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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação caminha em torno da relação entre o tema da “morte do homem” 

e o aparecimento da literatura como modo singular da linguagem na modernidade, questão 

considerada por Michel Foucault em As palavras e as coisas sob os termos de uma 

incompatibilidade na qual o reaparecimento do “ser” da linguagem, que cintila em nossa 

paisagem a partir do surgimento da literatura, é compreendido como uma ameaça ao estatuto 

soberano concedido pelo pensamento moderno à forma-homem. A partir deste recorte 

pretendemos explicitar os termos dessa incompatibilidade, considerando que face a esse novo 

espaço de linguagem, espaço heterotópico que suscita o desvanecimento da figura até então 

central à ordenação do saber moderno, abrem-se ao pensamento espécies de brechas, de 

espaços de abertura que nos possibilitam pensares outros. 

Palavras chave: Michel Foucault; Literatura; Desvanecimento da forma-homem. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this dissertation is based on the relation between the theme "death of man" and the 

emergence of Literature as a unique means of language in modernity. This relation is 

questioned by Michel Foucault in the book The Order of Things, in the terms of an 

incompatibility, in which the reappearance of the "self" of language that shines in our 

landscape from the emergence of literature is understood to threaten the sovereign status 

granted by the modern thoughts to the man-form. From this clipping, we intend to explain the 

terms of this incompatibility considering that, facing this new space of language, a heterotopic 

space that provokes the fading of the figure that until then was central to the ordering of 

modern knowledge, it provokes the fading of the main figure to the ordination of modern 

knowledge, opening up species of gaps in our thoughts that makes it possible to think 

differently. 

Keywords: Michel Foucault; Literature; Fading of the man-form. 
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INTRODUÇÃO  

 

Muitos são os caminhos e errâncias oferecidos pelo pensamento de Foucault às 

deambulações filosóficas de seus leitores e pesquisadores. Multiplicidade de temas e 

questões enredados em percursos do pensamento que traçam rotas heterotópicas, e por vezes 

heteróclitas, de caminhos que se desviam e se colidem em movimentos difíceis de serem 

aprisionados sob o registro de uma consideração que pretendesse acercar-se de Foucault 

como se em linha reta, como se numa superfície lisa. Neste labirinto de muitas rotas, a face 

caleidoscópica que definimos como o grão desta dissertação delimita-se em torno das 

considerações presentes nos escritos que pedagogicamente são destacados como a fase 

arqueológica do pensamento de Foucault, sobretudo as contidas em As palavras e as coisas, 

publicado em 1966, a propósito do tema do desaparecimento da forma-homem, 

especialmente em sua relação com o tema do ressurgimento do ser da linguagem.  

A primeira das errâncias sobre a qual caminhamos nossa atenção, errância que nos 

conduziu em direção ao tema de nosso interesse e que com ele se enreda e cria ressonâncias, 

foi a esperança alimentada em História da loucura, publicado em 1961, em torno da 

possibilidade de um retorno da loucura sob conformações trágicas, como experiência de 

linguagem, cujos murmúrios delirantes e lancinantes lançam o homem de encontro à sua 

incontornável finitude, colocando em xeque o discurso positivo da psiquiatria. No entanto, tal 

percurso acabou desviando-se para outra senda, traçada na arqueologia de As palavras e as 

coisas, deslocando nosso interesse do tema da loucura para a figura do homem em sua 

situação precária.  

Em As palavras e as coisas, ao realizar a arqueologia das ciências humanas, Foucault 

nos oferece também a arqueologia da figura sem a qual essas ciências não existiriam. Ao 

descrever com minúcia três espaços de pensamento que se sucederam no Ocidente, Foucault 

nos indica que o homem é figura recente, que não possui mais do que duzentos anos e esteve 

ausente da ordenação do saber como figura soberana antes do século XIX. Possível entre 

dois modos de ser da linguagem, o homem não podia ser pensado numa episteme em que 

a linguagem e a representação faziam uma só e mesma figura, de modo que na Idade 

Clássica não havia lugar para ele. Apenas quando a unidade do discurso foi rompida, quando 

as coisas e a linguagem se separaram da representação e encontraram seu modo de ser na 

história, é que o homem, definido em sua finitude como um duplo empírico transcendental, 
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tornou-se figura fundamental para o conhecimento, que se caracterizou por inteiro como 

uma analítica dessa finitude. No entanto, a arqueologia efetuada em As palavras e as coisas 

desdobra-se também na consequência radical do anúncio do desvanecimento do homem. Tal 

como surgiu, esta forma, como se fosse feita de areia e de acordo com as mutações 

epistêmicas que organizam o saber, vai desaparecer. 

Desdobrando-se como uma tentativa de desarticulação do estatuto antropológico que 

caracteriza o pensamento moderno, a pesquisa desenvolvida em As palavras e as coisas 

apresenta, ao suscitar o tema do provável desvanecimento da forma-homem na ordem do 

saber, o primeiro momento da problemática do sujeito no pensamento de Foucault, 

problemática esta que perpassa toda a obra do filósofo. Como foram constituídos os conceitos 

fundamentais de nosso saber? Como o sujeito tornou-se figura privilegiada para a 

modernidade? Ou melhor, quais foram as condições de sua fabricação e quais as 

consequências da especificidade dessa produção em suas relações com o saber e com o poder?  

Frente a tais questões, nossa atenção vai de encontro ao momento que Foucault 

denomina como o primeiro eixo de sua pesquisa, definido pela investigação arqueológica 

sobre o saber, em especial os saberes que são agrupados e denominados sob a alcunha geral 

de ciências humanas. Como os saberes positivos puderam constituir-se? Como um saber 

como a psiquiatria pôde, a partir do século XIX, tomar a loucura como seu campo específico? 

Como a consideração sobre a vida e a morte do corpo embuíram o saber médico de sua 

positividade? Como algo como uma ciência sobre o homem pode se constituir? Como esta 

figura tão óbvia aos nossos olhos contemporâneos ocupou um lugar antes vazio e se constituiu 

como paradigma para todo o pensamento? 

O tema do desvanecimento da forma-homem nos interessa na medida em que esta 

tentativa de desmonte do dogma moderno elucida a filosofia foucaultiana como diagnóstico 

do presente, em relação ao qual Foucault se volta com martelo em mãos para destruir as mais 

óbvias evidências, quebrando os conceitos que nos parecem a-históricos, substanciais, para 

realizar o que denomina ironicamente como uma “ontologia histórica de nós mesmos”, que 

não visa definir o que somos, mas ao contrário, o que necessariamente não somos.  

Através deste esforço arqueológico em torno das ciências humanas, Foucault afirma 

pretender despertar o pensamento moderno do sono antropológico no qual ele está 

epistemicamente enredado. Sono este repleto de sonhos em torno da forma-homem, tais 

como as filosofias apoiadas na consciência e no sentido, e o pressuposto metafísico que elas 
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mantêm, prometendo o homem ao homem, produzindo “humanismos débeis”, situados no 

registro da tradição histórico transcendental do século XIX, na qual o posicionamento 

privilegiado do sujeito garante uma leitura dialética da história, da qual Foucault afasta-se, 

buscando na senda antidialética aberta por Nietzsche a comunicação com todo um arquivo 

literário maldito que promete a possibilidade de uma linguagem sem sujeito, de um espaço 

do pensamento situado fora. Não há espaço possível que conjugue o ser do homem, assim 

como foi sustentado desde o século XIX, com o ser da linguagem, tal como aparece na 

modernidade, e que podemos ler ao final de As Palavras e as Coisas. Pretendemos, com 

nossa pesquisa, explicitar os termos dessa incompatibilidade entre o ser do homem e o ser da 

linguagem na modernidade, assim como o consequente desvanecimento da forma-homem, já 

que além de elucidar a crítica foucaultiana ao estatuto antropológico do pensamento 

moderno, indicam a possibilidade de abertura a novos mares de pensamento. Afinal, o 

desaparecimento do homem não indicaria a abertura para novos espaços de pensamento, a 

possibilidade de pensar o novo, de pensar fora?  

Para tanto, em nosso primeiro capítulo visamos apresentar alguns conceitos presentes 

na arquitetura do pensamento de Foucault e que elucidam sua proposta arqueológica, na qual 

o recorte de nosso tema insere-se e possibilita a apresentação da estrutura de As palavras e as 

coisas, de onde retiramos o tema central de nossa pesquisa. No segundo capítulo, 

apresentamos algumas considerações sobre a literatura a partir das experiências do fora, da 

loucura e da transgressão, visando mostrar como tais experiências ameaçam a forma-homem. 

Por fim, no terceiro capítulo, tentamos trabalhar a decomposição da forma-homem e apontar 

para a abertura de pensamento que essa decomposição proporciona.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

CAPÍTULO 1 

 

1. ESPAÇOS DO PENSAMENTO 

 

1.1 – UMA OUTRA HISTÓRIA 

 

Nos escritos foucaultianos da década de 60, o riso da loucura
 
e o riso provocado 

pela singular classificação borgiana1 perturbam os espaços familiares de nosso 

pensamento, pronunciando a ausência de “lugar comum”2 entre aquilo que é enunciado e 

o pensamento que é nosso, indicando antes um limite ou um risco para o mesmo. O que 

significa essa estranha ausência de linguagem comum? O que essas linguagens, que 

consideramos nossas, deixam afinal de compartilhar com tais risos? O que significa 

compreender um pensamento como limiar de um pensamento que é nosso? O que significa 

esta “impossibilidade patente” frente a um pensamento? O que autoriza e o que impossibilita 

um pensamento? Ou, nas próprias palavras de Foucault: “que quer dizer, de um modo geral: 

não mais poder pensar um pensamento? E inaugurar um pensamento novo?”3. 

A “impossibilidade patente” contida nestes pensamentos, mais do que apenas assediar 

o pensamento que é nosso, remete-nos aos conceitos criados por Foucault na década de 60, 

momento comumente designado como arqueológico. Na análise desenvolvida durante essa 

época, sobretudo nos livros História da loucura na Idade Clássica (1961), O nascimento da 

clínica (1963), As palavras e as coisas (1966) e A arqueologia do saber (1969), o autor 

buscou delinear quais foram as experiências e condições que tornaram possíveis, tanto a 

formação e as transformações quanto o desaparecimento de determinados discursos e 

positividades, especialmente os que compõem o campo heterogêneo e polimorfo das 

Ciências Humanas.  

O método arqueológico pode ser compreendido, conforme afirma Canguilhem4, como 

a “condição de uma outra história”, que embora não elida a noção de acontecimento, a 

                                                           
1 A propósito do riso provocado por Borges, Foucault comenta: “No deslumbramento dessa taxinomia, o que 

de súbito atingimos, o que, graças ao apólogo, nos é indicado como encanto exótico de um outro pensamento, é 

o limite do nosso: a impossibilidade patente de pensar isso” (FOUCAULT, 2008, p. 09). 
2 FOUCAULT, 2002, p. 13. 
3 Ibidem, p. 69. 
4 CANGUILHEM, 2012, p. 16. 
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desloca em direção aos conceitos e não aos homens. Para Paul Veyne5, este novo modo de 

fazer a história caracteriza-se, antes de mais nada, pela recusa dos “objetos naturais”, das 

“noções eternas” que parecem guiar a compreensão historiográfica tradicional. A arqueologia 

interessa-se pelas práticas, ou melhor, pela descrição das condições históricas constituintes 

das práticas discursivas através das quais as coisas são “objetivadas”.  

Não se trata de tentar responder “o que é o poder?”, “o que é a loucura?”, “o que é 

homem?”, “o que é a linguagem?”, “o que é a sexualidade?”, como se esses objetos fossem 

desde sempre preenchidos por conteúdos substanciais a serem alcançados em sua verdade 

pelo pensamento. A questão não é “o que é?”, mas “como?”: como um objeto se constitui? 

Como se posiciona no arranjo discursivo? Como desaparece? Tal esforço pode ser 

compreendido como a elucidação de uma “gramática imersa” das práticas que 

compreendemos como evidentes.  

Os objetos de nosso saber, supostamente naturais, são correlatos de práticas, o que 

existe são múltiplas práticas correlacionadas a múltiplas objetivações. A operação arqueológica em 

torno deste “como é?” acontece, para Veyne, como “pura descrição das práticas”6 históricas, 

de modo que poderíamos ironicamente atribuir a Foucault a pecha de “positivista”, de um 

“historiador em estado puro”7, fazendo o que todo historiador deveria fazer, isto é, observar 

com “exatidão” e “descrever” o que é dito e feito, “sem pressupor mais nada”8. 

Deleuze9 compreende tal prática como uma máquina concreta constituída por estratos 

históricos que, por sua vez, correspondem ao agenciamento múltiplo entre as coisas e as 

palavras, isto é, do visto e do dito respectivamente compreendidos como o conteúdo e a 

expressão do saber. O conteúdo corresponde às matérias formadas pela máquina social 

técnica, isto é, às formações não discursivas, ao passo que a expressão corresponde às 

estruturas funcionais formadas pela máquina coletiva responsável pelo regime de signos, isto 

é, pelas formações discursivas. É deste emaranhado múltiplo entre visibilidades e 

legibilidades, heterogêneas e irredutíveis umas às outras que o arquivista extrai o grão com o 

qual se ocupará o enunciado.  

A arqueologia pensa o enunciado como função que cruza tal emaranhado, 

compreendendo-o não como unidade discursiva, mas como dispersão, na qual as categorias de 

                                                           
5 VEYNE, 1992, p. 158. 
6 Ibidem, p. 159. 
7 Ibidem, p. 173. 
8 Ibidem, p. 160. 
9 DELEUZE. In: Foucault, 2011.  
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criação, unidade, origem e significação, cedem lugar às respectivas noções de acontecimento 

(événement), série, regularidade e condição de possibilidade.  

Ocupando-se, não com palavras, frases, proposições, mas com aquilo que as torna 

possíveis, o enunciado, ao arqueólogo, falta tudo aquilo que dava segurança ao 

historiador tradicional. Nem sujeito, nem objeto, nem contexto, nem estrutura, o que 

resta? O enunciado em sua “materialidade interna”. Colocar-se-á aí, nessa 

mobilidade, significa, segundo Deleuze, tornar “legível o que não podia ser 

apreendido de nenhum outro lugar”. É o lugar donde falam Nietzche, Bataille, 

Blanchot, Raymond Russel. Pensamentos-jogo, do risco, do limite, do extremo, do 

vértice, da transgressividade (TERNES, 1998, p. 100). 

 

É sob a forma de exterioridades que os enunciados encontram sua condição: existe 

linguagem, por isso as coisas podem ser ditas; existe luz, por isso as coisas podem ser vistas. 

No jogo de múltiplas relações móveis e dispersas que é o discurso, as figuras tradicionais do 

sujeito e do objeto, em sua dialética infinita, não ocupam posições fixas e universais na 

articulação do saber, mas desempenham funções. O saber não é a expressão de um conteúdo 

verdadeiro presente nos objetos e disponível à perscrutação da consciência. Não é esta a 

máquina que produz o saber, mas antes uma máquina de criar relações. Para Veyne, a 

arqueologia compreende o saber como uma articulação de relações, de modo a substituir uma 

“filosofia do objeto como fim” por uma filosofia que descreve a relação entre as práticas 

discursivas heterogêneas que constituem o real. A história não deve ser compreendida em 

termos causais ou teleológicos, mas “em termos de raridade”10, como acontecimentos que não 

encadeiam-se a nenhum propósito e não respondem a qualquer finalidade, pois inscrevem-se 

na conta das contingências.  

 

1.2 – DESCONTINUIDADE 

 

Entre o visto e o dito, o tema da loucura inaugura esse novo modo de fazer história, 

primeiro exemplo de como a heterogeneidade das práticas e a descontinuidade conceitual é 

solo para distintas objetivações do fenômeno “loucura”. Em História da loucura, Michel 

Foucault indicou o conjunto de fatores que tornou possível o surgimento da psiquiatria, saber 

positivo que na modernidade tomou a loucura como seu objeto exclusivo e pretensamente 

determinou a sua verdade ao conceituá-la como doença mental, apontando a história das 

diferentes conceituações que se relacionaram com isso a que chamamos de loucura. Desde o 

período do Renascimento até a sua última configuração conceitual na modernidade, valendo-

                                                           
10 VEYNE, 1998, p. 159. 
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se das rupturas tanto teóricas quanto institucionais, Foucault promoveu o resgate arqueológico 

das experiências ligadas à loucura no Ocidente.  

Resgate que visa apontar o baixo fundamento da psiquiatria, realizando uma crítica do 

estatuto de verdade conferido aos saberes positivos na modernidade, assim como apontar o 

movimento que possibilitou a consolidação de um modo específico de racionalidade que se 

construiu através da exclusão de elementos que lhe eram heterogêneos e estranhos. Trata-se, 

por fim, de realizar a arqueologia de um silêncio, ou seja, descobrir o “grau zero da loucura”, 

o momento em que ela foi separada da razão, em que o diálogo entre ambas cessou, não 

permitindo à loucura qualquer experiência ligada ao pensamento e à linguagem.  

Para tanto, Michel Foucault afirma que durante todo o Renascimento pôde-se perceber 

a existência de uma experiência que se comunicava com a loucura considerando-a como um 

saber trágico, que trazia à tona considerações sobre o mundo, sobre o caos, a morte, o sofrimento; 

como um saber enunciador de verdades sobre a estranheza da existência. No entanto, tal 

experiência foi preterida a favor de uma percepção moral e crítica da loucura, presente em 

obras filosóficas e escritos morais que a consideravam não como um saber, mas como pura 

irrisão, como zombaria das pretensões humanas. A figura do louco, nessa experiência, aponta 

os limites e defeitos dos homens e escarnece de suas ilusões. O autor nos assegura que ao 

privilegiar esta abordagem moral, o Ocidente realiza uma escolha a respeito da loucura que 

indica tanto o abandono dessa consideração trágica presente no Renascimento quanto a 

ruptura que possibilitou a conceituação que terá seu lugar ao largo de toda a Idade Clássica. 

A idade da razão considerará a loucura negativamente, não mais como produtora de 

um saber trágico, nem como enunciadora de qualquer verdade, mas sim como desrazão, ou 

seja, como a ausência completa de razão. Essa conceituação da loucura como desrazão 

encontrará dois âmbitos através dos quais se consolidará. Primeiramente no âmbito 

institucional do Grande Internamento, movimento de ordem social, econômica e política que 

realizou na Europa a exclusão e o isolamento de todas as figuras marcadas pelo índice do 

desatino; numa massa que reunia loucos, delinquentes, mágicos, sodomitas, videntes e outros. 

Se, no âmbito social, a loucura representa a impossibilidade de convívio, exigindo o 

aprisionamento do corpo do louco em espaços destinados à limpeza social, espaços que 

séculos antes haviam servido para segregar os leprosos, filosoficamente a loucura será banida 

do âmbito do pensamento por René Descartes. 
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Foucault defende que na primeira de suas Meditações Metafísicas, René Descartes, ao 

propor o percurso da dúvida hiperbólica como o caminho para a fundamentação do 

conhecimento indubitável, exclui a loucura da própria possibilidade da dúvida e, por 

conseguinte, conforme a interpretação que Foucault nos oferece, do pensamento. O sujeito 

que duvida poderia estar sonhando ou ser enganado por seus sentidos enquanto duvida, mas 

não poderia ser louco ao duvidar, já que a loucura necessariamente implica ausência de 

pensamento e compromete, desta maneira, a dúvida que advém dessa capacidade de pensar.  

Não é a permanência de uma verdade que garante o pensamento contra a loucura, 

assim como ela lhe permitiria desligá-la de um erro ou emergir de um sonho; é a 

impossibilidade de ser louco, essencial não ao objeto do pensamento, mas ao sujeito 

que pensa. É possível supor que se está sonhando e identificar-se com o sujeito 

sonhador a fim de encontrar uma “razão qualquer para duvidar”: a verdade aparece 

ainda, como condição de possibilidade do sonho. Em compensação, não se pode 

supor, mesmo através do pensamento, que se é louco, pois a loucura é justamente a 

condição de impossibilidade do pensamento (FOUCAULT, 2005, p. 46). 

 

Separados loucura e pensamento, Foucault afirma que será a partir dessa experiência 

clássica marcada pela exclusão social do louco e pela desvalidação completa do discurso 

produzido pela loucura que a psiquiatria retirará seu objeto e sua verdade, a sua condição de 

existência. O saber médico utiliza critérios eminentemente morais, recolhidos da experiência 

social da exclusão, tanto para definir a loucura como uma doença que afeta as faculdades 

mentais quanto para efetuar os mais diversos tratamentos no empenho da cura de seus 

pacientes, tais como o uso de eletrochoques e afogamentos. A loucura não repousou em sua 

verdade devido às descobertas da psiquiatria, mas, antes, foi o seu silenciamento que tornou 

possível à psiquiatria tomá-la como seu objeto e se pronunciar como a detentora de sua 

verdade científica.  

Loucura cósmica, negativo da razão, patologia: não há continuidade na conceituação 

do fenômeno loucura, e sua objetivação como doença não pode ser considerada como o 

progresso da ciência médica em direção à verdade do objeto loucura. O conhecimento não se 

desenvolve desde o início dos tempos em direção a uma objetivação e racionalização cada 

vez maiores, isto é, em direção a uma verdade que o saber tivesse por tarefa desvendar 

através de seu pretenso desenvolvimento. A arqueologia indica que as disposições nas quais 

os saberes encontram sua condição de possibilidade se desfazem, dando lugar a uma nova 

disposição. Foucault afirma que embora a arqueologia
 
não alcance

 
a explicação dessa 

“mobilidade inesperada das disposições epistemológicas”11, ela, no entanto, deve 

                                                           
11 FOUCAULT, 2002, p. 297. 
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percorrer estas “descontinuidades na ordem empírica, ao mesmo tempo evidente e 

obscura, em que se dão’12.  

A noção de “descontinuidade”, conforme pontua Roberto Machado, junto às noções de 

“conceito” e “recorrência”, fundamentais para a compreensão da arqueologia, são tributárias 

do pensamento de Georges Canguilhem. Em linhas gerais, interessa à epistemologia a questão 

da positivação das ciências, isto é, da produção do conhecimento científico em sua aquisição 

de racionalidade. A epistemologia de Canguilhem investiga o processo de objetivação da vida 

através de ciências como biologia, anatomia, fisiologia e patologia, privilegiando a 

constituição dos conceitos em sua relação com outros conceitos. O conceito é a “expressão da 

norma de verdade do discurso científico”13, isto é, o conceito conta a história da aquisição de 

racionalidade de cada discurso, inclusive a partir dos supostos “erros”, caracterizando a 

ciência como processo descontínuo e não progressivo, que se constitui na medida em que se 

relaciona com o campo dos saberes não científicos.  

