivalência tática dos discursos.  Não me deterei nas 

três primeiras. Apenas aponto que se trata de inquirir os discursos em seu acontecimento (1), 

de acordo com múltiplos deslocamentos (2) e segundo uma ordem que relaciona 

constitutivamente o local e o “global” (3). A quarta das regras, porém, é a que me interessa 



neste capítulo: a “polivalência tática dos discursos”. É estritamente uma regra analítica e não 

normativa, justamente porque exige a instabilidade estratégica da produção de discursos. 

 

Leiamos, mais detidamente. Foucault (2009 [1976], p.111) que é “[...] no discurso que vêm a 

se articular poder e saber”, assumindo e retomando a agonística de sua Arqueologia.  Logo 

depois, coloca em xeque a divisão entre dominantes e dominados: os discursos podem 

combater em estratégias diferentes. Dito de outro modo, os discursos não podem ser lidos 

normativamente, da perspectiva das resistências, justamente porque se materializam num 

jogo aberto e seus efeitos são também móveis. 

 

Para descrever essa agonística analítica e deslindar a potência conceitual do conceito de 

resistência, Foucault (2009[1976], p.111-113) apresenta o exemplo da homossexualidade; se 

houve um deslocamento de patologização no século XIX, os discursos que esquadrinham a 

nova forma de subjetividade – o homossexual como o invertido e o doente – permitiram 

também produzir estratégias de resistência, discursos que colocavam em xeque a biopolítica 

(dos movimentos de libertação às práticas sexuais e afetivas criadas pelos desde então 

homossexuais). O caso aqui é de polivalência tática: aquilo que constituía o ponto da exclusão 

e da patologização se tornava, num deslocamento tático, uma estratégia de dizer de si dos 

próprios sujeitos. De uma identidade perversa, portanto, um discursos de identidade e de 

positivação.  

 

Um ano mais tarde, em entrevista a Ornicar, ele responderá a Jacques-Alain Miller, Foucault 

(2014 [1977], p.68) vai mencionar os movimentos de liberação da mulher e os movimentos 

homossexuais. Com relação às primeiras, nota que há novas formas de linguagem e novas 

reivindicações a partir do século XIX, mas que elas tiveram, diante da normalização e de seus 

discurso, que “aceitar para se fazer ouvir”. Os homossexuais americanos, na mesma esteira da 

inventividade, teriam seguido o mesmo movimento – aceitar a norma, fazê-la romper, 

reinscrevê-la na agonística. Nos dois caso, o interesse está naquilo que ora opera como 

estratégia de normalização e ora pode ser recapturado, numa luta constante e aberta. 

 

É esta, ao que parece, a forma final do conceito de resistência stricto sensu. Adiante, em 

Foucault aparecerão diversas modalidades de luta, segundo a ordem do não-governo 



retomada de Kant. Assim, considerando inicialmente o sapere aude que inauguraria a 

Aufklärung como saída da minoridade e das formas de governo, Foucault fará vir à tona, desde 

1978 (em O que é a crítica) uma série de reflexões sobre as práticas de liberdade, sobre as 

revoltas da conduta e sobre a espiritualidade, que parece subsumir suas preocupações de 

então. Espiritualidade será a forma”[...] de se insurgir a si mesmo a partir de uma posição  do 

sujeito que lhe foi fixado por um poder [...] (FOUCAULT, 2018 [1979], p.21). Novamente, um 

deslocamento que se volta para o campo do ethos, mas que permanecerá enredado nas 

condições estratégicas das resistências que o filósofo descrevera em 1976 e de que se ocupara 

na investigação das transgressões e dos limites da razão: agonísticas, analíticas e móveis. 

 

Ao que parece, a nova viragem – de que aqui não me ocuparei – diz respeito à resposta 

elaborada acerca do problema das resistências. Se, como Dreyfus e Rabinow (1983, p.207), a 

pergunta aberta era “Is there a way to make resistence possible, that is, to move toward a ‘new 

economy of bodies and pleasures?’”, o esforço do chamado “ultimo Foucault” teria sido o de 

estabelecer a genealogia dessa atitude crítica no Ocidente. Daí, mais uma vez, o papel fulcral 

dos enunciados da resistência da década de setenta. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em 1978, mais exatamente na aula de 1º de março do seu curso Segurança, Território, 

População, Michel Foucault (2008) tratará  das crises do pastorado e da governabilidade. O 

francês, assim como fazia em Vigiar e Punir, vai descrever aquilo que, no interior de um modo 

de governo, extrapola-o como seu duplo, como seu ponto de falhamento. Então, vai se deter 

no pastorado e em suas crises, apontando não apenas as resistências passivas das populações 

cristianizadas (como a negação da confissão) até as resistências ativas, como as heresias e a 

bruxaria. 