As análises de G. Canguilhem podem servir de modelo, pois mostram que a história 

de um conceito não é, de forma alguma, a de seu refinamento progressivo, de sua 

racionalidade continuamente crescente, de seu gradiente de abstração, mas a de 

seus diversos campos de constituição e validade, a de suas regras sucessivas de uso, 

a dos meios teóricos múltiplos em que foi realizada e concluída sua elaboração 

(FOUCAULT, 2009, p. 04-05). 

 

Tal privilégio concedido aos conceitos deve ser compreendido como recusa da 

concepção positivista que anima a historiografia científica tradicional, motivada pela 

compreensão do desenvolvimento progressivo das ciências rumo a um “estado definitivo do 

saber”, segundo o qual as “anterioridades cronológicas” devem ser entendidas como 

“inferioridades lógicas”14, assim como os erros devem ser suprimidos da linha que tem por 

tarefa demonstrar apenas o acúmulo de acertos e verdades. Para Canguilhem, ao contrário, tal 

como em Bachelard, se se pode falar em “progresso” é sob os termos de um progresso por 

descontinuidade, que recusa a noção de “precursores”15. Os discursos científicos não são o 

desdobramento das verdades originais contidas desde sempre nas coisas e “descobertas” por 

um elemento precursor, mas são, antes, a história de rupturas sucessivas, desvios e erros que 

exigem a reformulação incessante do saber. Realizar a história do discurso científico significa 

em Canguilhem realizar o mapeamento da trajetória histórica do conceito, tal como Foucault 

realiza, tendo, no entanto, um novo objeto e uma nova metodologia. 

                                                           
12 Ibidem, p. 298. 
13 MACHADO, 2007, p. 24.  
14 MACHADO, 2007, p. 33. 
15 Ibidem, p. 35. 
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Tal análise, como se vê, não compete à história das idéias ou das ciências: é antes 

um estudo que se esforça por encontrar a partir de que foram possíveis 

conhecimentos e teorias; segundo qual espaço de ordem se constituiu o saber; na 

base de qual a priori histórico e no elemento de qual positividade puderam aparecer 

idéias, constituir-se ciências, refletir-se experiências em filosofias, formar-se 

racionalidades, para talvez se desarticularem e logo desvanecerem. Não se tratará, 

portanto, de conhecimentos descritos no seu progresso em direção a uma objetividade na 

qual nossa ciência de hoje pudesse enfim se reconhecer; o que se quer trazer à luz é 

o campo epistemológico, a epistémê onde os conhecimentos, encarados fora de 

qualquer critério referente a seu valor racional ou a suas formas objetivas, enraízam 

sua positividade e manifestam assim uma história que não é a de sua perfeição 

crescente, mas, antes, a de suas condições de possibilidade; neste relato, o que deve 

aparecer são, no espaço do saber, as configurações que deram lugar às formas 

diversas do conhecimento empírico. Mais do que uma história no sentido 

tradicional da palavra, trata-se de uma “arqueologia” (FOUCAULT, 2002, p. 18). 

  

A arqueologia elege um objeto distinto do da epistemologia, não mais a ciência em sua 

positividade, mas o saber, especialmente o que orbita em torno do objeto “homem”, a partir de 

uma perspectiva crítica da própria ideia de racionalidade que sustenta a constituição dos 

saberes. A arqueologia define-se, explica-nos Machado, pela recusa dos métodos históricos 

imutáveis e com pretensão de universalidade, afirmando a exigência de cada objeto por uma 

abordagem singular e, por isso mesmo, móvel. 

Se pode ser considerada um método, a arqueologia caracteriza-se pela “variação 

constante de seus princípios, pela permanente redefinição de seus objetivos, pela mudança no 

sistema de argumentação que a legitima ou justifica”16. Desse modo, Machado defende uma 

arqueologia composta de várias arqueologias: uma arqueologia da percepção em História da 

loucura, uma arqueologia do olhar em O nascimento da clínica e uma arqueologia do saber 

em As palavras e as coisas. Nessas arqueologias móveis, no lugar da análise de “grandes 

bases imóveis e mudas”17 em busca de sucessões lineares que confirmem o suposto 

desenvolvimento progressivo do saber, vemos, ao contrário, algo que Foucault explica como 

um “jogo de interrupções em profundidade”18 do “recorte” e do “limite”, cuja questão se 

desloca da compreensão tradicional da busca por fundamentos imóveis para a atenção às 

“transformações que valem como fundação e renovação dos fundamentos”19. O saber tem 

arranjo móvel e talvez por isso Blanchot defina o arqueólogo como um “homem sempre em 

perigo”20, movendo-se num pensamento postado na vertigem da dispersão. 

 

                                                           
16 MACHADO, 2007, p. 57. 
17 FOUCAULT, 2009, p. 03.  
18 Ibidem, p. 03. 
19 Ibidem, p. 06. 
20 TERNES, 1998, p. 100. 
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1.3 – EPISTEMES 

 

Compreendemos melhor tal mobilidade do saber voltando nossa atenção à noção que 

está no centro da análise efetuada em As palavras e as coisas, a noção de episteme, que 

conforme explicita José Ternes, na apresentação do artigo de Canguilhem21, tem por 

objetivo, na citada obra, a elucidação de espaços de pensamento. 

Eis o fundamental, segundo Canguilhem: o espaço. Não o dos geólogos, ou dos 

geógrafos, mas espaços de pensamento. Eis os objetos de Foucault. Não as coisas, 

nem o homem, mas a linguagem. O Discurso. Descrever estruturas, como quer 

Dumézil. O nome não importa: episteme, arquivo, dispositivo, planos de 

imanência, incorporais etc. Para Les mots et les choses, elegeu-se episteme, talvez o 

mais polêmico de todos, e também o mais difícil, pois demanda desfazer-se de uma 

longa história. Agora, não se trata mais de ciência, do conhecimento verdadeiro, 

mas de algo totalmente outro: o solo de todo saber possível, o fundo de ciência 

possível, numa determinada época e cultura (TERNES, 2012 apud 

CANGUILHEM, 2012, p. 4). 

 

Se, em História da loucura, Foucault traçou uma história do Outro, das margens que 

limitam nossa razão, em As palavras e as coisas executa, de modo inverso, uma história do 

Mesmo, definida como a história de tudo aquilo que para uma cultura é compreendido como 

o espaço próprio de seu pensamento, isto é, a ordenação familiar de seu saber. Contar a 

história do Mesmo corresponde a descrever epistemes, a explicitar os conjuntos das relações 

discursivas que correspondem a uma dada época, explicitar a tábua de ordenação que torna 

possível a constituição dos arranjos discursivos, de trazer à tona algo como a “gramática 

imersa”, ou o “a priori histórico” de uma época… 

Valendo-se da mesma marcação temporal utilizada em História da loucura para 

apontar as descontinuidades em torno do conceito loucura, em As palavras e as coisas, 

Foucault indica a descontinuidade na ordem do saber privilegiando três campos, o dos seres 

vivos, das riquezas e o da linguagem, saberes que somente na episteme moderna constituem 

uma biologia, uma economia e uma linguagem. Foucault efetua uma descrição minuciosa da 

ordenação que possibilitava o conhecimento das coisas em cada uma das epistemes definidas 

a partir de seus recortes de descontinuidade. Não existe continuidade no modo de conhecer 

esses campos do saber, mas distintos arranjos. Considerar as riquezas, conhecer os seres 

vivos ou pensar o discurso correspondem a ordenações totalmente distintas daquelas que 

tornam possível uma biologia, uma economia ou uma filologia. Cada época, Renascimento, 

                                                           
21 CANGUILHEM, Georges. Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do cogito? Fábio Ferreira de 

Almeida (Trad.). Goiânia: Edições Ricochete, 2012. 
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Idade Clássica, Modernidade, é designada a partir de um espaço de ordenação específico que 

nomearemos respectivamente como espaço da semelhança, espaço da ordem e espaço da 

história e da finitude, considerando que cada um desses espaços relaciona-se de modo 

singular com a linguagem, ou melhor, que em cada um dos espaços descritos por Foucault 

evidencia-se uma configuração específica na apreensão da ordem das coisas através da 

ordem da linguagem. No Renascimento, a linguagem era compreendida como signo 

incrustado nas coisas, na Idade Clássica praticamente desaparece ao ser considerada um 

discurso transparente em seu jogo de representar a representação, ao passo que, na 

modernidade, a linguagem retorna desdobrando-se numa multiplicidade difícil de ser 

pensada. 

Ao traçar a descontinuidade entre estes espaços, a arqueologia empreendida por 

Foucault indica que o homem era figura ausente no saber antes do século XIX. Deve-se 

a um acontecimento na linguagem a abertura do espaço no qual homem poderá emergir 

como objeto e sujeito do conhecimento. Ao explicitar as condições de possibilidade da 

emergência da forma-homem e o consequente surgimento das ciências humanas, a 

arqueologia acaba por anunciar também o fim dessa forma. Ora, se o homem é figura entre 

dois modos de linguagem, requerido por uma determinada disposição epistêmica, e se, 

conforme a arqueologia tenta demonstrar, essas redes se enfraquecem e se desfazem dando 

lugar a outra disposição, compreende-se a possibilidade de seu desaparecimento. 

Compreendemos melhor a descrição das descontinuidades epistêmicas efetuada por Foucault 

através do percurso traçado em As palavras e as coisas por cada um desses espaços de 

pensamento, percurso que tentamos explicitar abaixo. 

 

1.3.1 – O ESPAÇO DA SEMELHANÇA 

 

A ordenação do saber no primeiro dos espaços
 
descrito em As palavras e as coisas é 

definida no espaço da semelhança. A compreensão a respeito da ordem das coisas é a de que 

compartilham um invisível e obscuro parentesco, delineando um mundo enrolado sobre si 

mesmo no qual as coisas se aproximam, se ajustam, se repetem, se justapõem, se 

comunicam. Dada tal consideração da articulação entre as coisas, o saber renascentista 

consiste na elucidação de tais similitudes, valendo-se para tal das noções de conveniência, 

emulação, analogia, simpatia das principais figuras que permitem ao conhecimento percorrer 
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este espaço fundamentado na semelhança. Tais figuras designam as infinitas possibilidades 

deste parentesco entre as coisas, que se dá tanto na proximidade quanto na distância entre 

elas, que pode ser explícito ou sutil, que enfim, tal como mostra a figura da analogia, se dá 

através da polivalência e reversibilidade entre todas as figuras do universo. Reversibilidade que, 

assim como nos indica Eliane Robert de Moraes, compõe o imaginário renascentista: 

Daí (da figura da analogia) resultava o tema, recorrente no imaginário renascentista, da 

reversibilidade do universo: peixes voando em pleno céu, pássaros vivendo no 

fundo do mar. Uma dialética perplexa da vigília e do sonho, do real e do 

imaginário, do juízo e da loucura, atravessa todo o pensamento barroco, 

provocando, segundo Genette, “uma espécie de vertigem do infinito”. A existência 

inteira era afetada por essa ambiguidade reversível que alguns poetas da época 

expressaram por meio do tema da alucinação: o mundo do sonho ou da loucura 

aparecia então como o reflexo, o avesso, ou o duplo simétrico do mundo real; mas, 

“sendo todos reversos de uma única coisa, são necessariamente idênticos: todos os 

abismos resumem-se num único abismo” (MORAES, 2012, p. 78). 

 

Embora tais figuras da similitude delineiem o ilimitado das aproximações entre as 

coisas, o saber das semelhanças só encontra seu fechamento na consideração das marcas 

que assinalam estas similitudes. A analogia, a conveniência ou a emulação não 

determinariam os caminhos da semelhança se as coisas não portassem assinalações visíveis 

indicando seus parentescos invisíveis: 

O sistema das assinalações inverte a relação do visível com o invisível. A 

semelhança era a forma invisível daquilo que, do fundo do mundo, tornava as 

coisas visíveis; mas para que essa forma, por sua vez, venha até a luz, é 

necessária uma figura visível que a tire de sua profunda invisibilidade 

(FOUCAULT, 2002, p. 36). 

 

Deste modo, o mundo configura-se como um grande livro aberto, repleto de sinais a 

serem decifrados. A linguagem, nesta trama circular da semelhança, vale como signo das 

coisas, duplicando com palavras os reflexos mudos das marcas. Porém, a relação com estes 

sinais, com este texto que duplica as assinaturas das semelhanças é, segundo Foucault, “da 

mesma natureza que a relação entre as coisas; aqui e lá são signos que arrolamos”22. 

Natureza e verbo se entrecruzam. A linguagem é coisa entre as coisas, com as quais compõe 

um texto primeiro a ser decifrado no jogo dos signos e do similar. 

No século XVI, a linguagem real não é um conjunto de signos independentes, 

uniforme e liso, em que as coisas viriam refletir-se como num espelho, para aí 

enunciar, uma a uma, sua verdade singular. É antes coisa opaca, misteriosa, cerrada 

sobre si mesma, massa fragmentada e ponto por ponto enigmática, que se mistura 

aqui e ali com as figuras do mundo e se imbrica com elas: tanto e tão bem que, 

todas juntas, elas formam uma rede de marcas, em que cada uma pode 

desempenhar, e desempenha de fato, em relação a todas as outras, o papel de 

conteúdo ou de signo, de segredo ou de indicação. No seu ser bruto e histórico do 

século XVI, a linguagem não é um sistema arbitrário; está depositada no mundo e 

                                                           
22 FOUCAULT, 2002, p. 46. 



22 

 

dele faz parte porque, ao mesmo tempo, as próprias coisas escondem e manifestam 

seu enigma como uma linguagem e porque as palavras se propõem aos homens 

como coisas a decifrar. A grande metáfora do livro que se abre, que se soletra e que 

se lê para conhecer a natureza não é mais que o reverso visível de uma outra 

transferência, muito mais profunda, que constrange a linguagem a residir do  lado  

do  mundo,  em  meio  às plantas, às ervas, às pedras e aos animais (FOUCAULT, 

2002, p. 47-48). 

 

Contudo, essa decifração da linguagem não corresponde a uma identificação de um 

conteúdo representativo ou significativo, noções que só adquirem importância a partir da 

Idade Clássica. Foucault afirma que no solo renascentista a linguagem é compreendida em 

seu ser bruto e material de escrita. Forma primeira depositada no mundo por Deus, este ser 

bruto no qual se dá a linguagem, compõe com a natureza uma só planície. O mundo, com 

seus brasões e assinaturas, é a escrita primeira que se dá a conhecer através do 

desdobramento infinito da interpretação. Através de uma “mobilização infinita da 

linguagem”, conhecer consiste em “fazer tudo falar”, em desdobrar através do ilimitado do 

comentário a interpretação desse texto bruto que se oferece23: 

Saber consiste, pois, em referir a linguagem à linguagem. Em restituir a grande 

planície uniforme das palavras e das coisas. Em fazer tudo falar. Isto é, em fazer 

nascer, por sobre todas as marcas, o discurso segundo do comentário. O que é 

próprio do saber não é nem ver nem demonstrar, mas interpretar (FOUCAULT, 

2002, p. 55). 

 

Nesta trama em que o visto e dito se cruzam, as imagens fantásticas suscitadas pela 

loucura podem figurar como um saber trágico sobre o mundo. Saber fascinante: 

Em todos os lados, a loucura fascina o homem. As imagens fantásticas que ela faz 

surgir não são aparências fugidias que logo desaparecem da superfície das coisas. 

Por um estranho paradoxo, aquilo que nasce do mais singular delírio já estava 

oculto, como um segredo, como uma inacessível verdade, nas entranhas da terra. 

Quando o homem desdobra o arbitrário de sua loucura, encontra a sombria 

necessidade do mundo; o animal que assombra seus pesadelos e suas noites de 

privação é sua própria natureza, aquela que porá a nu a implacável verdade do 

Inferno. As vãs imagens da parvoíce cega são o grande saber do mundo; e já, nessa 

desordem, nesse universo enlouquecido, perfila-se aquilo que será a crueldade do 

fim. Numa série de imagens desse tipo – e é sem dúvida isso que lhes deu seu 

peso, o que impõe à sua fantasia uma coerência tão grande – a Renascença 

exprimiu o que ela pressentia das ameaças e dos segredos do mundo 

(FOUCAULT, 2005, p. 22). 

 

Esta expressão trágica da loucura, assim como o ser bruto da linguagem, 

desaparecerão junto ao solo que os tornou possíveis. Excluídas da paisagem clássica, 

encontrarão no solo moderno um espaço de retorno. 

 

                                                           
23 Ibidem, p. 56-58. 
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1.3.2 – O ESPAÇO DA ORDEM 

 

No início do século XVII, a configuração que enredava ao infinito o verbo e a 

natureza, o olhar e a linguagem, se desfaz. As coisas e as palavras separam-se, a prosa do 

mundo se cala e a linguagem abandona o mundo para se alojar-se no conhecimento. 

Deslocamento que nos permite perceber, tal como nos indica Foucault, a mudança na 

consideração de todo o regime de signos, na qual o sistema ternário (significante, 

significado e conjuntura) de signos que perdurara do estoicismo até o século XVI é 

substituído pelo sistema binário (significante-significado) de Port-Royal. Os signos não mais 

se espalham pelo mundo como marcas a serem decifradas, mas são agora determinados no 

interior do conhecimento24. A semelhança não mais figura como forma primeira do saber. 

Dom Quixote, Foucault indica, é figura exemplar que vagueia no limiar de duas 

ordens, efetuando uma frustrada busca pelas semelhanças: 

Dom Quixote desenha o negativo do mundo do Renascimento; a escrita cessou de 

ser a prosa do mundo; as semelhanças e os signos romperam sua antiga aliança; as 

similitudes decepcionam, conduzem à visão e ao delírio; as coisas permanecem 

obstinadamente na sua identidade irônica: não são mais do que o que são; as 

palavras erram ao acaso, sem conteúdo, sem semelhança para preenchê-las; não 

marcam mais as coisas; dormem entre as folhas dos livros, no meio da poeira. A 

magia, que permitia a decifração do mundo descobrindo as semelhanças secretas 

sob os signos, não serve mais senão para explicar de modo delirante por que as 

analogias são sempre frustradas. A erudição, que lia com um texto único a natureza 

e os livros, é reconduzida às suas quimeras: depositados nas páginas amarelecidas 

dos volumes, os signos da linguagem não têm como valor mais do que a tênue 

ficção daquilo que representam. A escrita e as coisas não se assemelham mais. 

Entre elas, Dom Quixote vagueia ao sabor da aventura (FOUCAULT, 2002, p. 66). 

 

A disposição clássica do saber é definida a partir da relação fundamental que mantêm 

com a possibilidade de uma máthêsis, isto é, de uma ciência universal da ordem na qual 

conhecer consiste na comparação entre as coisas, partindo dos elementos mais simples aos 

mais complexos, de modo a estabelecer uma sucessão ordenada de signos que, dispostos no 

espaço do quadro, representam as identidades e diferenças dos seres. Uma vez que os 

signos na Idade Clássica são “co-extensivos à representação”25, o quadro ordenado que 

                                                           
24 Foucault destaca a importância dos signos para o pensamento clássico em sua interdependência com a 

representação: “Eles eram outrora meios de conhecer e chaves para um saber; são agora co-extensivos à 

representação, isto é, ao pensamento inteiro, alojam-se nele, percorrendo-o, porém, em toda a sua 

extensão: desde que uma representação esteja ligada a outra e represente em si mesma essa ligação, há 

signo…” (FOUCAULT, 2002, p. 90). 
25 FOUCAULT, op. cit., p. 90. 
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constituem não expressa outra coisa senão uma imagem do mundo26, caracterizando o 

conhecimento clássico sob a rubrica da representação. A propósito do conhecimento 

enquanto representação da ordem, do mundo e do ser, Eugenia Vilela comenta: 

Sob esta configuração epistêmica, a idéia da representabilidade universal do saber 

cauciona o projeto de uma ciência geral da ordem e, como tal, o quadro global do 

saber pode abarcar a totalidade do ser. O que significava uma indissociabilidade 

entre as coisas e as representações, isto é, todas as coisas eram passíveis de 

representação e todas as representações, articuladas pelo discurso, correspondiam 

a coisas (VILELA, 1998, p. 89). 

 

Foucault afirma que no pensamento clássico, “nada é dado que não seja dado à 

representação”27.
 
Assim como as coisas, a linguagem é dada no interior da representação e 

compõe com esta uma relação transparente na qual a problematização do ser da 

linguagem, autorizada na episteme renascentista, não encontra terreno. Pode-se afirmar que 

a linguagem praticamente desaparece na Idade Clássica, uma vez que corresponde à pura 

função discursiva de representar o pensamento. Conforme a gramática geral indica, a 

linguagem articula-se de modo a poder nomear o ser.
 

Um espaço outro de pensamento será possível quando as coisas recuarem em relação 

à representação. A modernidade constitui-se no vão aberto pelo rompimento da unidade da 

“máthêsis” que possibilitava um corpo unificado dos conhecimentos. Na idade do homem, 

os saberes não mais se referirão a um quadro único, mas se desenrolarão em sua 

autonomia28. 

 

1.3.3 – O ESPAÇO DA HISTÓRIA 

 

Tal como acontecera entre os séculos XVI e XVII, o Ocidente testemunhou, nos 

últimos anos do século XVIII, a mutação de toda a sua disposição epistêmica. As coisas se 

separam da representação, o quadro ordenado das identidades e das diferenças, síntese do 

conhecimento na Idade Clássica, desfaz-se. A história natural, a gramática geral e as teorias 

                                                           
26 Em Michel Foucault e a idade do homem, José Ternes aponta contatos e distâncias entre a noção de  

representação presente em As palavras e as coisas e a noção de representação heideggeriana, exposta em 

A época da imagem do mundo. 
27 FOUCAULT, op. cit., p. 107. 
28 “Durante a Idade Clássica, a relação constante e fundamental do saber, mesmo empírico, com uma 

máthêsis universal, justificava o projeto, incessantemente retomado sob formas diversas, de um corpus enfim 

unificado dos conhecimentos. [...] A partir do século XIX, a unidade da máthêsis é rompida. Duas vezes 

rompida: por um lado, segundo a linha que divide as formas puras da análise e as leis da síntese, por outro lado, 

segundo a linha que separa, quando se trata de fundar as sínteses, a subjetividade transcendental e o modo de ser 

dos objetos” (FOUCAULT, 2002, p. 340). 
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da riqueza, compreendidas através da unidade constituída pela linguagem em sua 

transparência de discurso, se desfazem abrindo espaço para a constituição de novos 

saberes. Exteriores à representação, as coisas são agora consideradas em sua profundidade e 

espessura, e conhecê-las não mais consiste na representação de suas qualidades visíveis, 

mas sim na consideração de seu “coração mesmo”, isto é, da organização interna, da 

“arquitetura que escondem”29, de um campo de profundidade irredutível ao espaço do 

quadro e inacessível à representação. A s coisas agora encontram seu “modo de ser 

fundamental” na história. 

É nas obras de Ricardo, Cuvier e Bopp que Foucault situa o início de “certa maneira 

moderna de conhecer as empiricidades”30. A biologia, a economia e a filologia arrancam da 

espessura da história a vida, o trabalho e a linguagem, objetos que irredutíveis em sua 

totalidade à representação, referem-se sempre a uma subjetividade que os manifestem31. 

 

1.3.3.1 – “Um pulular múltiplo”…32 

 

Acompanhando a “mutação epistêmica” a partir da qual novos objetos passaram a 

existir na biologia e na economia, no lugar em que antes era compreendida como pura 

discursividade, a linguagem passa a existir como um “pulular múltiplo”, sob forma 

caleidoscópica de difícil apreensão cujas faces se dão como literatura, como filologia, ou 

ainda como campo a ser apreendido pelo formalismo, ou através da exegese. Se a ordenação 

clássica ateve-se durante séculos à figura unitária do discurso, a modernidade, de outro modo, 

lida com uma linguagem cuja unidade foi fraturada, acontecimento fundamental, pois além de 

valer como a comprovação de pertencimento a um outro arranjo epistêmico, dissipação 

completa da ordem clássica, é justamente nos vãos de tal multiplicidade que a forma-homem 

encontra o solo de sua emergência. 

A linguagem torna-se objeto, e Foucault indica através da gramática comparada de 

Bopp os deslocamentos sutis, porém de importância fundamental, que possibilitaram a 

                                                           
29 Ibidem, p. 329. 
30 FOUCAULT, op. cit., p. 343. 
31 “O real ultrapassa em complexidade qualquer representação. As coisas só se manifestam através de uma 

subjectividade, isto é, através do homem, figura nova, contraditoriamente essencial e precária” (VILELA, E. 

Do corpo equívoco, 1998, p. 89). 
32 FOUCAULT, 2002, p. 417. 
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constituição de uma “positividade filológica”33 que objetivou a linguagem valendo-se de 

considerações radicalmente distintas das que eram tecidas pela gramática geral. Na idade da 

ordem as palavras, enroscadas com a representação, portavam uma “discursividade 

imediata”34, “só existiam pelo valor representativo que detinham,”35. Porém, desde o início do 

século XIX, a palavra se desloca do espaço da representação para ganhar uma espécie de 

corpo próprio, corpo gramatical cuja espessura e peso constituem uma “dimensão irredutível à 

pura discursividade.”36 , corpo este que passa a ser perscrutado em suas regularidades 

gramaticais que permitem a singularidade das línguas, em suas raízes e desinências, na 

variações internas de cada uma destas arquiteturas, em sua sonoridade, elementos estes que 

não compunham o discurso clássico. Durante todo o tempo em que o verbo ser reinou como 

liame soberano entre a representação e a linguagem, esta não fazia mais que representar o 

pensamento. Pode-se dizer que a linguagem não existia, mas funcionava. Somente a partir do 

século XIX, enredada na história e através das análises independentes das estruturas 

gramaticais é que a linguagem “se dobra sobre si mesma, adquire sua espessura própria, 

desenvolve uma história, leis e uma objetividade que só a ela pertencem. Tornou-se um objeto 

de conhecimento entre tantos outros”37.  

A análise interior da língua faz face ao primado que o pensamento clássico atribuía 

ao verbo ser: este reinava nos limites da linguagem, ao mesmo tempo porque era o 

liame primeiro das palavras e porque detinha o poder fundamental da afirmação; 

marcava o limiar da linguagem, indicava sua especificidade e a vinculava, de um 

modo que não podia ser apagado, às formas do pensamento. A análise independente 

das estruturas gramaticais, tal como praticada a partir do século XIX, isola ao 

contrário a linguagem, trata-a como uma organização autônoma, rompe seus liames 

com os juízos, a atribuição e a afirmação. A passagem ontológica que o verbo ser 

assegurava entre falar e pensar acha-se rompida; a linguagem, desde logo, adquire 

um ser próprio. E é esse ser que detém as leis que o regem (FOUCAULT, 2002, p. 

409). 

 

No entanto, tal conformação da linguagem a “puro estatuto de objeto” é “compensada” 

por ao menos três outras faces que agora compõem o ser fragmentado da linguagem, a saber e 

como já dito, pelo retorno da exegese, pelo formalismo e pelo aparecimento da literatura. 

 

 

 

                                                           
33 FOUCAULT, 2002, p. 389. 
34 Ibidem, p. 387. 
35 Ibidem, p. 386. 
36 Idem. 
37 Idem, p. 410. 
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1.3.3.2 – LITERATURA 

 

A linguagem adquire vários corpos, corpo-objeto para a ciência, corpo-desdobrável 

para a exegese, assim como o corpo singular da literatura. A literatura é referida em As 

palavras e as coisas como o “mais importante” dentre os desdobramentos que a linguagem 

percorre, explicitando o interesse agudo que Foucault a ela dedica em seus escritos da década 

de 60. Fragmento caleidoscópico da linguagem tornada múltipla, acontecimento moderno 

ligado à mesma disposição que tornou possível a forma-homem e no qual assiste-se o 

reaparecimento do ser da linguagem. 

Autônoma, intransitiva, voltada ao puro ato da escrita, a literatura, em seu movimento 

“sem começo, sem termo e sem promessa”38, reabilita a palavra em seu ser maciço. Não, 

porém, sob a forma de uma palavra inicial a ser interpretada, tal como se dava no 

Renascimento, já que o ser da linguagem presente na experiência renascentista, compreendido 

como uma escrita material das coisas, desaparece com o novo sistema binário de signos39. A 

modernidade, com a multiplicidade que dispersou a linguagem, assiste ao reaparecimento, 

através da literatura, de uma experiência em torno do ser da linguagem que cintila novamente 

na paisagem Ocidental, espécie de “contradiscurso”40 que escapa tanto à teoria clássica da 

representação quanto à consideração moderna da função significante da linguagem. 

A literatura se distingue cada vez mais no discurso de idéias e se encerra numa 

intransitividade radical; destaca-se de todos os valores que podiam, na Idade 

Clássica, fazê-la circular (o gosto, o prazer, o natural, o verdadeiro) e faz nascer, no 

seu próprio espaço, tudo o que pode assegurar-lhe a degeneração lúdica (o 

escandaloso, o feio, o impossível); rompe com toda definição de “gêneros” como 

formas ajustadas a uma ordem de representações e torna-se pura e simples 

manifestação de uma linguagem que só tem por lei afirmar – contra todos os 

discursos – sua existência abrupta; nessas condições, não lhe resta senão recurvar-se 

num perpétuo retorno sobre si, como se seu discurso não pudesse ter por conteúdo 

senão dizer sua própria forma: endereça-se a si como subjetividade escriturante, ou 

busca capturar, no movimento que a faz nascer, a essência de toda literatura; e, 

assim todos os seus fios convergem para a mais fina ponta – singular, instantânea, e, 

contudo, absolutamente universal – para o simples ato de escrever (FOUCAULT, 

2002, p. 416). 

 

Segundo Foucault, esta “figura gêmea”41 e contestadora da filologia aparece cada 

vez mais como aquilo que deve ser pensado pela modernidade, a partir de seu ser 

                                                           
38 FOUCAULT, op. cit., p. 61. 
39 Ibidem, p. 58 
40 Ibidem, p. 60. 
41 Ibidem, p. 145. 
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enigmático que se desdobra num murmúrio infinito para o qual não está em jogo nem o 

representar, nem o significar. 

A idéia de que, destruindo palavras, não são nem ruídos nem puros elementos 

arbitrários que se reencontram, mas outras palavras que, pulverizadas por sua vez, 

liberam outras – essa idéia é ao mesmo tempo o negativo de toda a ciência moderna 

das línguas e o mito no qual transcrevemos os mais obscuros poderes da linguagem, 

e os mais reais. Sem dúvida, porque arbitrária e porque se pode definir sob que 

condição é significante, é que a linguagem pode tornar-se objeto da ciência. Mas é 

porque ela jamais cessou de falar aquém de si mesma, porque valores inesgotáveis a 

penetram tão longe quanto se pode atingir, que dela podemos falar nesse murmúrio 

ao infinito em que viceja a literatura (FOUCAULT, 2002, p. 145). 

 

Em que consiste para o pensamento moderno a consideração da linguagem neste 

movimento de retorno sobre si mesma? Em que consiste esse ser que murmura ao infinito e 

por quais motivos a literatura é neste momento considerada pelo nosso autor como algo que 

impõe ao pensamento como questão fundamental? 

Em As palavras e as coisas, Foucault afirma que a linguagem, durante muito tempo, 

assumiu posição marginal na reflexão filosófica, talvez pelo fato de que, ao contrário do que 

aconteceu com a biologia e a economia, a linguagem reapareceu na modernidade sob uma 

configuração múltipla, difícil de ser dominada sob uma rubrica única. Nietzsche teria sido o 

primeiro a aproximar a filosofia de uma “reflexão radical sobre a linguagem”42, abrindo 

espaço na modernidade para as diversas tentativas de recondução do ser fragmentado da 

linguagem à sua unidade. Contudo, o Ocidente nunca pode pensar ao mesmo tempo o ser da 

linguagem e o ser do homem. Daí compreende-se a ameaça que o reaparecimento 

inesperado do ser da linguagem e das tentativas de apreendê-la em uma unidade consiste 

para a forma-homem. Incompatibilidade compreendida como decisiva para a modernidade, 

uma vez que a literatura, assim compreendida, oferece-se como espaço de contestação, de 

transgressão, possível resistência ao sono antropológico que caracteriza o pensamento 

moderno.  

Com isso adivinha-se também que ameaça faz pesar sobre o ser do homem, assim 

definido e colocado, o reaparecimento contemporâneo da linguagem no enigma de 

sua unidade e de seu ser. Será nossa tarefa no porvir a de avançarmos em 

direção a um modo de pensamento, desconhecido até o presente em nossa cultura, e 

que permitiria refletir ao mesmo tempo, sem descontinuidade nem contradição, 

sobre o ser do homem e sobre o ser da linguagem? E, nesse caso, é preciso 

conjurar, com as maiores precauções, tudo o que possa constituir retorno ingênuo à 

teoria clássica do discurso (retorno cuja tentação, é preciso dizê-lo, é tanto maior 

quanto mais estamos desarmados para pensar o ser cintilante e abrupto da 

linguagem, ao passo que a velha teoria da representação está aí, toda constituída, 

a oferecer-nos um lugar onde esse ser poderá alojar-se e dissolver-se num puro 

                                                           
42 FOUCAULT, 2002, p. 420. 
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funcionamento). Mas pode ser também que esteja para sempre excluído o direito de 

pensar ao mesmo tempo o ser da linguagem e o ser do homem; pode ser que haja aí 

como que uma indelével abertura (aquela em que justamente existimos e falamos), de 

tal forma que seria preciso rejeitar como quimera toda antropologia que pretendesse 

tratar do ser da linguagem, toda concepção da linguagem ou da significação que 

quisesse alcançar, manifestar e liberar o ser próprio do homem. É talvez aí que se 

enraíza a mais importante opção filosófica de nossa época (FOUCAULT, 2002, p. 

468). 
  

Para compreendermos um pouco mais os termos desse embate entre o “ser” do homem 

e o “ser” da linguagem, voltaremos nossa atenção à constituição da forma-homem, para então 

retornamos à compreensão do espaço literário como espaço de possibilidade de novas ordens 

de nosso pensamento. 

  

1.3.3.3 – O DORSO DO TIGRE 

 

– O que existe além de nós? 

– Ninguém. 

– Quem é o longínquo e quem é o próximo? 

– Nós aqui e nós lá. 

 – E quem é o mais velho e o mais moço? 

– Nós. 

– E quem deve ser glorificado? Quem vem até nós? Quem nos espera? 

– Nós. 

– E este sol, de onde vem sua luz?  

– De nós mesmos. 

– E este céu, que é ele? 

– A solidão que está em nós. 

– E quem deve ser amado? 

– Sou eu. 

 

Maurice Blanchot – O último homem43  
 

 

A forma-homem, assim como a vida, o corpo e a literatura, é conceito que não possui 

mais que duzentos anos, criatura recente fabricada pelo saber. Forma constituída entre dois 

modos de ser da linguagem, o homem não existia como figura fundamental no saber clássico44, 

uma vez que era a linguagem, em sua função discursiva, que assegurava a representação. O homem, 

enquanto objeto e fonte de significação, está “ausente por completo”45 dos saberes constituídos 

antes do século XIX. Somente a partir do momento em que as palavras se separaram da 

                                                           
43 https://www.youtube.com/watch?v=F32bSMK1iNA 43’47. 
44 “Fui intensamente surpreendido por algo que ali se revelou: o homem não exista no interior do saber 

clássico. Nesse lugar, onde hoje descobrimos o homem, existia o poder próprio ao discurso, à ordem verbal de 

representar a ordem das coisas. Para estudar a gramática ou o sistema das riquezas não havia necessidade de 

passar por uma ciência do homem, mas, sim, pelo discurso” (FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. In: Ditos 

e Escritos VII, p. 141). 
45 FOUCAULT, O Homem está Morto? In: Ditos e Escritos VII, p. 152. 

https://www.youtube.com/watch?v=F32bSMK1iNA
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representação é que o homem pôde tornar-se figura fundamental desempenhando a dupla função 

de objeto e sujeito do conhecimento. 

Na modernidade, o homem, aquele que fala, vive e trabalha, isto é, que se torna objeto 

no momento em que tais empiricidades são consideradas pelo saber, é também aquele que 

conhece a linguagem, a vida e o trabalho. Ao mesmo tempo em que figura como objeto dos 

saberes empíricos modernos, é também a figura sem a qual estas empiricidades que o 

determinam não seriam conhecidas. 

Ao lado das ciências empíricas, Foucault reconhece em Kant o início da configuração 

moderna do pensamento46, uma vez que sua filosofia transcendental constitui o ponto de 

ruptura com uma metafísica da representação e do ser que caracterizaram o pensamento 

ocidental por mais de dois séculos. Ao invés de uma figura unitária do saber, a modernidade 

atém-se com a figura bifronte do homem, duplo empírico-transcendental, lugar a partir do 

qual todo o pensamento moderno se desdobra. 

O homem, único ser totalmente envolvido por condições que o ultrapassam, isto é, 

pela natureza através de seu corpo, pela sociedade com sua história, política e economia, e 

pela linguagem, é ao mesmo tempo a fonte doadora de sentido e organizadora desse 

pertencimento irremediável que a constitui. Este duplo empírico-transcendental, designado em 

sua finitude, ocupa agora o lugar do infinito de Deus, e se durante mais de duzentos anos o 

pensamento ocidental europeu organizou-se em torno de uma relação com o infinito e com a 

metafísica da representação, o pensamento moderno volta-se inteiro para a figura finita do 

                                                           
46 “É a dissolução, nos últimos anos do século XVIII, desse campo homogêneo de representações ordenáveis, 

que faz aparecer, correlativamente, duas formas novas de pensamentos. Uma interroga as condições de uma 

relação entre as representações do lado do que as torna em geral possíveis: põe assim a descoberto um campo 

transcendental em que o sujeito, que jamais é dado à experiência (pois não é empírico), mas que é finito (pois 

não tem intuição intelectual), determina na sua relação com um objeto = x todas as condições formais da 

experiência em geral; é a análise do sujeito transcendental que extrai o fundamento de uma síntese possível 

entre as representações. Em face dessa abertura para o transcendental, e simetricamente a ela, uma outra forma 

de pensamento interroga as condições de uma relação entre as representações do lado do ser mesmo que aí se 

acha representado: o que, no horizonte de todas as representações atuais, se indica por si mesmo como o 

fundamento da unidade delas são esses objetos jamais objetiváveis, essas representações jamais inteiramente 

representáveis, essas visibilidades ao mesmo tempo manifestas e invisíveis, essas realidades que estão em 

recuo na medida mesma em que são fundadoras daquilo que se oferece e se adianta até nós: a potência do 

trabalho, a força da vida, o poder de falar. É a partir dessas formas que rondam nos limites exteriores de 

nossa experiência que o valor das coisas, a organização dos seres vivos, a estrutura gramatical e a afinidade 

histórica das línguas vêm até nossas representações e solicitam de nós a tarefa talvez infinita do 

conhecimento. Buscam-se assim as condições de possibilidade da experiência nas condições de possibilidade 

do objeto e de sua existência, ao passo que, na reflexão transcendental, identificam-se as condições de 

possibilidade dos objetos da experiência às condições de possibilidade da própria experiência. A positividade 

nova das ciências da vida, da linguagem e da economia está em correspondência com a instauração de 

uma filosofia transcendental” (FOUCAULT, 2002, p. 336). 
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homem. Na Idade Clássica, a finitude era pensada de modo negativo, como “inadequação ao 

infinito”, de modo que a figura do homem e sua finitude são pensadas como secundárias e 

limitadas em relação à infinitude de onde advém a verdade.  A modernidade, ao contrário, pensa-a 

positivamente, uma vez que é a finitude a dupla fonte que torna possível o conhecimento.  

Tais afirmações podem ser elucidadas com a interpretação proposta por Deleuze, de 

onde retiramos a designação “forma-homem” para se referir, ao longo do texto, à figura que 

embora fundamental à ordem do saber moderno, é figura em desvanecimento. Segundo o 

comentador, Foucault tem por princípio geral a compreensão de que toda forma é um 

composto de relações de forças, de modo que forças presentes no que vai ser designado como 

homem, tais como forças de “imaginar, recordar, querer, conceber”47 só podem ser referidas 

como uma “forma-homem” após entrarem em relação com forças outras que estão fora. Na 

Idade Clássica, cujo pensamento é caracterizado pelo seu modo de pensar o infinito, as forças 

do homem travaram relação com forças de infinitude, compondo uma forma-Deus. Na 

episteme moderna, essa relação dá lugar à outra, na qual as forças do homem imbricam-se 

com forças de finitude tais como a Vida, o Trabalho e a Linguagem, objetos considerados 

agora em sua profundidade e singularidade. É ao entrar em relação com estas forças finitas 

que as forças presentes no homem compõem a forma-homem, figura duplamente 

fundamentada na finitude. 

No lugar de uma metafisica da representação uma analítica da finitude: conhecer agora 

consiste em analisar a existência humana num movimento que oscila entre três duplos. 

Primeiro como um oscilar entre o conteúdo empírico e o conteúdo transcendental, isto é, entre a 

finitude positiva e a finitude transcendental, partindo do conteúdo empírico que enreda o 

homem como a condição transcendental do conhecimento. É também a oscilação entre a 

compreensão do cogito como fonte de inteligibilidade e a busca incessante deste cogito por 

esclarecer o impensado, aquilo que lhe escapa. Por fim, tal analítica é animada pela oscilação 

entre o recuo e o retorno da origem, na busca pela origem da linguagem, pelo começo da 

história, sempre inalcançáveis.    

Rabinow e Dreyfus48 nos explicam que Foucault intenta com a arqueologia superar 

esta oscilação, descartando o discurso antropológico e juntando-se a outras tentativas de 

descentralização da figura soberana do sujeito, tais como as operadas por Marx, Nietzsche, 

                                                           
47 DELEUZE, 2011, p. 132. 
48 DREYFUS; RABINOW. In: Michel Foucault, uma trajetória filosófica, para além do estruturalismo e da 

hermenêutica. Forense Universitária, 2.ed, 2013.  
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Freud, pelo estruturalismo e pela hermenêutica. No entanto, tal empreita visa ultrapassar e se 

diferenciar de tais tentativas, em especial o estruturalismo e a hermenêutica, que herdam, mas 

procuram ultrapassar a divisão kantiana sujeito-objeto, buscam eliminar a noção de sujeito 

transcendental doador de sentido, tal como defendido pela fenomenologia. Embora Foucault 

reconheça o estruturalismo como a posição mais avançada no campo das ciências humanas, 

afirma não ser seu intento praticar algo como as Ciências Humanas, mas antes analisá-la do 

exterior, promovendo “um grande inquérito sobre a ciências humanas”49, levando o 

questionamento proposto pela arqueologia a um grau de radicalidade que coloca em risco o 

objeto privilegiado das ciências humanas, ou antes, aponta o esgotamento desse objeto.   

Afinal, o que é esse homem no qual o pensamento moderno se fundamenta? Em 

entrevista concedida a J. P. Elkabbach50, Foucault afirma que embora as ciências humanas 

tenham constituído o homem em objeto de conhecimento, acreditando que desta forma o 

tornaria “sujeito de sua própria existência”, o que aconteceu foi que “esse famoso homem, a 

natureza humana, ou a essência humana, ou ainda o próprio homem, nunca foi 

encontrado”51, fato que desestabiliza e enfraquece as ciências humanas frente a este objeto 

que lhe escapa, embora não signifique o seu fim52.  

Nosso tempo, num certo sentido, é um período no qual as ciências humanas ganharam 

importância em teoria e na prática como nunca antes. Mas essas ciências nunca 

conseguiram dizer com profundidade o que é o homem. Quando analisamos a 

linguagem do homem não descobrimos a natureza, a essência ou a liberdade do 

homem. Em seu lugar, descobrimos estruturas inconscientes que governam sem que o 

observemos ou que queiramos, sem que jamais seja questão de nossa liberdade ou de 

nossa consciência. Estruturas que decidem o contorno no interior do qual falamos. 