 

Foucault vai voltar-se para isso que chama de “revoltas da conduta” e apresenta-las em sua 

correlação formal e estratégica com outras práticas e discursos.  Vai, então, discutir a própria 

palavra adequada para se referir a elas. Assim, se  revolta parece demasiado ampla, 

desobediência pareceria restrita em demasia – da mesma maneira, dissidência estaria muito 



vinculada ao problema pastoral. Foucault (2008 [1978]) então sugere uma nova palavra, a 

contraconduta, contra o que chama de “substantificação” da dissidência.  Interessa nessa 

contraconduta a sua capacidade de comunicação: podemos encontrá-la entre os loucos e os 

delinquentes dos séculos XVIII, XIX e XX ou na polivalência tática com que operava o ascetismo 

cristão da Idade Média. 

 

Na aula que fecha o curso, de 5 de abril de 1978, o filósofo vai retomar o problema das 

contracondutas, desta feita em outro modelo de governo, o da racionalidade liberal, no qual a 

própria noção de liberdade é não apenas de oposição ao poder mas a própria condição do 

exercício do governo. As contracondutas, nesse deslocamentos, forjariam a série de 

escatologias cuja marca é a de colocar em xeque a razão de Estado – [E]scatologia 

revolucionária que não parou de atormentar os séculos XIX e XX” (FOUCAULT, 2008 [1978], 

p.478). 

 

Em 1982, Foucault vai estabelecer que as lutas giram em torno da pergunta “quem somos 

nós?”. Assim, se há lutas conta a dominação e a exploração,  a centralidade seria, naqueles 

anos oitenta, dada  [...] as que combatem tudo o que se liga ao indivíduo a ele e garante, assim, 

sua submissão aos outros (lutas contra a submissão, contra as diversas formas de subjetividade 

e de submissão” (FOUCAULT, 2010 [1982], p.123). 

 

Entre os dois textos, uma superfície comum, qual seja: a existência de lutas que possibilitam a 

um só tempo um modo de cindir com a dominação e um modo de se conduzir, subjetivamente, 

contra formas de governo específicas. Digamos que, da mesma maneira que o pensamento 

sobre a biopolítica e a governabilidade exigiam um corpo duplo, ao mesmo tempo individual e 

coletivo, a existência de uma série de modalidade de contraconduta, do ascetismo cristão à 

modernidade, garantiria a prevalência de uma agonística naquilo que dizia respeito à 

subjetividade e à população.  

 

Ora, é justamente desse “solo compartilhado” que tentei me valer, a fim de investigar um 

momento específico de sua descrição: as resistências. A partir do deslocamento “coletivo” das 

transgressões, procurei aventar a produção de um conceito segundo a ordem da 

nominalização, mas cuja marca teórica permitiu reunir o modelo agonístico, a exigência de 



reciprocidade em relação aos poderes, a pluralidade estratégica e a neutralidade ética – na 

polivalência tática defendida em 1976. As resistências, desse modo, apareceriam “solitárias” 

ou “prontas ao compromisso”, num jogo em que, ao mesmo tempo, estão postas as condições 

de exercício do poder, de produção de resistências mais ou menos coletivas e, ainda, de 

problematização dos limites identitários das próprias resistências.  

 

Dito de outro modo, a hipótese de que a polivalência tática dos discursos materializa uma 

teoria das resistências – e, nesse sentido, dá a ver o tensionamento da própria escritura do 

conceito no texto de Foucault, durante os anos setenta – diz respeito ao seu efeito de vértice 

entre modelos de luta que são tanto em relação à dominação e à exploração, mas, mais 

profundamente, com relação ao si mesmo, que só pode ser lido na condição de estratégia 

móvel. É, pois, a partir dessa rede agonísticas que, analiticamente, a resistência permanece 

como palavra, conceito ou forma de não-ser conduzido.  
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