Quando um psicanalista analisa o comportamento ou a consciência de um indivíduo, 

não é o homem que ele encontra, mas alguma coisa como uma pulsão, um instinto, um 

impulso. É o mecanismo, a semântica ou a sintaxe desses impulsos que são 

desvelados. Quis mostrar – e talvez tenha sido isso que provocou tantos protestos – 

que na história mesma do saber humano podíamos encontrar mesmo fenômeno: a 

história do saber humano não ficou nas mãos do homem. Não foi o próprio homem 

que, conscientemente, criou a história de seu saber, mas a história do saber e da 

ciência humana obedece a condições determinantes que nos escapam. E, nesse 

                                                           
49 Idem, p. 17. 
50 FOUCAULT, Foucault responde a Sartre. In: Ditos e Escritos VII, 2011, p. 170. 
51 FOUCAULT, 2011, p. 170. 
52 “O que manifesta, em todo o caso, o específico das ciências humanas, vê se bem que não é esse objeto 

privilegiado e singularmente nebuloso que é o homem. Pela simples razão de que não é o homem que as 

constitui e lhes oferece um domínio específico; mas, sim, é a disposição geral da epistémê que lhes dá lugar, as 

requer e as instaura – permitindo-lhes assim constituir o homem como seu objeto. Dir-se- á, pois, que há “ciência 

humana” não onde quer que o homem esteja em questão, mas onde quer que se analisem, na dimensão própria do 

inconsciente, normas, regras, conjuntos significantes que desvelam à consciência as condições de suas formas e 

seus conteúdos. Falar de “ciências do homem”, em qualquer outro caso, é puro e simples abuso de linguagem” 

(FOUCAULT, 2002, p. 505). 
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sentido, o homem não detém mais nada, nem sua linguagem, nem sua consciência, 

nem mesmo seu saber53. 

 

A psicanálise e a etnologia são apontadas ao final de As palavras e as coisas como 

exemplos de saberes no campo das ciências humanas que dão testemunho desse esgotamento 

do objeto homem, “contraciências” que não investigam necessariamente o homem, mas, 

antes, a condição que, fora dele, “fomenta sua positividade”54. Citando Lévi-Strauss, Foucault 

define tais contraciências como ciências que “dissolvem o homem”, ao apontar para as 

estruturas formais que tornam possível sua constituição como objeto positivo. Junto à 

psicanálise e a etnologia, a linguística assume papel fundamental ao propor questões 

relacionadas à formalização geral do pensamento e do conhecimento. Fazendo reaparecer a 

questão “o que é a linguagem?”, torna possível que a experiência da literatura, linguagem que, 

dobrada sobre seu próprio ser, aponta para as formas fundamentais da finitude.  

Apresentados os termos gerais que nos possibilitam compreender a emergência do 

homem, dedicaremos atenção no próximo capítulo à compreensão do espaço literário como 

espaço possível de seu desvanecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Entrevista com Michel Foucault, por I. Lindung; trad. C. G. Bjurstrom, Bonniers Litterare Magasin, 

Estocolmo, Ano 37, n.3, março de 1968. In: Ditos e Escritos VII, p. 165. 
54 FOUCAULT, 2002, p. 525. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. ESPAÇOS FORA DA ORDEM  

 

2.1 – HETEROTOPIA 

 

Apresentada na Tunísia em 1967, um ano após a publicação de As palavras e as 

coisas, e publicada apenas em 1984, a conferência intitulada Outros espaços55 delineia 

algumas definições do conceito de heterotopia, espaços outros, não utópicos, espalhados pelos 

cantos e margens de toda e qualquer cultura.  

Foucault afirma que no Ocidente, desde o século XX – diferentemente do que 

vigorou ao longo do século XIX, que se ocupou especialmente dos temas do tempo, da 

história – é o espaço o motivo com o qual o pensamento se ocupa. Interessa-o dois modelos 

de posicionamento espacial, as utopias e as heterotopias, que constituem o que é denominado 

como espaços de fora, contra-espaços posicionados no fora, opostos aos “espaços de dentro”, 

os quais funcionam como posicionamentos irredutíveis uns aos outros: 

O espaço no qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de nós mesmos, no 

qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, de nosso tempo, de nossa história, 

esse espaço que nos corrói e nos sulca é também em si mesmo um espaço 

heterogêneo. Dito de outra forma, não vivemos em uma espécie de vazio, no interior 

do qual poderiam se situar os indivíduos e as coisas. Não vivemos no interior de 

vazio que se encheria de cores com diferentes reflexos, vivemos no interior de um 

conjunto de relações que definem posicionamentos irredutíveis uns aos outros e 

absolutamente impossíveis de ser sobrepostos. […] Mas o que me interessa são, 

entre todos esses posicionamentos, alguns dentre eles que têm a curiosa propriedade 

de estar em relação com todos os outros posicionamentos, mas de um tal modo que 

eles suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto de relações que se encontram 

por eles designadas, refletidas ou pensadas. Esses espaços, que por assim dizer estão 

ligados a todos os outros, contradizendo, no entanto, todos os outros 

posicionamentos, são de dois grandes tipos56. 

 

Enquanto as utopias são lugares sem lugares, fundamentalmente “irreais”, já que se 

referem a lugares que não existem, as heterotopias, ao contrário, se inscrevem no real, isto é, 

ocupam lugar efetivo, ainda que enquanto contraposição ou inversão em relação a todos os 

                                                           
55 FOUCAULT, Outros espaços. Conferência no Círculo de Estudos Arquitetônicos, 14 de março de 1967, 

Architecture, mouvement, continuité, n. 05, outubro de 1984, p. 46-49. In: Ditos e Escritos III, p. 411-422. 
56 Ibidem, p. 414. 
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outros posicionamentos reais possíveis, compondo campos de heterogeneidade, “espécies de 

lugares que estão fora de todos os lugares”57 que contestam o espaço em que vivemos.  

Espelhos, casas de crise, casas de desvio, cemitérios, jardins, espaços de veraneio, 

asilos, bordéis, colônias, barcos: vasto é o campo de uma possível ciência que caso existisse 

chamaria-se heterotopologia. Presentes em todas as culturas e em todos os tempos, embora 

desempenhando funções diversas em cada época ou lugar, as heterotopias poderiam suscitar 

um elenco heterotopológico comum. Seja como heterotopias de crise, mais comuns nas 

sociedades primitivas, ou heterotopias de desvio, mais concernentes à nossa sociedade, as 

heterotopias possuem o poder de justapor no real, em um só lugar, posicionamentos distintos 

e incompatíveis, tal como ocorre no teatro e no cinema, assim como compõem sistemas de 

abertura e fechamento ao mesmo tempo penetráveis e cerrados, isolados, que possuem a 

função de denunciar como ilusórios os espaços reais (heterotopia de ilusão), produzindo um 

espaço tão meticulosamente organizado e perfeito quanto o nosso é confuso e mal disposto 

(heterotopia de compensação).  

Será a literatura um espaço58 heterotópico? 

Em A linguagem do espaço59, publicado em 1964 na revista Critique, Foucault 

defende que, até o século XX, o ato de escrever era gesto “subordinado” ao tempo, pois 

fundado na imagem do retorno homérico imbuía-se da função mítica da busca pela origem. 

Empenhada neste movimento de retorno, a este “estar de novo na manhã”, o ser da escrita não 

podia ser outro que um ser de repetição desta memória primordial. No entanto, o limiar da 

modernidade testemunha o declínio da preponderância desta relação íntima entre a escrita e o 

tempo, simultâneo à explicitação do entrelaçamento indissociável entre a literatura e o espaço, 

negligenciado até então. A partir de Nietzsche e de Joyce, que subvertem tanto o tema da 

memória platônica quanto o do relato homérico, parece tornar-se mais sensível a pertença 

mútua entre a linguagem e o espaço. O que está em jogo nesta aproximação percebida na 

modernidade não se refere às possibilidades de a linguagem percorrer ou descrever o espaço 

relacionando-se com suas dimensões, seja em termo de afastamento, de distância, de fratura 

                                                           
57 Ibidem, p. 415. 
58 O privilégio das temáticas concernentes ao espaço pode ser observada de modo diverso ao longo da obra de 

Foucault, que se desdobra não apenas em relação às heterotopias ou espaço próprio à linguagem, mas pode-se 

notar também na atenção e importância dedicadas aos espaços disciplinares produzidos no vértice poder-saber e 

fundamentais ao ordenamento capitalista, os espaços  na aquisição de profundidade pelo olhar em relação aos 

espaços da doença que possibilita a emergência de uma nova possibilidade médica, ao território como espaço 

político, ao espaço do corpo atravessado em seus processos de subjetivação e colonização.  
59 FOUCAULT, Le language de l’espace. Critique. n. 203, abril de 1964, p. 378-382. In: Ditos e Escritos VII, p. 

36-41.  
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etc., trata-se antes de considerar o espaço do qual a literatura retira sua possibilidade de ser, 

isto é, este espaço de autofundação através do qual ela se desdobra sobre si mesma, 

percorrendo-se a si sem termo e sem promessa, espaço este que consiste no “impensável” da 

literatura.  

 

2.2 – BLANCHOT TAL QUAL FOUCAULT O IMAGINA  

 

É também no espaço de uma heterotopia que nasce o texto de As palavras e as 

coisas, da Enciclopédia Borgiana situada no impensável60 deste lugar que é a linguagem e que 

instaura uma ordem estrangeira ao nosso pensamento. Parece interessar a Foucault, conforme 

podemos ler no prefácio, a perturbação que heteróclitos como estes provocam ao pensamento, 

conformado a ordenamentos familiares, tão familiares a ponto de nos parecerem essenciais, 

atemporais. Heterotópicos os espaços que propõem tábuas de ordenação que desarranjam as 

figuras do Mesmo, arruinando sua linguagem.  

Esse texto de Borges fez-me rir durante muito tempo, não sem um mal-estar 

evidente e difícil de vencer. Talvez porque no seu rastro nascia a suspeita de que há 

desordem pior que aquela do incongruente e da aproximação do que não convém; 

seria a desordem que faz cintilar os fragmentos de um grande número de ordens 

possíveis na dimensão, sem lei nem geometria, do heteróclito; e importa entender 

esta palavra no sentido mais próximo de sua etimologia: as coisas aí são “deitadas, 

“colocadas”, “dispostas” em lugares a tal ponto diferentes, que é impossível 

encontrar-lhes um espaço de acolhimento, definir por baixo de umas e outras um 

lugar-comum. As utopias consolam: é que, se elas não têm lugar real, desabrocham, 

contudo, num espaço maravilhoso e liso; abrem cidades com vastas avenidas, jardins 

bem plantados, regiões fáceis, ainda que o acesso a elas seja quimérico. As 

heterotopias inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente a linguagem, 

porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam os nomes comuns ou 

os emaranham, porque arruínam de antemão a “sintaxe”, e não somente aquela que 

constrói as frases – aquela, menos manifesta, que autoriza “manter juntos” (ao lado 

e em frente umas das outras) as palavras e as coisas. Eis por que as utopias 

permitem as fábulas e os discursos: situam-se na linha reta da linguagem, na 

                                                           
60 “A monstruosidade que Borges faz circular na sua enumeração consiste, ao contrário, em que o próprio espaço 

comum dos encontros se acha arruinado. O impossível não é a vizinhança das coisas, é o lugar mesmo onde elas 

poderiam avizinhar-se. Os animais “i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel 

muito fino de pelo de camelo” – onde poderiam eles jamais se encontrar, a não ser na voz imaterial que 

pronuncia sua enumeração, a não ser na página que a transcreve? Onde poderiam elas se justapor, senão no não-

lugar da linguagem? Mas esta, ao desdobrá-los, não abre mais que um espaço impensável. A categoria central 

dos animais “incluídos na presente classificação” indica bem, pela explícita referência a paradoxos conhecidos, 

que jamais se chegará a definir, entre cada um desses conjuntos e aquele que os reúne a todos, uma relação 

estável de conteúdo e continente: se todos os animais classificados se alojam, sem exceção, numa das casas da 

distribuição, todas as outras não estarão dentro delas? E esta, por sua vez, em que espaço reside? O absurdo 

arruína o e da enumeração, afetando de impossibilidade o em onde se repartiram as coisas enumeradas. Borges 

não acrescenta nenhuma figura ao atlas do impossível; não faz brilhar em parte alguma o clarão do encontro 

poético; esquiva apenas a mais discreta, mas a mais insistente das necessidades; subtrai o chão, o solo mudo 

onde os seres podem justapor-se” (FOUCAULT, 2002, p. 11-12). 
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dimensão fundamental da fábula; as heterotopias (encontradas tão frequentemente 

em Borges) dessecam o propósito, estancam as palavras nelas próprias, contestam, 

desde a raiz, toda possibilidade de gramática, desfazem os mitos e imprimem 

esterilidade ao lirismo das frases. (FOUCAULT, 2002, p. 13). 

 

Tal riso incômodo provocado pelas heterotopias borgianas está ironicamente 

presente, acenando para nós desde o título, na despretensiosa junção entre as palavras e as 

coisas, que remete de pronto a uma representação realista do mundo, isto é, à crença de que as 

palavras alcançam e designam o real em sua plenitude. No entanto, tal junção diz muito mais 

sobre um desarranjamento, um desencontro, ou melhor, sobre o caráter temporário e móvel 

deste comércio entre ambas que cada época faz figurar como a tábua de ordenação de seu 

pensamento.  

Certamente devemos, após esta breve elucidação entre a aproximação do espaço com 

a linguagem e ao lado de todos os exemplos de heterotopias elencados, situar o espaço 

literário, tal como Foucault – inspirado pelas sugestões do espaço literário em Maurice 

Blanchot – o compreende no momento no qual As palavras e as coisas está inserido.  

O nome de Maurice Blanchot é referência abundante ao lado dos nomes Artaud, 

Bataille, Sade, Klossowski, nomes que se aglutinam sob a mesma rubrica monstruosa, na 

medida em que se aproximam, cada um a seu modo, de certa experiência do pensamento 

desenrolada no singular espaço do “dehors”, que Foucault, ignorando outros nomes mais 

conhecidos e mais clássicos, oferece como seu arquivo maldito, o corpo de suas referências 

bibliográficas.  

Em 196161, ao ser questionado sobre as possíveis influências de sua tese sobre a 

loucura, Foucault cita exclusivamente o pensamento de Raymond Roussel e Maurice 

Blanchot, referência que se repete em outras falas. 

Foi efetivamente Blanchot quem tornou possível qualquer discurso sobre a 

literatura. De início, porque ele foi o primeiro a mostrar que as obras se conectam 

uma com as outras por essa face exterior de sua linguagem na qual surge a 

“literatura”. A literatura é, assim, o que constitui o fora de qualquer obra, o que 

sulca toda a linguagem escrita e deixa em qualquer texto a marca vazia de uma 

ranhura. Ela não é um modo de linguagem, mas um oco que percorre como um 

grande movimento todas as linguagens literárias. Fazendo aparecer essa instância da 

literatura como “lugar comum”, espaço vazio onde vêm se alojar as obras, creio que 

ele assinalou à crítica contemporânea qual deve ser seu objeto, o que torna possível 

seu trabalho ao mesmo tempo de exatidão e de invenção (FOUCAULT, Sobre as 

maneiras de escrever a história, 1967, In: Ditos e Escritos II, p. 70). 

 

                                                           
61 FOUCAULT, A loucura só existe numa sociedade, In: Ditos e Escritos I, p. 162. 
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Foucault refere-se à Blanchot com considerações que ultrapassam a mera referência, 

pois dizem respeito ao “pagamento de uma dívida” para com a influência pouco reconhecida 

deste arquivo maldito:  

Atualmente, quando pronuncio o nome de Blanchot, acontece de encontrar 

estudantes que me perguntam: “Quem é?” (…) de Klossowski eles sabem um 

pouquinho, de Bataille também, mas eu disse a mim mesmo que talvez, tanto eu 

quanto outros, não mostramos suficientemente a dívida que temos para com eles. De 

todo modo, essas pessoas, nos anos 1950, foram as primeiras a começar a nos fazer 

sair do fascínio hegeliano no qual estávamos fechados, ou que pelo menos nos 

dominava. Em segundo lugar, elas foram as primeiras a fazer aparecer a 

problemática do sujeito como sendo fundamental para a filosofia e para o 

pensamento moderno. Em outras palavras, de Descartes a Sartre – não o digo de 

modo polêmico –, parece-me que o sujeito era considerado como alguma coisa 

fundamental no qual não se tocava: ela era o que não se questionava. Disso decorre 

– foi o que Lacan observou – o fato de Sartre nunca ter admitido o inconsciente no 

sentido freudiano. A ideia de que o sujeito não é a forma fundamental e originária, 

mas se forma a partir de um certo número de processos que não são da ordem da 

subjetividade e, sim, de uma ordem evidentemente difícil de nomear e de fazer 

aparecer, ordem essa mais fundamental e originária do que o próprio sujeito, essa 

ideia não havia emergido. O sujeito, porém, tem uma gênese, uma formação, uma 

história. O sujeito não é originário. Ora, quem havia dito isso? Freud, sem dúvida, 

mas foi preciso Lacan para fasê-lo aparecer claramente, daí a importância de Lacan. 

Bataille, de certa maneira, Blanchot à sua maneira, Klossowski também fizeram 

explodir, penso eu, essa evidência originária do sujeito possibilitando o surgimento 

de formas de experiência na qual a explosão do sujeito, seu apagamento, o encontro 

de seus limites, sua báscula para fora de seus limites mostravam bem que ele não 

tinha a forma originária e autossuficiente que a filosófica clássica lhe atribuíra. Esse 

caráter não fundamental, não originário do sujeito me parece ser o ponto comum a 

todos os que chamamos estruturalistas, e que suscitou tanta irritação por parte da 

geração precedente ou de seus representantes. Esse caráter é verdade para a 

psicanálise de Lacan, para o estruturalismo de Lévi-Strauss, para as análises de 

Barthes, para o que fez Althusser e para o que eu próprio, à minha maneira, tento 

fazer. Todos concordávamos que não se devia considerar o sujeito, sujeito no 

sentido de descartes, como ponto originário a partir do qual tudo devia ser 

engendrado, pois o próprio sujeito tem uma gênese. Essa é a via de comunicação 

com Nietzsche (FOUCAULT, A cena da filosofia, 1978, In: Ditos e Escritos VII, p. 

241-242). 

 

Em 197062, ao analisar o estatuto da literatura na contemporaneidade, Foucault situa 

Blanchot como o “último escritor”, inigualável no brilhantismo com que compreendeu e 

delineou o espaço próprio à literatura, espaço “irredutível” a qualquer outro. Frente ao 

esvaziamento da literatura enquanto gesto transgressor, inscrita cada vez mais na ordem 

burguesa do consumo, Blanchot teria sido talvez o último nome pelo qual cintilou o fogo que 

viceja no espaço literário. “Último escritor”, Blanchot é uma espécie de “Hegel da literatura”. 

Se Hegel, com seu trabalho grandioso de percorrer todos os nomes importantes da filosofia 

teria sido, filosoficamente, a “última escolha original”, isto é, o último filósofo, Blanchot é 

reconhecido como o “último escritor”, na medida em que percorreu brilhantemente as obras e 

                                                           
62 FOUCAULT, Loucura, literatura e sociedade. In: Ditos e Escritos I, p. 253. 
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os temas literários fundamentais dos séculos XIX e XX em suas ressonâncias com toda a 

história do Ocidente. 

Figura bifronte, Blanchot é também um “anti-Hegel”63, uma vez que enquanto Hegel 

compreende a filosofia como uma experiência imanente ao presente, indicando que tais 

experiências históricas estão presentes em nós mesmos, Blanchot, em movimento inverso, 

recusa a imanência recorrendo ao espaço do fora como fonte de nossas experiências:  

Se Blanchot se dirige a todas as grandes obras da literatura mundial e as tece em 

nossa linguagem, é justamente para provar que não podemos jamais tornar essas 

obras imanentes, que elas existem do lado de fora, que elas nasceram do lado de fora 

e que, se elas existem fora de nós, estamos, por nossa vez, fora delas. E se 

conservamos uma certa relação com essas obras, é devido a uma necessidade que 

nos obriga a esquecê-las e deixá-las cair fora de nós; de algum modo, é sob a forma 

de enigmática dispersão, e não sob a forma de uma imanência compacta. É assim 

que, para Blanchot, a presença das obras literárias se realiza (FOUCAULT, 

Loucura, Literatura, Sociedade, 1970, In: Ditos e Escritos I, p. 255). 

 

 

2.3 – O CANTO DA SEREIA 

 

Havia algo de maravilhoso naquele canto real, canto comum, secreto, canto simples 

e cotidiano, que os fazia reconhecer e repente, cantado irrealmente por potências 

estranhas e, por assim dizer, imaginárias, o canto do abismo que, uma vez ouvido, 

abria em cada fala uma voragem e convidava for temente a nela desaparecer 

(BLANCHOT, 2005, p. 04). 

 

As sereias de Blanchot, em desacordo com o que comumente se fala sobre o canto 

das sereias, não cantam um canto perfeito, cuja perfeição enlouqueceria e colocaria a perder 

os homens que a ele se entregam. Trata-se, ao contrário, de um canto imperfeito, 

                                                           
63 Compreendemos melhor o vislumbre destes espaços heterotópicos que parecem colocar em risco a figura da 

forma-homem se nos voltarmos à figura de Blanchot como a um anti Hegel, e se nos atentarmos ao fato de que 

as escolhas literárias realizadas por Foucault têm em comum entrarem em consonância com o anseio de 

Nietzsche de um pensamento antidialético. A literatura privilegiada por Foucault documenta experiências 

diversas que buscam um espaço não dominado pela subjetividade, em que tanto a subjetividade reinante quanto o 

valor concedido à razão são de algum modo contestados, ultrapassados, distorcidos e transgredidos, ou então, até 

mesmo pulverizados… 

Podemos compreender melhor o que movimenta tal linhagem maldita se considerarmos que a modernidade, tal 

como nos explica Habermas em Discurso filosófico da modernidade, ancorou-se nas noções de razão e 

subjetividade como seus fundamentos principais. Moderna é a “nova” época que, diferente de todas as outras 

“épocas” e pela primeira vez, se volta para si mesma como época singular e distinta em relação a qualquer outra 

época e, diferente de qualquer outra, pensa a si e por isso precisa retirar de si mesma, sem recorrer a tradições 

anteriores, seu próprio fundamento. Para Habermas, Hegel é o primeiro a pensar filosoficamente a noção de 

modernidade, fundamentando-a no princípio da subjetividade. Sob esta perspectiva, a consciência é 

compreendida como o fio que garante o progresso, a continuidade, a unidade e a verdade da história do 

pensamento, que supostamente caminharia rumo ao espírito absoluto.  
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insatisfatório, que, inacabado e incompleto, aponta sempre para o caminho das “verdadeiras 

fontes e a verdadeira felicidade do canto”64, cuja força encantatória advém justamente deste 

“defeito” de incompletude. Não um canto pronto, acabado, mas a indicação da fonte da qual 

brota a possibilidade do belo e acabado canto. Os homens que são seduzidos a perseguir tal 

canto imperfeito, homens da navegação65 e, portanto, acostumados ao risco e ao incerto, 

encontram a perdição justamente no vazio com que se deparam. Vazia é a fonte de todo canto, 

sempre prometendo um canto por vir… 

Sempre foi possível pensar que todos aqueles que dele se aproximaram apenas 

chegaram perto, e morreram por impaciência, por haver prematuramente afirmado: é 

aqui; aqui lançarei âncora. Segundo outros, era, pelo contrário, tarde demais: o 

objetivo havia sido sempre ultrapassado; o encantamento, por uma promessa 

enigmática, expunha os homens a serem infiéis a eles mesmos, a seu canto humano e 

até à essência do canto, despertando a esperança e o desejo de um além maravilhoso, 

e esse além só representava um deserto, como se a região-mãe da música fosse o 

único lugar totalmente privado de música, um lugar de aridez e secura onde o 

silêncio, como o ruído, barrasse, naquele que havia tido aquela disposição, toda via 

de acesso ao canto. Havia, pois, um princípio malévolo naqueles convites às 

profundezas? Seriam a sereias, como habitualmente nos fazem crer, apenas velozes 

falsas que não deviam ser ouvidas, o engano e a sedução aos quais somente 

resistiam os seres desleais e astutos? (BLANCHOT, 2005, p. 5). 

 

Um convite ao desvanecimento: eis o canto abismal que chega até nós vindo do 

infinito desse espaço instaurado pela literatura, espaço heterotópico por excelência no qual 

Foucault perscruta os ecos do estranho e talvez incontornável tema da incompatibilidade entre 

o ser da linguagem e o “ser” do homem: “o ser da linguagem só aparece para si mesmo com o 

desaparecimento do sujeito”66. Blanchot compreende o espaço literário como uma espécie de 

região autofundada, em que as palavras não se organizam necessariamente para compor um 

sentido, para representar o que compreendemos como real, ou para remeter a uma 

interioridade soberana. Espaço móvel e infinito, fugidio a captações precisas e fixas, 

explicado através das imagens de um abismo ou uma voragem incontornáveis, no qual a 

palavra parece falar sobretudo sobre uma ausência constitutiva que acena para a dispersão, 

                                                           
64 BLANCHOT, 2005, p. 03. 
65 Para Foucault, o navio é “heterotopia por excelência”, imagem polissêmica que Blanchot compreende como 

imagem ao narrar e que nos remete, pensando no aforismo de Nietzsche que abre nosso texto como imagem 

para o pensar e para o risco de se lançar ao mar aberto em busca de espaços para novos pensamentos, ainda 

que sob o risco de descobrir, ao ouvir o canto das sereias, que a fonte de onde todo o canto brota é exterior e 

inacessível. “Bordéis e colônias são dois tipos extremos de heterotopia, e se imaginarmos, afinal, que o barco 

é um pedaço de espaço flutuante, um lugar sem lugar, que vive por si mesmo, que é fechado em si e ao mesmo 

tempo lançado ao infinito do mar e que, de porto em porto, de escapada em escapada para a terra, de bordel a 

bordel, chegue até as colônias para procurar o que elas encerram de mais precioso em seus jardins, você 

compreenderá por que o barco foi para a nossa civilização, do século XVI aos nossos dias, ao mesmo tempo 

não apenas, certamente, o maior instrumento de desenvolvimento econômico (não é disso que falo hoje), mas 

a maior reserva de imaginação. O navio é a heterotopia por excelência. Nas civilizações sem barcos os sonhos 

se esgotam, a espionagem ali substitui a aventura e a polícia, os corsários” (FOUCAULT, Outros Espaços. In: 

Ditos e Escritos III, p. 421-422). 
66 FOUCAULT, O pensamento do exterior. In: Ditos e Escritos III, p. 222. 



41 

 

para o risco, para a dissolução e o desaparecimento. Um ponto de aproximação e 

distanciamento, “sempre ainda por vir, sempre já passado, sempre presente num começo 

abrupto que nos corta a respiração…”67, acontecimento este que transborda as relações de 

tempo através da instauração de um espaço que provoca “estases temporais”, em um 

movimento em direção ao espaço heterotópico do fora, tal como se dá em Proust, no qual a 

experiência do tempo é transtornada em uma experiência ligada ao espaço. 

Viver a abolição do tempo, viver esse movimento, rápido como um “raio”, pelo qual 

dois instantes, infinitamente separados, vêm (pouco a pouco, embora 

imediatamente) ao encontro um do outro, unindo-se como duas presenças que, pela 

metamorfose do desejo, se identificassem, é percorrer toda a realidade do tempo e, 

percorrendo-a, experimentar o tempo como espaço e lugar vazio, isto é, livre dos 

acontecimentos que geralmente o preenchem. Tempo puro, sem acontecimentos, 

vacância móvel, distância agitada, espaço interior em devir onde as estases do tempo 

se dispõem numa simultaneidade fascinante, o que é tudo isso, afinal? É o próprio 

tempo da narrativa, o tempo que não está fora do tempo, mas que se experimenta 

como um exterior, sob a forma de um espaço, esse espaço imaginário onde a arte 

encontra e dispõe seus recursos (BLANCHOT, 2005, p. 17).  

 

Em experiência de um vazio sempre em devir, tal como no episódio da epifania 

provocado pelas madeleines: 

Vê-se que aquilo que lhe é dado, ao mesmo tempo, é não apenas a certeza de sua 

vocação, a afirmação de seus dons, mas a própria essência da literatura que ele 

tocou, experimentou em estado puro, sentindo a transformação do tempo num 

espaço imaginário (espaço próprio das imagens), naquela ausência móvel, sem 

acontecimentos que a dissimulem, sem presença que a obstrua, naquele vazio 

sempre em devir: o longe e a distância que constituem o meio e o princípio das 

metamorfoses e do que Proust chama de metáforas, ali onde não se trata mais de 

fazer psicologia, mas onde, pelo contrário, já não há interioridade, pois tudo o que é 

interior se abre para o exterior, tomando ali a forma de uma imagem. Sim, nesse 

tempo tudo se torna imagem, e a essência da imagem é estar toda para fora, sem 

intimidade, e, no entanto, mais inacessível e mais misteriosa do que o pensamento 

do foro interior; sem significação, mas chamando a profundidade de todo sentido 

possível; irrevelada e, no entanto, manifesta, como a presença-ausência que constitui 

o atrativo e o fascínio das Sereias (BLANCHOT, 2005, p. 19). 

 

Uma palavra que não diz o mundo ou as coisas, mas que é voltada exclusivamente 

para o seu próprio movimento. A literatura, por excelência, é este espaço em que as palavras 

não estão destinadas a representar, a significar, isto é, a estabelecer em relação ao mundo a 

função de nomeação, de referência, ou de produção da verdade. Despregada do mundo, a 

palavra vai rodopiar nessa fonte das sereias que é a literatura. 

Entretanto, a obra de arte, a obra literária – não é acabada nem inacabada: ela é. O 

que ela nos diz é exclusivamente isso: que é – e nada mais. Fora disso, não é nada. 

Quem quer fazê-la exprimir algo mais, nada encontra, descobre que ela nada 

exprime. Aquele que vive na dependência da obra, seja para escrevê-la, seja para lê-

la, pertence à solidão do que só a palavra ser exprime: palavra que a linguagem 

                                                           
67 BLANCHOT, 2005, p. 13. 
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abriga dissimulando-a ou faz aparecer quando se oculta no vazio silencioso da obra 

(BLANCHOT, 2011, p. 12). 

 

Espaço estrategicamente posicionado em desarranjo com o mundo no qual as 

palavras estão desobrigadas de compor com as coisas relações de representação, de 

significação, de correspondência. O espaço literário, assim compreendido, instaura a 

possibilidade da experiência do exterior, do fora. A literatura é a grande estrangeira, pactária 

com o fogo: 

Deve-se ter isso na cabeça: o espaço literário é a parte do fogo. Em outros termos, o 

que uma civilização entrega ao fogo, o que ela reduz à destruição, ao vazio e às 

cinzas, aquilo com que ela não poderia mais sobreviver, é o que ele chama de espaço 

literário. E, depois, este lugar bastante imponente da biblioteca, no qual as obras 

literárias chegam umas depois das outras, este lugar que parece um museu 

conservando com perfeição os tesouros os mais preciosos da linguagem, este lugar é, 

de fato, uma fornalha de incêndio eterno. Ou, então, é de algum modo o lugar no 

qual essas obras não podem nascer senão no fogo, no incêndio, na destruição e nas 

cinzas. As obras literárias nascem como alguma coisa que já está consumida 

(FOUCAULT, Loucura, literatura, sociedade. In: Ditos e Escritos I, p. 253). 

 

 

2.4 – O PENSAMENTO DO FORA 

 

O que é afinal o ser desta linguagem que arruina a soberania concedida ao sujeito? O 

que faz a linguagem literária falar e o que fala esta linguagem? Foucault defende que a 

literatura, ao “compensar” o funcionamento da linguagem enquanto sentido, resistindo à sua 

instrumentalização e objetivação, é linguagem que se dobra sobre si mesma e não fala outra 

coisa que um insistente “Eu falo”, numa expansão infinita. 

 Quem fala? Para Foucault, Mallarmé, ao se esforçar por encerrar toda a linguagem na 

“frágil espessura da palavra”68 , termina por responder à questão colocada à filosofia por 

Nietzsche. Segundo Foucault, não se tratava, para Nietzsche, conforme se pode ler no 

aforismo 5º da primeira parte de Genealogia da moral, de conhecer em si mesmo o bem e o 

mal, mas de designar “quem fala”, isto é, apontar quem “mantém o discurso e detém a 

palavra”69. Mallarmé responde a essa questão dizendo que quem fala é pura e simplesmente a 

palavra, em sua solidão, em sua vibração frágil, em seu nada, a própria palavra – não o 

sentido da palavra, mas seu ser enigmático, precário e perigoso, uma vez que quando a 

palavra fala, o homem desaparece.  

                                                           
68 FOUCAULT, 2002, p. 58. 
69 Ibidem, p. 59. 
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Se a posição formal do “eu falo” não levanta problemas que lhe sejam particulares, 

seu sentido, apesar de sua aparente clareza, abre um universo de questões talvez 

ilimitado. Eu falo, de fato, se refere a um discurso que, oferecendo-lhe um objeto, 

lhe serviria de suporte. Ora, esse discurso falta: o “eu falo” só instala sua soberania 

na ausência de qualquer outra linguagem; o discurso de que eu falo não preexiste à 

nudes enunciada no momento em que digo “eu falo”; e desaparece no próprio 

instante em que me calo. Toda possibilidade de linguagem é aqui dessecada pela 

transitividade em que ela se realiza. O deserto a circunda. Em que extrema 

delicadeza, em que agudeza singular e sutil se recolheria uma linguagem que 

quisesse se refazer na forma despojada do “eu falo”? A menos justamente que o 

vazio em que se manifesta a debilidade sem conteúdo do “eu falo” seja uma abertura 

absoluta por onde a linguagem pode se expandir infinitamente, enquanto o sujeito – 

o “eu” que fala – se despedaça, se dispersa e se espalha até desaparecer nesse espaço 

nu. Se, de fato, a linguagem só tem seu lugar na soberania solitária do “eu falo”, por 

direito nada pode limitá-la – nem aquele a quem ela se dirige, nem a verdade do que 

ela diz, nem os valores ou os sistemas representativos que ela utiliza; em suma, não 

é mais discurso e comunicação de um sentido, mas exposição da linguagem em seu 

ser bruto, pura exterioridade manifesta; e o sujeito que fala não é mais a tal ponto o 

responsável pelo discurso (aquele que o mantém, que através dele afirma e julga, 

nele se representa às vezes sob uma forma gramatical preparada para esse efeito), 

quanto à inexistência, em cujo vazio prossegue sem trégua a expansão infinita da 

linguagem (FOUCAULT, O pensamento do exterior. In: Ditos e Escritos III, p. 

220). 

 

Esta fala da fala, a linguagem afastando-se o mais distante de si mesma num movimento 

que nada promete, é compreendida como “passagem para o “dehors”70, como condução ou 

como um escorregar a um espaço no qual o sujeito que fala desaparece, espaço que, vazio 

desta figura, é abertura para a experiência de um pensamento situado “fora”, tal como propôs 

Blanchot, pensamento ao qual Foucault dedica atenção no belo texto intitulado “La pensée du 

dehors”71, publicado no mesmo ano de publicação de As palavras e as coisas, 1966.  

Pensamento maldito e marginal na ordem dos saberes e verdades no Ocidente, espécie 

de experiência-resistência antidialética, este espaço constituído pela “fala da fala” confronta a 

ordem do pensamento que é o nosso, isto é, o da reflexão filosófica ancorada num “Eu penso” 

responsável pela continuação e progresso históricos. O pensamento do exterior é experiência 

da linguagem que encontra lugar fora da interioridade reflexiva, um lugar entre, entre a 

linguagem e a obra, entre a fábula e o discurso reflexivo, espécie de terceira margem que opõe 

ao pensamento do pensamento a fala da fala. Nem interpretação, nem formalismo, para além 

das estruturas e da exegese Foucault procura por um espaço neutro atravessado por 

acontecimentos ou intensidades da linguagem que ofereçam ao pensamento espaço para novas 

experiências que independam da evidência do “Eu sou”72. Tal movimento improdutivo 

desequilibra a relação entre o falar e o pensar, justamente por, num gesto de insubordinação, 

                                                           
70 Noção de difícil tradução, cuja opção em português: “exterior”, apresenta problemas, já que tal noção não deve 

ser compreendida como um exterior em relação a um interior, mas uma pura exterioridade. 
71 FOUCAULT, O pensamento do exterior. Critique. n. 229, junho de 1966. In: Ditos e Escritos III, p. 219-242. 
72 Ibidem, p. 221. 
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conduzir o pensamento a um espaço exterior ao “pensamento pensante”, no qual o “ser” da 

linguagem, autônomo em relação ao pensamento reflexivo, pode cintilar novamente na 

paisagem Ocidental.  

Eis que nos deparamos com uma hiância que por muito tempo permaneceu invisível 

para nós: o ser da linguagem só aparece para si mesmo com o desaparecimento do 

sujeito. Como ter acesso a essa estranha relação? Talvez por uma forma de 

pensamento cuja possibilidade ainda incerta a cultura ocidental delineou em suas 

margens. Esse pensamento que se mantém fora de qualquer subjetividade para dele 

fazer surgir os limites como vindos do exterior, enunciar seu fim, fazer cintilar sua 

dispersão e acolher apenas sua invisível ausência, e que ao mesmo tempo se mantém 

no limiar de qualquer positividade, não tanto para apreender seu fundamento ou 

justificativa, mas para encontrar o espaço em que ele se desdobra, o vazio que lhe 

serve de lugar, a distância na qual ele se constitui e onde se escondem suas certezas 

imediatas, assim que ali se lance o olhar, um pensamento que, em relação à 

interioridade de nossa reflexão filosófica e à positividade de nosso saber, constitui o 

que se poderia denominar “o pensamento do fora” (FOUCAULT, O pensamento do 

exterior. In: Ditos e Escritos III, p. 222). 

 

Compreendemos melhor esta passagem para um “dehors” voltando-nos para outras 

experiências limite apontadas por Foucault sob várias formas. Sade é considerado a primeira 

brecha no Ocidente para esta experiência do fora, seguido por Holderlin. Ganhando sua 

expressão mais contundente no pensamento de Nietzsche, insurgência contra o pensamento 

hegeliano, tal experiência pode então contaminar a conformação da literatura moderna: 

Mallarmé, Artaud, Bataille, Klossowski, Blanchot. Blanchot é exemplo privilegiado deste 

pensamento que aparece por brechas, incitando o pensamento a existir em uma nova zona, 

heterotópica, que exigirá a transformação não só de toda linguagem reflexiva como a de nossa 

ficção, aurora para um novo pensamento, não dialético, tal como anunciava Nietzsche.  

 

2.4.1 – LOUCURA 

 

Inúmeras são estas possibilidades de “brechas” do e no pensamento, todas postadas na 

região das margens, experiências que podemos compreender como experiências-limite, 

polissêmicas, nas quais a autonomia da literatura não consiste num gesto de alcance da 

verdade, mas aponta antes o caráter experimental e sempre inacabado das possibilidades de 

pensamento, indicando que  “a verdade” é dispositivo móvel, cujos fundamentos estão sendo 

reconfigurados e rearranjados de tempos em tempos, sem que consigamos atingir o motivo de 

tais mudanças. Na aparente superfície lisa e luminosa da razão, Foucault interessa-se pelos 

limiares, pelas brechas, pelas margens e as praias desertas que a circundam, desarticulando o 

arranjo epistemológico que define a modernidade e contestando as paisagens cristalizadas do 
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pensamento, povoadas por conceitos “absolutos”. Em tais rachaduras dissidentes desse espaço 

de pensamento, nas figuras da loucura, na transgressão dos limites, na organicidade do corpo, 

na materialidade dos gritos de Artaud, nas homonímias de Roussel, em cada um destes 

recônditos, a possibilidade de o pensamento ser outro, de existir fora, de ser monstruoso 

contra a ordem, fazendo vir à tona a fragilidade da narrativa ocidental acerca de sua 

constituição ancorada na razão e no sujeito. O canto de sereia que ecoa destas brechas, ruídos 

na ordem, canta a morte de Deus, a morte do homem, a possibilidade de um pensamento 

impossível. Experiências múltiplas em que o homem, junto às verdades que engendra, é 

colocado em limiar de dissolução e em que o pensamento “brota” além e aquém do homem, 

em murmúrios que parecem querer alcançar a liberdade impossível de falar o que não é 

concebível, atingir o indizível de uma época através de uma linguagem que não é nem 

verdade, nem ficção, mas espécie de ruído que arruína a limpidez dos discursos verdadeiros 

produzidos pela razão e traz à tona estranhos elementos que bagunçam todo o arranjo 

discursivo e levam o pensamento a um perigoso limiar. 

Tais murmúrios são percebidos por Foucault na experiência da loucura, primeira das 

margens heterotópicas, das brechas para o pensamento do exterior que aparece em sua obra. 

Como explicitado anteriormente, a arqueologia empreendida em torno de tal tema mostra uma 

conceituação múltipla e descontínua segundo a qual antes de ser patologia, a loucura havia 

sido abordada de modos distintos e em algum momento foi até mesmo compreendida como 

um saber. No entanto, em determinado momento, precisamente na passagem do século XVIII 

para o século XIX, uma cisão, ou um silenciamento, gesto constitutivo no processo de 

desenvolvimento do projeto de razão ocidental, excluiu da experiência da loucura a dimensão 

do desatino, justamente a parte rumorosa e inapreensível da loucura, estrutura trágica que até 

então havia percorrido o imaginário ocidental.  

A história da positividade da psiquiatria corresponde à história do progressivo 

silenciamento da loucura no processo de sua objetivação, ou melhor, do silenciamento de uma 

experiência trágica da loucura – possível no Renascimento, silenciada durante toda a Idade 

Clássica e ressurgida na modernidade enquanto experiência singular da linguagem. A 

linguagem trágica da loucura, a linguagem que lhe seria própria, teria sido desertificada pelo 

excesso de racionalidade e pela vontade de verdade que torna possível na episteme moderna a 

emergência de positividades no campo do saber. Tal silenciamento significaria à modernidade 

a tentativa de afastar de seu jogo de verdade, de seus jogos linguísticos e de seu discurso 
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fundador tudo aquilo que lhe pareça estranho, desprovido de lógica, toda a linguagem 

delirante, cruel.  

Conforme pontua Roberto Machado73, assim como Nietzsche em O nascimento da 

tragédia acusa o excesso de racionalismo e a vontade de saber personificada na figura de 

Sócrates como os responsáveis pelo fim da tragédia entre os gregos e do sentimento trágico no 

Ocidente, Foucault condena, neste momento de seu pensamento, a positividade científica 

desenvolvida na modernidade como o último golpe de força responsável pela exclusão, em 

nossa episteme, de uma suposta dimensão trágica da loucura. A psiquiatria só pôde se 

constituir na medida em que excluiu, no processo de objetivação da loucura, algo que 

Foucault compreende como experiência do desatino. 

O século XVIII, através da personagem literária de Le Neveu de Rameu, escrito por Diderot 

em 1805, marca o momento final da cisão entre desatino, loucura e razão, momento em que a 

loucura torna-se exterior ao pensamento. Um misto de bom senso e desatino, Le Neveau é 

figura limiar, tal como fora outrora a figura de Dom Quixote, figura bifronte que se comunica 

com duas ordens distintas, a última figura a reunir em si loucura, desatino e razão, antes que a 

experiência da loucura fosse totalmente objetivada, dialóga com a experiência clássica assim 

como com a emergente ordenação moderna. Espécie de imagem reversa de Descartes, uma 

vez que enquanto este se esforça por tornar inviável o comércio entre o pensamento e o 

desatino, afastando da consciência os perigos que a ameaçam, Le Neveau tem consciência de 

que está louco e tem posse de uma linguagem que além de lhe permitir falar na primeira 

pessoa, ainda que despropositadamente e a partir de uma “gramática insensata”74, articulava-o 

à verdade. Le Neveau é para Foucault lição anticartesiana na qual o fascínio pelo delírio, a 

vontade sitemática de delírio, efetuando-se em plena consciência, vale como experiência total 

do mundo, como confirmação do ser e do não ser do real, como “retorno ao imediato” que nos 

devolve a “embriaguez sensível do mundo”75. É figura importante uma vez que é a última 

manifestação, até a modernidade, do aparecimento da loucura no domínio da linguagem.  

A partir de Descartes, conjurados os perigos da loucura que no século XVI ameaçavam 

nossas relações com a subjetividade e com a verdade, a loucura se viu paulatinamente alijada 

da linguagem, e após Neveau, um longo silêncio se sucedeu. Trata-se do advento de uma 

“ratio” na qual linguagem, subjetividade e verdade tornam-se âmbitos exclusivos da razão e a 

                                                           
73 MACHADO, 2005, p. 25. 
74 FOUCAULT, 2005, p. 346. 
75 Idem, p. 348. 
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loucura passa a ser compreendida como índice completo de ausência de razão. Nesse 

momento, a linguagem do desatino torna-se linguagem excluída e o que era compreendido 

como uma linguagem  própria da loucura torna-se linguagem antropológica que não fala da 

própria loucura, mas da relação dialética do homem com a sua verdade e a perda dessa 

verdade. Discursos sobre a loucura existem, mas nenhum que venha do louco, ou de uma 

experiência da loucura, todos são discursos sobre o louco ou sobre a loucura, vindos de vozes 

racionais. 

A loucura clássica pertencia às regiões do silêncio. Há muito tempo se havia calado 

essa linguagem de si mesma sobre si mesma que entoava seu elogio. São sem dúvida 

inúmeros os textos dos séculos XVII e XVIII onde se aborda a loucura: mas neles 

ela é citada como exemplo, a título de espécie médica ou porque ela ilustra a 

verdade abafada do erro; é considerada obliquamente, em sua dimensão negativa, 

porque é uma prova a contrario daquilo que é, em sua natureza positiva, a razão. 

Seu sentido só pode aparecer diante do médico e do filósofo, isto é, daqueles que são 

capazes de conhecer sua natureza profunda, dominá-la em seu não-ser e de 

ultrapassá-la na direção da verdade. Em si mesma, é coisa muda: não existe, na era 

clássica da literatura da loucura, no sentido em que não há para a loucura uma 

linguagem autônoma, uma possibilidade de que ela pudesse manter uma linguagem 

que fosse verdadeira. Reconhecia-se a linguagem secreta do delírio; faziam-se, sobre 

ela, discursos verdadeiros. Mas ela não tinha o poder de operar por si mesma, por 

um direito primitivo e por sua própria virtude, a síntese de sua linguagem e da 

verdade. Sua verdade só podia ser envolvida num discurso que lhe permanecia 

exterior. Mas, fazer o quê, “são loucos...”, Descartes, no movimento pelo qual chega 

à verdade, torna impossível o lirismo do desatino (FOUCAULT, 2005, p. 560-561). 

 

A positividade da razão se constitui, a partir desse momento, como monólogo sobre a 

loucura e assim permanece até o início da modernidade. Ainda que um longo silêncio se 

suceda após Le Neveau, Foucault insinua a possibilidade de uma espécie de resgate dessa 

dimensão do desatino, experiência trágica e arcaica que dormita na cultura ocidental, fora do 

tempo positivo que é o tempo da loucura tornada doença. Na modernidade, mesmo tendo sido 

captada pela psiquiatria, a loucura ressurge novamente como desatino, seja através das 

pinturas de Goya, através da libertinagem de Sade ou dos escritos de Antonin Artaud, 

compreendida como ausência de obra. 

Goya, Sade, Nietzsche e tantos outros farão do nada e da morte do desatino clássico 

grito e furor, desforra e vigília. Em sua forma agora mortífera, a desrazão recupera a 

palavra do modo mais paradoxal possível, como ausência de obra (FOUCAULT, 

2005, p. 61). 

 

Palavra paradoxal, que retorna “num silêncio sulcado de gritos, no silêncio da 

interdição, da vigília e da desforra”76, situada entre loucura e obra, experiência do limite77 e 

                                                           
76 FOUCAULT, 2005, p. 576. 
77 Conforme Roberto Machado, a loucura retorna como experiência limite: “Partindo da ideia de que toda cultura 

institui limites ou de que excluir, proibir é uma estrutura fundamental de toda cultura, História da loucura estuda 

um desses limites: a separação radical entre razão e desrazão. Correlativamente, a reflexão de Foucault sobre a 
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da transgressão, o retorno da loucura como ausência de obra indica em primeiro lugar, de 

acordo com Machado78, a tentativa de Foucault de desarticular tal linguagem da doença, isto 

é, não relacionar as expressões daqueles considerados loucos de sua suposta patologia mental, 

uma vez que tal gesto significaria a permanência do discurso da razão sobre a loucura. Se 

desde Rameau os valores atribuídos à loucura são valores negativos que recusam seu sentido, 

situando-a no “exterior dos limites definidos pela razão ocidental”79, a voz ruidosa e excluída 

que retorna na modernidade não pode ser outra coisa que a expressão de uma ausência de 

obra, isto é, recusa dos valores positivos e semânticos sempre atribuídos à obra pelo discurso 

da razão. A loucura, como expressão que o Ocidente relegou às margens, retorna como 

linguagem que transgride a própria linguagem a partir de seu vazio de sentido, de sua 

ausência de fundamento, levando a noção de obra ao seu limite. 

A ideia é que assim como a loucura rompe com os limites instaurados pela razão, 

situa-se do outro lado da separação, a obra literária moderna põe em questão o limite 

a que ela é impelida a obedecer pelo fato de ser obra, de obra da razão. Vê-se como 

o elemento a partir do qual é estabelecida a relação entre a obra e a loucura é o 

limite. A questão da literatura moderna – que é essencialmente uma questão de 

linguagem – é de como ultrapassar, transgredir, contestar o limite da obra, da razão, 

do sentido. A experiência literária da linguagem, se é uma experiência trágica, 

radical, é transgressora com relação à obra: subverte, contesta, ameaça a obra, 

fazendo-a ir além dos limites estabelecidos” (MACHADO, 2005, p. 42).  

 

Como explica Foucault no texto intitulado Loucura, ausência de obra80, de 1964, ao se 

recomunicar com a linguagem, a loucura não manifesta ou relata o nascimento de obra, mas 

designa, ao contrário, a forma vazia de onde surge toda obra, “o lugar de onde ela não cessa 

de estar ausente” 81, contestando e recusando com isso toda a possibilidade de obra, 

compreendida por nós como os empreendimentos positivos efetuados e validados pela razão. 

No lugar luminoso da obra, a noite da vigília do desatino, noite que Goya retrata em algumas 

de suas pinturas, noite de aniquilamento da obra, tal como acontece na loucura de Artaud: 

A loucura de Artaud não se esgueira para os interstícios da obra; ela é exatamente a 

ausência de obra, a presença repetida dessa ausência, seu vazio central 

experimentado e medido em todas as suas dimensões, que não acabam mais. O 

último grito de Nietzsche, proclamando-se ao mesmo tempo Cristo e Dionísio, não 

                                                                                                                                                                                     

literatura, ou o seu trabalho com a literatura, estabelecendo sua relação com a loucura, complementa a análise 

arqueológica no sentido em que é na experiência literária que o jogo do limite e da transgressão, existente na 

experiência da loucura, aparece com mais vivacidade como possibilidade de contestaçaõ da cultura. Neste 

sentido, se a razão se constitui pela exclusão da loucura como alteridade, a abertura indefinida da literatura em 

direção à loucura é a tentativa de transgredir, de ultrapassar as fronteiras entre a loucura e a razão, reinstaurando 

a linguagem comum entre as duas, o diálogo rompido entre elas, e expressando no limite do possível, ou no 

extremo limite, uma experiência trágica do mundo ou do homem.” (MACHADO, 2005, p. 37). 
78 MACHADO, 2005, p. 40. 
79 Idem, p. 40. 
80 FOUCAULT. In: Ditos e Escritos I.  
81 Idem, p. 218. 
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está nos confins da razão e do desatino, nas linhas de fuga da obra, seu sonho 

comum, enfim tocado e que logo desaparece, de uma reconciliação dos “pastores da 

Arcádia e dos pescadores de Tiberíades”; é bem o próprio aniquilamento da obra, 

aquilo a partir do quê ela se torna impossível, e onde deve calar-se; o martelo acabou 

de cair das mãos do filósofo. E Van Gogh sabia muito bem que sua obra e sua 

loucura eram incompatíveis; ele que não queria pedir “aos médicos a permissão para 

fazer quadros”. A loucura é ruptura absoluta da obra; ela constitui o momento 

constitutivo de uma abolição, que fundamenta no tempo a verdade da obra; ela 

esboça a margem exterior desta, a linha de desabamento, o perfil contra o vazio. A 

obra de Artaud sente na loucura sua própria ausência, mas essa provocação, a 

coragem recomeçada dessa provação, todas essas palavras jogadas contra uma 

ausência fundamental da linguagem, todo esse espaço de sofrimento físico e de 

terror que cerca o vazio ou, antes, coincide com ele, aí está a própria obra: o 

escarpamento sobre o abismo da ausência de obra. A loucura não é mais o espaço de 

indecisão onde podia transparecer a verdade originária da obra, mas a decisão a 

partir da qual ela irrevogavelmente cessa, permanecendo acima da história, para 

sempre (FOUCAULT, 2005, p. 583). 

 

Nesta paisagem, o dramaturgo e ator francês Antonin Artaud (1896-1948), que passou 

grande parte da sua vida internado em hospícios, sendo submetido a inúmeras violências, é 

citado repetidas vezes, e embora Foucault não tenha dedicado a ele nenhum texto específico, 

o destaca como exemplo da experiência do abismo aberto pela “abolição” da obra82.  É 

provável que Foucault tenha lido o texto de Maurice Blanchot, de 1948, no qual este descreve 

a experiência literária de Artaud como a expressão de uma perda central, a perda da posse de 

sua consciência, experiência do pensamento arruinado que se caracteriza de forma negativa 

justamente pela constatação de uma impossibilidade, de um estado de “ausência de espírito”, 

do pensamento em erosão de vazios que o “esburacam”, estado “ao mesmo tempo essencial e 

fugaz do pensamento”83 que Artaud defende como incontornavelmente enredado ao seu 

corpo, à sua vida. 

Seduzidos pelo que se apresentava em Foucault e em Blanchot, caminhamos até a 

fonte e decidimos destacar dentro dos escritos de Artaud trechos que embora longos e 

abundantes, nos pareceram significativos para a elucidação do que foi dito até aqui. 

Podemos ler em o Pesa Nervos: 

Onde outros propõem obra, eu não pretendo senão mostrar o meu espírito. A vida é 

queimar perguntas. Não concebo uma obra isolada da vida. […] Este livro, 

suspendo-o na vida, quero que seja mordido pelas coisas exteriores, e em primeiro 

                                                           
82 Essa ausência central da qual Artaud nos fala, espaço vazio de onde a linguagem fala e na qual loucura e obra 

se comunicam e se excluem, é também percebida por Foucault nos escritos de Raymond Roussel, de 1963, e que 

não conseguimos aqui desdobrar com a atenção devida. De acordo com Macheray, Foucault considera a 

linguagem de Roussel como um “aparelho” cujo “procedimento” “consiste numa intervenção direta sobre a 

materialidade significante das palavras”, num jogo da linguagem sobre a linguagem, um procedimento vazio 

entendido como “falha ontológica da linguagem” que explicita seu ser vazio (MACHERAY, 1999, p. 20-21). 

Para além de sua linguagem vazia, a loucura parece também se aproximar do tema do impensado, apresentando 

como um dos duplos da analítica da finitude, como experiência que suscita o contato do pensamento com sua 

“parte da noite” (FOUCAULT, 2002, p. 450), com seu Outro que lhe escapa. 
83 BLANCHOT, 2005, p. 50. 
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lugar, por todos os sobressaltos cortantes, todas as cintilações do meu eu por vir. 

Todas estas páginas se arrastam como pedaços de gelo no espírito. Perdoe-se-me a 

minha liberdade absoluta. Recuso-me a estabelecer diferenças entre qualquer um dos 

momentos de mim mesmo. Não reconheço no espírito nenhum plano. É preciso 

acabar com o espírito, tal como com a literatura. Afirmo que o Espírito e a vida 

comunicam a todos os níveis. Gostaria de fazer um livro que perturbasse os homens, 

que fosse como uma porta aberta e os conduzisse onde nunca teriam consentido ir, 

uma porta simplesmente conectada com a realidade (ARTAUD, 1991, p. 13-14). 

 

Caros amigos, o que tomaram pelas minhas obras não eram senão dejectos de mim 

próprio, aquelas aparas da alma que o homem normal não recolhe (Idem, p. 58). 

 

Sou imbecil, por supressão de pensamento, por má formação de pensamento, sou 

vazio por estupefação da minha língua. […] É tão duro deixar de existir, deixar de 

estrar dentro de alguma coisa. A verdadeira dor é sentir em si o seu pensamento a 

deslocar-se (Idem, p. 61). 

 

Falta-me a concordância das palavras com o momento dos meus estados. […] Sou 

aquele que melhor sentiu a desordem assombrosa da sua língua nas suas relações 

com o pensamento. Sou aquele que melhor detectou o momento dos seus mais 

íntimos, dos seus mais insuspeitáveis deslizes. Perco-me no meu pensamento como 

num sonho, como num súbito regresso ao pensamento. Sou aquele que conhece os 

recantos da perda (Idem, p. 63). 

 

Sinto sob o meu pensamento o solo que se esboroa, e vejo-me obrigado a enfrentar 

os termos que emprego sem o apoio do seu sentido íntimo, do seu substrato pessoal. 

E mais que isso, o ponto por onde esse substrato parece ligar-se à minha vida, torna-

se para mim de súbito estranhamente sensível, e virtual. Tenho a idéia de um espaço 

imprevisto e fixo, onde em tempo normal tudo é movimento, comunicação, 

interferências, trajecto. Mas esse esboroar que atinge o meu pensamento nas suas 

bases, nas suas comunicações mais urgentes, com a inteligência e com o que há de 

instintivo no espírito, não se passa no domínio de um abstracto insensível onde 

somente participe a parte nobre da inteligência. Mais que o espírito que permanece 

intacto, eriçado de pontas, é o trajecto nervoso do pensamento que é atingido e 

desviado. É nos membros e no sangue que esta ausência e esta paralisia se fazem 

sentir particularmente (Idem, p. 81). 

 

Toda a escrita é porcaria. Aqueles que saem do indefinido para tentar precisar o que 

quer que seja do que se passa no seu pensamento, são porcos. Toda a gente de letras 

é porca, especialmente a do tempo presente. Todos aqueles que têm pontos de 

referência no espírito, quero dizer, num certo lado da cabeça, em pontos bem 

localizados do seu cérebro, todos aqueles que são senhores de sua língua, todos 

aqueles para quem as palavras têm um sentido, todos aqueles para quem existem 

altitudes na alma, e correntes no pensamento […] – são porcos. Aqueles para quem 

certas palavras têm um sentido, e certos modos de ser, […], aqueles que acreditam 

ainda numa orientação do espírito, aqueles que seguem vias, que agitam nomes, que 

fazem gritar as páginas dos livros, – esses são os piores porcos. […] já lhe disse: 

nada de obras, nada de língua, nada de palavra, nada de espírito, nada. Nada, a não 

ser um belo Pesa-Nervos (Idem, p. 64-65). 
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Figura 1. Para acabar de vez com o juízo de Deus, 1975. 

 

Fonte: ARTAUD, Antonin. Para acabar de vez com o juízo de Deus. Luiza Neto Jorge (Trad.). Lisboa: 

Publicações Culturais Engrenagem, 1975. 

 

A linguagem da loucura que retorna em Artaud é a linguagem de um pensamento 

indissociável da vida e de seu corpo. Não é possível obra a partir de um pensamento em 

erosão, que escapa, que não se completa, que esbarra o tempo inteiro numa ausência 

fundamental. Essa ausência carrega, no entanto, a potência de todas as aniquilações possíveis, 

pois a partir dela Artaud pode transtornar seu pensamento arruinado em recusa de obra, de 

literatura, da medicina, recusa do Espírito, recusa do juízo de Deus, aniquilação de toda a 

Kultura, a possibilidade de abolir o próprio corpo com órgãos. Aqui, parece que lemos 

anunciadas as ameaças que a loucura por tantos anos representou para o imaginário ocidental, 

através desses outros que, perdendo caminho, desejam perdê-lo para sempre, e cuja voz 

sempre recusada transforma-se em recusa. 

 

2.4.2 – TRANSGRESSÃO E LIMITE 

 

Assim como o tema da loucura, o tema da sexualidade aparece nos escritos da década 

de 60 como ponto de partida para os vislumbres que indicam a possibilidade de um 
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pensamento outro, postado no dehors. Para Foucault84, a literatura libertina de Sade (1740-

1814), o sargento do sexo, na mesma época em que Kant estabelece os limites legítimos da 

razão, expressa no Ocidente a primeira das brechas através da qual a linguagem se esforça por 

ultrapassar a si mesma e dizer o impossível, inaugurando, ao final do século XVIII, o 

pensamento da transgressão. Contra a religião e contra o estatuto privilegiado concedido à 

razão, o “anatomista meticuloso”, um “contador de bundas” pertencente ao registro de uma 

sociedade disciplinar, subverte a hierarquia comumente concedida ao corpo ao colocar no 

topo, espaço até então destinado à cabeça, o sexo85.  

É menos arriscado supor que a primeira brecha por onde o pensamento do exterior 

se revelou para nós está, paradoxalmente, no monólogo repetitivo de Sade. Na época 

de Kant e Hegel, no momento em que sem dúvida, a interiorização da lei da história 

e do mundo jamais foi mais imperiosamente requisitada pela consciência ocidental, 

Sade só deixa falar, como lei sem lei do mundo, a nudez do desejo. Foi na mesma 

época que na poesia de Hölderlin se manifestava a ausência cintilante dos deuses e 

se enunciava como uma nova lei a obrigação de se esperar, perpetuamente, sem 

dúvida, a ajuda enigmática que vem da “ausência de Deus”. Poderíamos dizer sem 

exagero que, no mesmo momento, um pela descoberta do desejo no murmúrio 

infinito do discurso, o outro pela descoberta do desvio dos deuses na falha de uma 

linguagem em vias de se perder, Sade e Holderlin depositaram em nosso pensamento, 

para o século futuro, mas de qualquer forma cifrada, a experiência do exterior? 

(FOUCAULT, O pensamento do exterior. In: Ditos e Escritos III, p. 222-223). 

 

As demandas sem lei do desejo, reclamadas desde Sade, não apenas desarticulam a 

figura de nosso arranjo orgânico, como nos conduz a uma espécie de abertura frente aquilo 

que em nós é limite: limite de nossa consciência, limite do que é moralmente e legalmente 

permitido, limite do que pode e do que deve ser dito, e que essa linguagem da sexualidade 

busca ultrapassar, como se quisesse alcançar sem piedade todo o resíduo do indizível que 

margeia nossa cultura. Junto a Sade, Foucault pensa a sexualidade e as aberturas que ela 

proporciona para a modernidade de nosso pensamento a partir dos escritos de Georges 

Bataille, dedicando-lhe, em 1963, o texto intitulado “Prefácio à transgressão”86, publicado na 

edição de homenagem da revista Critique, ao seu fundador, que morrera no ano anterior, o 

qual dedica atenção à experiência da transgressão. Como pontua François Marmande, tal 

prefácio não se destina a um livro existente ou por existir, mas consiste na introdução de uma 

noção ainda por vir, noção que desde Sade está a caminho e para a qual nosso autor delineia 

algumas considerações. 

                                                           
84 FOUCAULT. Linguagem e literatura. In: MACHADO, 2005, p. 145. 
85 “O corpo em Sade é ainda intensamente orgânico, ancorado nessa hierarquia, a diferença, sendo, certamente, 

que a hierarquia não se organiza, como na velha fábula, a partir da cabeça, mas a partir do sexo” (FOUCAULT, 

Sade, Sargento do sexo, 1975. In: Ditos e Escritos III, p. 367). 
86 FOUCAULT, Prefácio à transgressão. Critique, nº 195-196: Hommage à G. Bataille, ago-set, 1963, p. 751-

769. In: Ditos e Escritos III. 
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Foucault afirma que o pensamento moderno, embora tenha proliferado até a exaustão 

os discursos sobre a sexualidade, não conseguiu com tal gesto descobrir algo que valesse 

como a sua verdade natural, ou que apontasse para alguma verdade pertinente ao homem, mas 

antes se viu conduzido a uma complexa relação entre limite e transgressão, que encontra seu 

lugar na noite da ausência de Deus. A linguagem da sexualidade não entrega ao nosso 

pensamento nenhum segredo antropológico, mas, experiência matinal, ainda nascente, face a 

ausência de limites impostos pelo ilimitado, acontece como experiência ilimitada do limite, 

isto é, como “reencontro constante do limite”87 sempre ultrapassado e reinstaurado por uma 

transgressão vazia. Limite e transgressão são compreendidos como conceitos inseparáveis, 

faces de uma mesma figura que se movimenta em uma espécie de dança em espiral, 

“afirmação não positiva, estranha à dialética”88, isto é, afirmação do ilimitado do limite, ou de 

que não há limite que não possa ser transgredido e imediatamente reinstaurado até ser 

novamente dissolvido.  

A transgressão é um gesto relativo ao limite; é aí, na tênue espessura da linha, que se 

manifesta o fulgor de sua passagem, mas talvez também sua trajetória na totalidade, 

sua própria origem. A linha que ela cruza poderia também ser todo o seu espaço. O 

jogo dos limites e da transgressão parece ser regido por uma obstinação simples: a 

transgressão transpõe e não cessa de recomeçar a transpor uma linha que, atrás dela, 

imediatamente se fecha de novo em um movimento de tênue memória, recuando 

então novamente para o horizonte do intransponível. Mas esse jogo vai além de 

colocar em ação tais elementos; ele os situa em uma incerteza, em certezas logo 

invertidas, nas quais o pensamento rapidamente se embaraça por querer apreendê-las 

(FOUCAULT, Prefácio à trangressão. In: Ditos e Escritos III, p. 32). 

 

Uma experiência que embaraça o pensamento e que para ser alcançada deve primeiro 

ser separada do que ela não é. Para que a transgressão possa ser compreendida como uma 

“afirmação não positiva”, é preciso separá-la de qualquer afinidade suspeita com a ética, 

desvinculando-a da potência do negativo, uma vez que nada nela é negativo, escandaloso ou 

subversivo, isto é, nada nela nega valores ou existências ou se refere a qualquer violência ou 

gesto em um mundo partilhado, assim como não se refere a um movimento dialético através 

do qual ela triunfaria sobre o limite transposto. Melhor compreendê-la como uma “danse avec 

la limite qu’elle designe en la déplaçant”89, que não afirma nada além do ilimitado do ser do 

limite, sem com isso vincular-se a qualquer conteúdo que possa torná-la positiva; no lugar de 

qualquer positividade, a transgressão é movimento em torno de um núcleo vazio que se abre 

no momento em que o ser atinge seu limite e é por ele definido. 

                                                           
87 Idem, p. 31. 
88 Ibidem, p.34 
89 MARMANDE, 2012, p. 76. 
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Para o autor, essa singular experiência que se movimenta em torno do ser do limite 

afirmando-o como ilimitado, talvez, um dia seja fundamental90 para nossa cultura tal como o é 

a experiência da contradição para o pensamento dialético. Este pensamento ainda indefinido, 

pensamento “entre”, Foucault caracteriza como uma “aparição” que, embora seja “vaga e 

hesitante”91, tem o poder de colocar tudo em questão, “sem repouso admissível”92 e acaba por 

provocar uma “turbulência filosófica”93 em nosso pensamento, uma vez que ao interrogar 

sobre o limite, opõe-se a uma filosofia da reflexão e sua busca pela totalidade do ser, e no 

lugar de confirmar o ser, de fundar a razão ou estabelecer a legitimidade de seus limites, 

propõe a possibilidade da transgressão infinita dos limites que dão forma ao ser através de 

uma linguagem enredada com a morte, com o simulacro e com a transgressão.  

Compreendemos melhor a ameaça que uma experiência do limite representa para 

nossa ordem epistêmica se nos voltarmos novamente, com atenção mais detalhada, a algumas 

características atribuídas por Foucault à literatura. Como esboçamos acima, a primeira destas 

características consiste na articulação entre linguagem e espaço: linguagem é coisa de espaço 

e a literatura, como modo extremo da linguagem, é espaço heterotópico que dá lugar a 

experiências limite: a loucura, o “dehors”, a sexualidade, a transgressão, o limite...  

Em 1963, no texto intitulado A linguagem ao infinito94, a literatura é descrita como um 

espaço que, face à morte, desdobra-se sobre si mesma ao infinito, sempre em direção a um 

vazio. Articulando-se com a morte, contra ela mas também fazendo dela um limite, consiste 

um duplo monstruoso da linguagem, espelho infinito de si mesma refletindo o ruído 

incessante de tudo o que virtualmente pode ser dito. Em 196495, encontramos o mesmo tipo 

de descrição da literatura, segundo a qual Foucault a define como uma espécie de espaço 

“entre”, “terceiro termo”, espaço intermediário e “virtual” de troca incessante entre a obra e a 

linguagem que, não sendo nem um, nem outro, é compreendida como “linguagem de 

ausência, assassinato, duplicação, simulacro”, como espécie de “vazio da linguagem”, num 

incessante jogo de ausência e iminência indissocíavel da transgressão e da morte. A literatura 

é também caracterizada como uma distância que se abre no interior da linguagem, distância 

                                                           
90 “…uma experiência singular se configura: a da transgressão. Talvez um dia ela pareça tão decisiva para nossa 

cultura, tão oculta em seu solo quanto o fora outrora, para o pensamento dialético, a experiência da contradição” 

(Ibidem, p. 32). 
91 Ibidem, p. 45. 
92 Ibidem, p. 34. 
93 Ibidem, p. 36. 
94 FOUCAULT. In: Ditos e Escritos III. 
95 FOUCAULT. Linguagem e literatura. In: MACHADO, Roberto. Foucault: a filosofia e a literatura. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
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que embora seja incessantemente percorrida, não é nunca recoberta em plenitude, mas 

preenchida por uma oscilação, por uma vibração imóvel, por uma “irrupção” de palavras que 

conduzem ao limiar de uma perpétua ausência. Em 1973, Foucault defende que seu interesse 

pela literatura é motivado por algo que é a experiência da própria linguagem do pensamento, 

sempre aquém e além de si mesma: 

— Qual o seu interesse na atividade literária na França? Há autores que o senhor cita 

com muita frequência, por exemplo, Georges Bataille, Artaud etc. Em compensação, 

o senhor fala raramente dos escritores ditos “clássicos”. 

— Vou lhe responder de maneira brutal e bárbara. Eu continuo a me interessar 

muito por esses escritores que, de algum modo, abalaram o que se poderia chamar 

de os limites e as categorias do pensamento. Blanchot, Bataille, Klossowski, Artaud, 

no interior do discurso filosófico ocidental, fizeram aparecer, penso eu, alguma coisa 

que era a própria linguagem do pensamento. Não é filosofia, não é literatura, não são 

ensaios, é o pensamento falando, e o pensamento, de algum modo, sempre aquém ou 

além da linguagem, escapando sempre à linguagem, e depois a linguagem tornando a 

alcançá-lo, indo além dele, e depois o pensamento escapando dela novamente; foi essa 

muito curiosa relação de encadeamentos, de ultrapassagens recíprocas, de entrelaçamentos 

e de desequilíbrio entre o pensamento e o discurso nesses escritores que me interessou 

muito (FOUCAULT, Da arqueologia à dinástica, 1973. In: Ditos e Escritos IV, p. 

55-56). 

 

Características difíceis de serem assimiladas, figuras sem positividade que revelam o 

ser da literatura como um ser de ausência, disperso, um ser vazio, fazendo com que uma 

possível “ontologia da literatura” não revele nada além dessa ausência. Não existe um “ser” 

da literatura: “Parece-me que a literatura, se interrogarmos o seu próprio ser, só poderia 

responder uma coisa: não há ser da literatura, há simplesmente um simulacro que é todo o ser 

da literatura96”   

Face a essa ausência, a esse ser vazio, o estatuto soberano concedido à figura do 

sujeito cai por terra, trazendo à tona uma reflexão que ecoa Heidegger97, isto é, a de que a 

linguagem não é uma morada construída pelo homem, que ele não é seu fundamento, mas é 

antes por ela fundado e atravessado até o limite de sua finitude. Derrocada do estatuto 

privilegiado concedida à forma-homem, derrocada do sujeito filosofante. 

Em uma linguagem não dialetizada, no centro do que ela diz, mas também na raiz 

de sua possibilidade, o filósofo sabe que “não somos tudo”: mas ele aprende que 

ele próprio, o filósofo, não habita a totalidade de sua linguagem como um deus 

secreto e todo falante; ele descobre que tem, a seu lado, uma linguagem que fala e 

a qual ele não é dono; uma linguagem que se esforça, que fracassa e se cala e que 

ele não pode mais mover; uma linguagem que ele próprio falou outrora e que 

agora está separada dele e gravita em um espaço cada vez mais silencioso. 

                                                           
96 FOUCAULT, Linguagem e literatura. In: MACHADO, 2005, p. 147. 
97 Pierre Macheray, no prefácio a Raymond Roussel, aponta este eco: “Toda esta reflexão gira em torno de uma 

ideia que pode ser expressa simplesmente: a linguagem não é um instrumento conformado à mão do homem, 

mas um lugar para habitar, um espaço de que a literatura, através de suas “experiências”, revela a realidade 

inobjetiva. Com efeito, esse espaço não está cheio, particularmente, do homem e de seus projetos positivos, mas 

é esse espaço profundamente inumano que é inocupável em sua totalidade”. (MACHERAY 1999, p. XIV). 
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Descobre, sobretudo, que no próprio momento de falar ele não está sempre alojado 

no interior de sua linguagem da mesma maneira; e que no lugar do sujeito falante 

da filosofia – do qual ninguém, de Platão a Nietzsche, havia questionado a 

identidade evidente e tagarela – escavou-se um vazio onde se ata e se desata, se 

combina e se exclui uma multiplicidade de sujeitos falantes (FOUCAULT, 

Prefácio à transgressão. In: Ditos e Escritos III, p. 38-39). 

 

No lugar de uma linguagem filosófica comprometida em nos conduzir à verdade das 

coisas através de uma subjetividade triunfante, a experiência da transgressão acontece como 

experiência de linguagem que, voltando-se sobre seu próprio ser, revela um centro vazio que 

afirma uma ausência fundamental: o sujeito não está ali. O “ser” do homem, frente ao 

imensurável de uma linguagem do limite suscitada pela transgressão erótica, é “exorbitado”98 

para fora de si; tal qual o olho de Bataille, e o pensamento, ancorado em uma linguagem 

reflexiva originada no cogito, é lançado na noite sem Deus, na qual assiste-se também a 

derrocada do sujeito filosofante. Foucault se refere a essa linguagem transgressiva como algo 

que “desestabiliza”99, que “fratura”100 tal figura, desatando-a do pensamento e da linguagem e 

delineando uma experiência na qual este sujeito que pensa e que fala é remetido à sua própria 

finitude e morte.  

A literatura votada à linguagem faz valer, em sua vivacidade empírica, as formas 

fundamentais da finitude. Do interior da linguagem experimentada e percorrida 

como linguagem, no jogo de suas possibilidades estiradas até seu ponto extremo, o 

que se anuncia é que o homem é “finito” e que, alcançando o ápice de toda palavra 

possível, não é ao coração de si mesmo que ele chega, mas às margens do que o 

limita: nesta região onde ronda a morte, onde o pensamento se extingue, onde a 

promessa da origem recua indefinidamente. (FOUCAULT, 2002, p. 531). 

 

Em Bataille, o olho revirado sobre si mesmo, exorbitado para o interior do sujeito, 

anuncia que o crânio está vazio. No espaço da ausência de Deus, o homem e sua finitude são 

acossados por uma linguagem sempre brotante, cujo ser vazio revela seu fundamento 

inalcançável. Linguagem sem sujeito absoluto, cuja fonte nos é desconhecida e que recusando 

tanto a linguagem própria da dialética quanto o possível parentesco com uma ética, pensa ao 

mesmo tempo a finitude e o ser, o limite e a transgressão, ocupando, deste modo, um lugar 

“entre” uma ontologia e uma crítica e configurando uma espécie de um pensamento da 

“origem”, destinado a nós desde Nietzsche.  

                                                           
98 FOUCAULT, Prefácio à transgressão. In: Ditos e Escritos III, p. 90. 
99 Ibidem, p. 38. 
100 Ibidem, p. 39. 
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Abundantes são as afirmações de Foucault que situam Nietzsche101 como a primeira 

abertura na filosofia ocidental para um pensamento outro, “desenraizado”102 da Antropologia, 

como um dos primeiros a “abrir uma ferida na linguagem filosófica” multiplicando nossos 

“gestos filosóficos”103 ao afirmar que a morte de Deus104 é também a morte do homem. Se em 

Hegel é o espírito humano se realizando pouco a pouco como Razão, e se em Feuerbach é o 

Homem desalienado da ilusão-Deus os que “ocupam” esse lugar tornado ausente a partir do 

fim da metafísica, em Nietzsche lemos a recusa de preencher essa ausência com o homem105.  

Nem Deus, nem o homem, mas um diagnóstico filosófico que propõe ao futuro, como 

“termo e tarefa”106 o além-homem, a partir de uma filosofia do Retorno em que o fim da 

filosofia, esses assassinatos, em vez de serem considerados lacunas a serem preenchidas por 

um novo dogma, são compreendidos como caminhos nos quais nos é novamente possível 

pensar um pensamento novo, pensamento por vir, que não se reduz à filosofia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101“Dizia há pouco que eu me perguntava por que havia lido Nietzsche. Mas sei muito bem por que o li: li 

Nietzsche por causa de Bataille, e li Bataille por causa de Blanchot”. FOUCAULT, Estruturalismo e pós-

estruturalismo. In: Ditos e Escritos II, p. 313. 
102 FOUCAULT, 2002, p. 472.  
103 FOUCAULT, Foucault e Deleuze querem devolver a Nietzsche sua verdadeira cara. In: Ditos e Escritos II, p. 

32-33. 
104 […] um gesto duplamente mortal que, pondo termo ao absoluto, é ao mesmo tempo assassino do próprio 

homem. Pois o homem, em sua finitude, não é separável do infinito no qual ele é, simultaneamente, a negação e 

o arauto; é na morte do homem que se completa a morte de Deus. Seria possível conceber uma “crítica” da 

finitude, liberadora tanto em relação ao homem quanto em relação ao infinito, e que mostraria que a finitude não 

é o termo, mas essa curvature e esse entroncamento (noeud) do tempo em que o fim é o começo? A trajetória da 

questão Was ist der Mensch? [o que é o homem] na filosofia se complete na resposta que a recusa e a desarma: o 

além homem. (der Übermensch). (Tc pp, 127-128) KRAEMER, 2011, p. 135. 
105 FOUCAULT, O que é um filósofo?. In: Ditos e Escritos II, p. 34. 
106 FOUCAULT, 2002, p. 473. 
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CAPÍTULO 3 

  

3. EM VIAS DE DIFERIR 

 

3.1 – UM FEIXE DE FUNÇÕES 

 

Acredita-se que é simular um paradoxo supor, por um só instante, o que 

poderiam ser o mundo, o pensamento e a verdade se o homem não existisse. É 

que estamos tão ofuscados pela recente evidência do homem que sequer 

guardamos em nossa lembrança o tempo, todavia, pouco distante, em que 

existiam o mundo, sua ordem, os seres humanos, mas não o homem. 

Compreende-se o poder de abalo que pôde ter e que conserva ainda para nós o 

pensamento de Nietzsche, quando anunciou, sob a forma do acontecimento 

iminente, da Promessa-Ameaça, que, bem logo, o homem não seria mais – mas 

sim o super-homem; o que, numa filosofia do Retorno, queria dizer que o 

homem, já desde muito tempo, havia desaparecido e não cessava de desaparecer, 

e que nosso pensamento moderno do homem, nossa solicitude para com ele, 

nosso humanismo dormiam serenamente sobre sua retumbante inexistência. A 

nós, que nos acreditamos ligados a uma finitude que só a nós pertence e que nos 

abre, pelo conhecer, a verdade do mundo, não deveria ser lembrado que es tamos 

presos ao dorso de um tigre? (FOUCAULT, 2002, p. 444).  

 

Eis a figura do homem acossada por uma diversidade de experiências limite que o 

levam ao limite da dissolução. Como compreender a “morte” do sujeito em Foucault, tema 

tomado de empréstimo de Nietzsche e que proporciona uma infinidade de questões? Como 

pensar a filosofia sem ter como figura central a forma homem? Significaria o fim da filosofia 

ou a aurora para um novo pensamento? Quais as consequências da emergência dessas 

experiências limite? 

Se retomarmos o percurso desta morte, deparamo-nos com algumas recusas que 

rodeiam o tema: recusa da linguagem dialética e das filosofias da consciência que ela 

engendra e a consequente recusa de um desenvolvimento progressivo da verdade ao longo dos 

tempos. Recusa também do sujeito compreendido a partir das noções de liberdade e práxis, tal 

como proposto na fenomenologia existencialista de Sartre. Recusa, enfim, de um pensamento 

que despertou do sono dogmático da metafísica e caiu no sono do dogma antropológico. 
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Destituição, por fim, do sujeito filosofante do centro da linguagem. Tais recusas são efetuadas 

a partir do esforço da arqueologia em traçar a historicidade do conceito “homem”, desde sua 

constituição até o momento em que, ameaçado por uma experiência limite da linguagem, é 

confrontado com sua própria finitude e destituído do estatuto soberano que lhe era concedido. 

Fruto de uma condição epistêmica específica, na qual assume funções específicas, será 

deslocado face a possibilidade de um novo arranjo entre as palavras e as coisas.  

a morte do homem é um tema que permite revelar a maneira pela qual o conceito de 

homem funcionou no saber. E se avançassem na leitura, evidentemente austera, das 

primeiras ou das últimas páginas do que eu escrevi, perceber-se-ia que essa 

afirmação remete à análise de um funcionamento. Não se trata de afirmar que o 

homem está morto, mas, a partir do tema – que não é meu e que não parou de ser 

repetido após o final do século XIX – que o homem está morto (ou que ele vai 

desaparecer ou será substituído pelo super-homem), trata-se de ver de que maneira, 

segundo que regras se formou e funcionou o conceito de homem. Fiz a mesma coisa 

em relação à noção de autor. Contenhamos então nossas lágrimas (FOUCAULT, O 

que é um autor?, 1969. In: Ditos e Escritos III, p. 294)107. 

 

Contenhamos nossas lágrimas, adverte Foucault, o homem não vai deixar de existir, 

mas, como pontua Maurice Blanchot, o que vai desaparecer é sua unidade “excessivamente 

determinada”108. Foucault não se desembaraça pura e simplesmente da noção de sujeito, mas 

aponta sua insustentabilidade como função central e unitária do pensamento e do discurso 

frente a uma nova ordem da linguagem.  

A definição das regras discursivas sistematizadas em Arqueologia do saber aponta 

para a dispersão do pensamento, sua não caracterização unitária e para o deslocamento dos 

lugares fixos soberanos concedidos ao saber, tais como a do sujeito unificador. Autor e sujeito 

assumem função móvel, justamente dado o caráter de dispersão que caracteriza as formações 

das regras discursivas. 

Trata-se do deslocamento do sujeito do local privilegiado que o pensamento moderno 

lhe atribui, o qual podemos compreender um pouco melhor traçando um paralelo com o tema 

da “morte” do autor, considerado por Foucault três anos após a publicação de As palavras e as 

coisas, em debate promovido pela Société Française de Philosophie. Embora tal tema não seja 

inédito, tendo ganhado notoriedade com Roland Barthes através do artigo intitulado “La mort 

de l’auteur”, de 1968, Foucault vale-se dele na medida em que indica o caráter móvel que o 

sujeito assume em um discurso, isto é, seu desempenho funcional. A consideração sobre o 

autor corresponde ao tema do desvanecimento do sujeito, afinal, “Que importa quem fala?”. 

                                                           
107 FOUCAULT, O que é um autor?, Bulletin de la Sociéte Française de Philosophie, 63º ano, n. 03, jul-set, 

1969, p. 73-104. In: Ditos e Escritos III.  
108 BLANCHOT, 1987, p. 34. 
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Na indiferença da questão proposta por Beckett, Foucault reconhece o princípio ético 

fundamental da escrita contemporânea. Seja através do tema da escrita como exterioridade, ou 

do tema de seu parentesco com a morte. A escrita de nossa época indica, e não cessa de fazê-

lo, o desaparecimento do autor, compreendido como fonte e origem do discurso. Desobrigada 

da mera função de expressar, representar ou significar, desvinculada de qualquer forma de 

interioridade, a linguagem “se identifica com sua própria exterioridade desdobrada”109, isto é, 

acontece como um movimento no qual não está em jogo nem o conteúdo significativo que a 

organização de seus signos poderia suscitar, e, tampouco, a sua “amarração” a um sujeito.  

Desaparecimento reforçado pelo segundo tema que conforme Foucault anima a escrita 

contemporânea, isto é, o parentesco entre a morte e a escrita, que ao lado da consideração da 

escrita como pura exterioridade desdobrada atesta igualmente o desvanecimento da figura do 

autor ao subverter o tema milenar da narrativa considerada como modo de garantir 

imortalidade ao herói. Ao contrário destas narrativas, para as quais estava fundamentalmente 

em jogo afastar a morte, a escrita contemporânea delineia como um de seus princípios 

justamente o esforço por fazer desaparecer a figura do autor. Ao passo que as narrativas 

tradicionais, tais como a epopeia grega, tinham por objetivo imortalizar os heróis contando 

seus feitos, a escrita contemporânea, ao contrário, está ligada, segundo Foucault, ao próprio 

sacrifício da vida do autor através do apagamento das características do sujeito que escreve.  

Mais que apenas anunciar mais uma vez o desaparecimento do autor, Foucault volta 

seu interesse para o espaço deixado vazio com tal desvanecimento, desaparição que faz 

aparecer as funções que a figura do autor desempenha na ordem do discurso. Autor este, que 

tradicionalmente considerado como instância exterior e anterior ao texto, na solidez de 

unidade primeira em relação ao discurso, na leitura de Foucault é deslocado desse foco 

privilegiado. A “morte” do autor em Foucault parece realizar-se tanto como um deslocamento 

na posição tradicionalmente assumida pela figura do autor, quanto como uma reconsideração 

a propósito de seu estatuto. Não se trata, nesta morte, do desaparecimento do autor, mas deste 

deslocamento mesmo, que arrasta o autor do papel de unidade central, de foco originário do 

discurso para a posição de função.  

A consideração de tal tema interessa Foucault na medida em que a função autor, 

compreendida como “apenas uma das especificações possíveis da função sujeito”, possibilita 

o exame dos “privilégios do sujeito”, isto é, sua posição soberana e fundadora. Uma vez que 

não se trata de um local privilegiado e fixo assumido pelo sujeito, interessa a Foucault 

                                                           
109 Idem, p. 268. 
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“apreender os pontos de inserção, os modos de funcionamento e as dependências do 

sujeito”110 para indicar o declínio da forma-homem como função privilegiada e unitária do 

saber. O sujeito é mera dobra na linguagem, a condição do saber é exterior a ele… 

Sim, existem sujeitos: são os grãos dançantes na poeira do visível, e lugares móveis 

num murmúrio anônimo. O sujeito é sempre uma derivada. Ele nasce e se esvai na 

espessura do que se diz, do que se vê (DELEUZE, 2008, p. 134). 

 

Após tais constatações, aos que ainda não conseguem pensar o pensamento sem o 

homem, Foucault oferece um silencioso riso filosófico. 

 

3.2 – A FIGURA HUMANA EM DECOMPOSIÇÃO 

 

“Sou homem pelas mãos e pelos pés, pelo ventre, pelo meu 

coração de carne, pelo estômago cujos nós me aproximam 

da putrefação da vida” (ARTAUD, 1991, p. 82). 

 

Contenhamos nossas lágrimas, frente a experiências limite, como a da linguagem 

literária, em que o “sujeito é sempre uma derivada”, frente a uma experiência que exclui de 

seu centro o sujeito filosofante, o homem não morre, mas perde seu suposto caráter unitário e 

sua função privilegiada na ordem do saber. Tal deslocamento traz à tona a incapacidade de 

captarmos com precisão as fronteiras e medidas da figura humana, levantando uma profunda 

suspeita sobre essa forma e consequentemente abrindo espaço para uma multiplicidade de 

questões e interrogações sobre a pretensa evidência do corpo, de nossas identidades. 

A forma-homem não morre, mas, simbolizando essa derrocada, é esquartejada, 

decomposta, misturada, perde a cabeça, é, enfim, levada aos limites de suas possibilidades. É 

o que afirma Eliane Robert de Moraes, em sua tese O corpo impossível, na qual apresenta 

inúmeros documentos da desfiguração, decomposição ou de transfiguração da figura humana 

que, de Lautréamont a Bataille, contam a história moderna da “interrogação que pesa sobre a 

figura humana”111. Embora tal obra não corresponda a um comentário direto sobre o 

pensamento de Foucault, possui com ela ressonâncias que de algum modo ilustram e reforçam 

os anseios, a partir da descentralização do sujeito por novos caminhos de pensamento, 

especialmente por recorrer ao pensamento de Bataille como lugar em que essas recusas de 

nossas ordenações são sensíveis.  

                                                           
110 Ibidem, p. 287. 
111 MORAES, 2002, p. 21. 
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O percurso dessa decomposição começa com o retrato da cabeça de um 

guilhotinado112, e termina (?) com o corpo acéfalo que aponta para o dedão do pé113. No lugar 

de Deus e do homem em sua suposta unidade, o corpo acéfalo, no lugar da cabeça, o dedão 

dos pés, descortinando a possibilidade de um pensar outro e a necessidade de novos 

fundamentos para o pensamento. Entre a cabeça sem corpo e o corpo sem cabeça, a autora 

recorre ao imaginário estético europeu moderno, suscitado pelo surrealismo, mas 

especialmente aos textos de Bataille, publicados nas décadas de 1920 e 1930 nas revistas 

Documents e Acéphale, para demonstrar que a forma homem, na modernidade, foi submetida 

a todas as decomposições e recomposições possíveis, compreendendo que a submissão da 

forma-homem e de seu corpo à potência do imaginário, para além de seus contornos previstos 

e a partir da produção de corpos considerados impossíveis, absurdos, é um modo de dar 

testemunho da insuficiência e limitação da visão antropocêntrica e de levantar a desconfiança 

e a indagação radicais sobre a realidade da figura humana.  

Do corpo fragmentado ao corpo ausente – a anatomia moderna desrealizava por 

completo a forma humana, partindo de uma permanente recusa em fixá-la segundo 

qualquer possibilidade estável ou consistente. De Bellmer a Aragon, de Breton a 

Bataille, a época assistiu a esse empenho de dissolução orgânica na estética; o corpo, 

erotizado, era lançado à sua fantasmagoria absoluta. A supressão de identidade 

corporal chegava então ao seu grau zero, colocando a alguns artistas a inquietante 

tarefa de representar uma figura que parecia ter perdido, por completo, sua silhueta. 

Numa carta a Breton, Antonin Artaud dizia que “o homem não deveria pensar-se 

como revolucionário apenas no plano social, mas acreditar e sobretudo sê-lo no plano 

físico, fisiológico, anatômico, funcional, circulatório, respiratório, dinâmico, atômico 

e elétrico”. Ou, como diria André Masson mais tarde, “era preciso se fazer uma ideia 

física da revolução”. Para Artaud, tornava-se urgente a tarefa de encontrar o espaço 

corporal da liberdade e, para tanto, era preciso primeiro colocar o homem a nu: “nada 

de boca, nada de língua, nada de dentes, nada de laringe, nada de esôfago, nada de 

estômago, nada de ventre, nada de ânus114” (MORAES, 2012, p. 70-71). 

 

Se os retratos das cabeças guilhotinadas “inauguram” a retratação do sujeito moderno, 

é no período após a primeira Guerra Mundial, marcado pelos colapsos culturais, políticos, 

morais, enfim, pela crise do humanismo, que a sensibilidade estética leva a consideração a 

propósito da forma humana ao seu paroxismo. Frente à desintegração da ordenação existente, 

da qual a consciência não escapou, assiste-se a imediata fragmentação do corpo, cuja unidade 

e integridade atacadas deixam à mostra um corpo em crise que, assim como acontece nos 

jogos linguísticos, é submetido a um jogo infinito de composição e recomposição que 

consequentemente constituem um ataque aos princípios de identidade ancorados numa noção 

                                                           
112 Anexo: Figura 2. 
113 Anexo: Figura 3. 
114 Antonin Artaud, citado por Emmanuel Guigon. Objets singuliers. Op. cit., pp. 49 e 138. In: MORAES, 2002, 

p. 71.  
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nuclear de subjetividade. Sob a inspiração da estética surrealista, o tema da negação e da 

transgressão do antropomorfismo atinge sua expressão máxima através de propostas como as 

de Marcel Duchamp, Max Ernst, André Massom, André Breton, Giorgio de Chirico, Jean Arp, 

Man Ray, Pablo Picasso, Salvador Dali, Hans Bellmer, Joan Miró, René Magritte, Victor Brauner. 

Dentre tantos nomes, aos quais poderíamos acrescentar inúmeros outros que não os 

trabalhados por Moraes, destaca-se a leitura, proposta pela autora, de George Bataille, que, 

aparecendo como brecha para um pensamento outro em Foucault, aparece aqui igualmente 

como condutor a um pensamento outro. Em 1936, Georges Bataille e André Masson colocam 

em cena a figura do acéfalo, através da revista Acéphale: um imenso corpo de braços abertos, 

lembrando-nos o Homem Vitruviano, no entanto, sem a cabeça115, que Bataille descreve do 

seguinte modo: 

O acéfalo não é um homem. Tampouco é um deus. Ele não é eu, mas ele é mais eu 

que eu: seu ventre é o dédalo no qual ele perde-se de si mesmo, perde-me com ele, e 

no qual eu me reencontro sendo-o, quer dizer, monstro (MORAES, 2002, p. 90). 

 

Figura emblemática que expressa, se compreendermos a cabeça como símbolo da 

soberania concedida à consciência e à Deus, a “soberania destinada à destruição”116 e o 

inacabamento de um mundo sem Deus, no qual os “seres particulares finitos” são devorados 

por um incessante ciclo de criação e destruição. De sua boca ausente, o acéfalo propõe 

questão crucial: O que fazer com um corpo sem cabeça? O que pode um corpo desarticulado 

em seu arranjo. Ou melhor, como poderemos pensar sem a cabeça? Questões que apontam 

para os limites das vias usuais de conhecimento, especialmente o conhecimento que depositou 

todas as esperanças de perscrutação da verdade em torno da cabeça, da consciência ou de 

algum propósito que revelasse o homem em sua verdade natural e que provocam uma 

“desordem no pensamento”, uma vez que o “oco” deixado pela ausência da cabeça aniquila a 

possibilidade de criação de qualquer identidade. 

Frente a esse vazio deixado pela perda da cabeça, que nos impede de pensar a partir de 

um Deus ou de uma consciência tida como soberana, Bataille propõe que resta ao corpo 

acéfalo: pensar com os pés117 na lama, imagem para o pensamento compreendido como um 

canteiro de obras, espaço não sedimentado, mas fértil e brotante. Isto é, um pensamento móvel, 

sem estado definitivo, filosofia que não é compreendida como uma casa, mas um “canteiro de 

                                                           
115 “… o assassino de Deus não pode ter cabeça”. MORAES, 2002, p. 177. 
116 MORAES, 2002, p. 187. 
117 Na década de 30, Bataille, junto a J. Boiffard, propõe uma série de retratos 3x4 nos quais, no lugar de rostos 

retratados, vemos o dedão dos pés. 
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obras”118, no qual podemos repensar o homem a partir de seu nada. Parece-nos que essa 

proposta aproxima-se da intenção de Artaud de criar, a partir da recusa do juízo de Deus, um 

corpo sem órgãos, assim como se aproxima do tema da possibilidade de um além-homem, tal 

qual o imaginado por Deleuze, o homem em composição com as forças do fora, do silício, do 

inorgânico, que significam antes a mudança de um conceito que o desaparecimento 

propriamente dito do homem, antes a possibilidade de surgimento de uma nova forma, “nem 

Deus, nem o homem, a qual, esperamos, não será pior que as duas precedentes” (DELEUZE, 

2005, p. 145). 

 

3.3 – EM VIAS DE DIFERIR 

 

No limiar de nossa episteme, eis a figura do moribundo acéfalo, apontando para as 

possibilidades infinitas de pensarmos a forma-homem a partir de seu declínio e 

desvanecimento, assim como para o ilimitado do pensamento, fazendo-nos retornar ao tema 

do limite e de uma experiência do limite.  

Quais são os limites de nossa linguagem, de nosso pensamento, de nossos arranjos 

epistêmicos? Não é um convite à reflexão sobre o limite o que se delineia no prefácio de As 

palavras e as coisas? Um convite a pensarmos as experiências que abalam as categorias e os 

limites do nosso pensamento, insinuando, com isso, as condições de pensarmos um 

pensamento novo?  

A experiência nua da ordem do saber e de seus modos de ser, a explicitação do arranjo 

desequilibrado entre as palavras e as coisas, isto é, da combinação infinita entre o visto e o 

dito, é também a experiência do pensamento situado em limiares de descontinuidade em que 

as coisas morrem, desvanecem; é experiência do pensamento como jogo ilimitado, como 

máquina móvel independente da máquina discursiva ocidental de produzir verdades. O 

“deslimite” do pensamento é característica do pensamento, característica seguramente perigosa, 

uma vez que ameaça objetos conceituais evidentes, desarticulando a certeza com que 

garantimos a ordenação de nossas epistemes, a produção de nossas verdades.  

Quais são os limites do que sabemos, do que falamos, do que fazemos? Quais são os 

limites do que somos, de nossos corpos, nossas identidades? Para Foucault, pensar o limite é 

                                                           
118 Bataille citado por Eliane Robert Moraes. O jardim secreto – Notas sobre Bataille e Foucault. In: Tempo 

Social; Rev. Sociol. USP, São Paulo, p. 21-29, outubro, 1995. 
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um modo de “marcar o limite em nós e nos delinear a nós mesmos como limite119”, não para fixar o 

que somos, mas para abrir para o pensamento à possibilidade de deixarmos de ser o que somos 

em proveito de todos os outros que podemos ser. 

A história, segundo Foucault, nos cerca e nos delimita; não diz o que somos, mas 

aquilo de que estamos em vias de diferir; não estabelece nossa identidade, mas a dissipa 

em proveito do outro que somos (DELEUZE, 2008, p. 62). 

 

Em 1984120, ao considerar a questão da Aufklärung e a resposta kantiana a esta 

questão, Foucault situa seu pensamento como o esforço histórico-crítico de uma “ontologia 

histórica de nós mesmos”, projeto compreendido em três eixos-diagnósticos de nosso 

presente. Como o saber se constitui? Como funciona o poder? Como nossas subjetividades 

são engendradas? Eis as questões que Foucault defende como as articulações de seu 

pensamento, num movimento que, ambíguo em relação à Aufklärung, dela se desvia sem, no 

entanto, deixar de dar continuidade, de modo outro, à atitude crítica que a caracteriza.  

Kant, ao responder sobre a Aufklärung, estabelece um modo totalmente novo de 

reflexão sobre o presente, questão que, segundo Foucault, ainda é a questão do pensamento 

moderno, segundo a qual refletir sobre o presente não consiste em considerá-lo uma “época do 

mundo”121, nem como espaço repleto de sinais, de acontecimentos eminentes, tampouco como 

ponto de transição rumo a uma nova aurora, mas como uma Ausgang122, uma “saída” ou uma 

“solução”, buscando estabelecer a diferença que o presente introduz hoje em relação ao 

ontem, isto é, uma “reflexão sobre a “atualidade” como diferença na história e como motivo 

para uma tarefa filosófica particular”123.   

Sapere Aude! Escapar do estado de menoridade, estado em que a autoridade alheia, 

seja a de um livro, um padre ou um juiz, ocupa o lugar do entendimento, envolve uma relação 

entre a vontade, a autoridade e o uso da razão, que em Kant pressupõe ao mesmo tempo “um 

processo em vias de se desenrolar e uma obrigação”124. Um ponto de partida para uma 

“atitude” de modernidade que envolve uma maneira de pensar e sentir, de agir e de se 

conduzir, uma tarefa intrincada ao presente, ao nosso modo de ser histórico e à constituição de 

cada um como sujeito autônomo, a partir do estabelecimento de nossos limites possíveis. 

                                                           
119 FOUCAULT, 2001a, p. 29. 
120 FOUCAULT: O que são as Luzes?. In: Ditos e escritos II. 
121 Ibidem, p. 336. 
122 Ibidem, p. 337. 
123 Ibidem, p. 341. 
124 Ibidem, p. 338.   
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Mas se em Kant esta atitude em relação à Aufklärung desenrola-se como 

estabelecimento de nossos limites possíveis, Foucault define sua atitude filosófica como 

desviante em relação a ela, uma vez que provoca constantemente a experiência de nossos 

limites naquilo em que podem e devem ser questionados e transgredidos, colocando em ponto de 

dispersão as evidências mais óbvias ao nosso pensar. É que embora esteja enraizado, como 

todo o pensamento atual, à Aufklärung, o que está em jogo não é a fidelidade aos elementos 

da doutrina do esclarecimento, mas antes a reativação de uma atitude, de um êthos filosófico 

que consiste na interrogação permanente de nosso modo de ser histórico de um modo distinto 

do que podemos ler em Kant. Ao passo que em Kant essa crítica acontece como a delimitação 

do intransponível da nossa razão e nossas ações, em Foucault ela se volta na direção dos 

“limites atuais do necessário”, em direção a tudo o que não é, ou não é mais, indispensável ao 

nosso modo de ser125.    

Esse êthos filosófico pode ser caracterizado como uma atitude-limite. Não se trata 

de um comportamento de rejeição. Deve-se escapar à alternativa do fora e do dentro, 

é preciso situar-se nas fronteiras. A crítica é certamente a análise dos limites e 

reflexão sobre eles. Mas, se a questão kantiana era saber a que limites o 

conhecimento deve renunciar a transpor, parece-me que, atualmente, a questão 

crítica deve ser revertida em uma questão positiva: no que nos é apresentado como 

universal, necessário, obrigatório, qual é a parte do que é singular, contingente e 

fruto das imposições arbitrárias. Trata-se, em suma, de transformar a crítica exercida 

sob a forma de limitação necessária em uma crítica prática sob a forma de 

ultrapassagem possível126. 

 

Atitude-limite, situada nas fronteiras e que busca avançar o mais amplamente possível 

o trabalho do pensamento, isto é, “o trabalho infinito da liberdade”127, através do processo 

permanente de uma ultrapassagem de nós mesmos, a partir das transformações possíveis 

daquilo que somos, daquilo que pensamos128. Entre o Mesmo e o Outro, a liberdade infinita 

do pensamento em sua relação com a verdade são explicitados de melhor modo por Celso 

Kraemer129, que define este “entre” como a região em que o Mesmo, isto é, a verdade, o 

dentro, o campo das determinações positivas, se embaralha com o Outro, o fora, a liberdade, o 

campo das possibilidades indeterminadas, 130 criando, deste modo, uma zona de 

indeterminação “entre”, espaço de abertura para o pensamento. 

                                                           
125 Ibidem, p. 345. 
126 Ibidem, p. 347. 
127 Ibidem, p. 348. 
128“Dizer o que existe fazendo-o aparecer como podendo não ser como ele é”.  
129 Em Ética e liberdade em Michel Foucault – uma leitura de Kant, Celso Kraemer traça o percurso da presença 

e da leitura de Kant em Foucault a partir da consideração das noções de ética e liberdade. Efetuamos uma leitura 

geral e superficial desta obra, a partir da qual tentamos destacar alguns pontos que nos pareceram pertinentes à 

nossa pesquisa, sem, contudo, termos a propriedade de trazer ao texto as questões levantadas pelo autor.  
130 KRAEMER, 2011, p. 23. 
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Espaço de abertura tornado possível a partir de Kant131, mas que não deve ser 

compreendido como sua continuação. Kant ocupa estatuto complexo e ambíguo na leitura que 

Foucault a ele confere em suas obras, especialmente se questionarmos a possível “filiação” de 

sua arqueologia e de sua genealogia à Crítica kantiana. O percurso da presença de Kant em 

Foucault aponta, conforme afirma Kraemer, para uma irredutibilidade do pensamento deste à 

Crítica, ainda que esta seja considerada uma espécie de “aporte e inspiração”132 ao seu 

pensamento.  

Aporte e inspiração133 para uma Abertura na qual certamente as experiências limite da 

literatura e da arte estão situadas, e que permite a Foucault, ainda de acordo com Kraemer, a 

apropriação134 da importante distinção entre “pensar” e “conhecer”, na qual o pensamento não 

se subordina e não se limita ao conhecimento. Ao passo que o conhecimento se aplica somente 

ao que já é objetivamente dado, o pensamento “comporta as dimensões da criação e da 

transformação, a partir das quais se dão novas possibilidades sobre o até então presente, 

abrindo-se ao ainda não” (KRAEMER, p. 23-24).  

Pensamento e liberdade se identificam neste espaço outro, de modo que o “trabalho 

infinito da liberdade”, isto é, o trabalho mesmo do pensamento, pode, no lugar da repetição do 

Mesmo, que caracteriza o modo de conhecer moderno, ousar pensar por brechas heterotópicas, 

pensamentos outros como os que consideram a repetição da diferença, isto é, não mais a 

identidade, mas o próprio pensamento na mobilidade da captação de tudo aquilo que estamos 

em vias de diferir.  

                                                           
131 Em Prefácio à transgressão, considerando a experiência do pensamento-limite, Foucault situa Kant como 

aquele que, ao mesmo tempo em que possibilitou essa Abertura, foi também o responsável por seu fechamento. 

Com isso, é Nietzsche quem torna novamente possível para nós essa brecha insinuada em Kant: “Esse 

pensamento, do qual tudo até o presente nos desviou, mas como para nos conduzir ao seu retorno, de que 

possibilidade ele nos vem, de que impossibilidade ele sustenta para nós sua insistência? Pode-se sem dúvida 

dizer que ele nos vem pela abertura praticada por Kant na filosofia ocidental, no momento em que ele articulou, 

de uma maneira ainda bastante enigmática, o discurso metafísico e a reflexão sobre os limites de nossa razão. O 

próprio Kant acabou por fechar novamente essa abertura  ao reduzir, no final das contas, toda interrogação crítica 

a uma questão antropológica. [...] Para nos despertar do sono confuso da dialética e da antropologia, foram 

necessárias as figuras nietzschianas do trágico e do Dionísio, da morte de Deus, do martelo do filósofo, do super-

homem que chega pouco a pouco e do Retorno” (FOUCAULT, Prefácio à transgressão. In: Ditos e Escritos III, 

p. 35). 
132 Idem, p. 259.  
133 “Ele busca, na Crítica, não a fundação do conhecimento nos limites do transcendental, mas a região em que o 

limite se torna fronteira entre o determinado e a indeterminação, onde o dado se confronta com a Abertura, 

substituindo a repetição pela possibilidade. Tal Abertura não se efetiva enquanto conhecimento, mas enquanto 

pensamento” (KRAEMER, 2011, p. 96). 
134 “Foucault nunca defendeu explicitamente uma diferença entre conhecer e pensar. Apesar disso, parece que 

ela se faz presente, não só na TC, mas em boa parte de seus textos. A Crítica parece atuar na forma de exercício 

prévio nas pesquisas de Foucault a partir de HL, e isso faz com que o conhecer se mantenha nos limites do que é 

dado historicamente, enquanto o pensar explora novas possibilidades, nas fronteiras do dado” (KRAEMER, 

2011, p. 97).   
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Nesta brecha, canteiro de obras do pensamento do qual nos fala Moraes, adubado com 

o cadáver de Deus, com partes do corpo decomposto do homem, pode florescer também um 

pensamento tal qual o pensado por Deleuze, defendido por Foucault135 como a expressão de 

um pensamento da diferença, para o qual pensar é antes experimentar que interpretar. No 

lugar de uma Filosofia Romance, tal qual a de Hegel e Sartre, no lugar de uma Filosofia 

Meditação, tal qual a de Descartes e Heidegger, a possibilidade de uma Filosofia Teatro, 

inaugurada por Zaratustra136. A filosofia tornada “cena, personagens, signos, repetição de um 

acontecimento único que jamais se reproduz137”. Contra a tradição dialética que pensa a 

identidade do Mesmo, uma filosofia que afirma o ser da diferença.   

A alta realeza do Sujeito (eu único, coerente) e da Representação (idéias claras que 

percorro com o olhar) está minada. Sob a voz monárquica, solene, calculadora dos 

filósofos ocidentais que queriam fazer reinar a unidade, a analogia, a semelhança, a 

não contradição e que queriam reduzir a diferença à negação (o que é diferente de A 

e não A, a escola nos ensinou depois), sob essa voz constantemente sustentada, 

pode-se ouvir o estilhaçamento da disparidade. Escutamos as gotas de água 

pingando no mármore de Leibniz. Contemplamos a fissura do tempo listrar o sujeito 

kantiano (FOUCAULT, Ariadne enforcou-se. In: Ditos e Escritos II, p. 142). 

 

No lugar de um pensamento que pensa as semelhanças, qualidades, comprimentos, 

movimentos de individuação, um pensamento sem centro, que pensa disparidades, 

intensidades, profundidades e “mil pequenos eus dissociados, mil passividades e pululações lá 

onde, ontem, reinava o sujeito soberano”138. No lugar de um pensamento “bom”, que “dissipa 

o erro” e colhe a verdade, um pensamento violento, que procede por crises e que, libertado de 

sua sujeição a um sujeito que supostamente era seu senhor, pode se “exercer” tal como é:  

…mau, paradoxal, surgindo involuntariamente no limite extremo das faculdades 

dispersas; devendo afastar incessantemente sua estupefaciente tolice; submisso, 

obcecado, forçado pela violência dos problemas; sulcado, como por tantos lampejos 

de idéias distintas (porque aguçadas) e obscuras (porque profundas)” (FOUCAULT, 

Ariadne enforcou-se. In: Ditos e Escritos II, p. 143). 

 

Pensamento que procede por violência, por irregularidades, por brechas que dissolvem 

o eu e se voltam para o impalpável de nosso presente, abrindo ao pensamento a possibilidade 

                                                           
135 FOUCAULT, Ariadne enforcou-se. Le Nouvel observateur, n. 229, mar-abr, 1969, p. 36-37. (Sobre G. 

Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 1969). In: Ditos e Escritos II. 
136 “Filosofia que recusa de um só golpe toda a tradição filosófica: “É recusar o negativo (que é uma maneira de 

reduzir diferente a nada, a zero, ao vazio, à nulidade); é, portanto, rejeitar de um só golpe as filosofias da 

identidade e as da contradição, os metafísicos e os dialéticos, Aristóteles com Hegel. É reduzir os prestígios do 

reconhecível (que permite ao saber reencontrar a identidade sob as diversas repetições e fazer jorrar da diferença 

o núcleo comum que sem cessar aparece novamente); é rejeitar de um só golpe as filosofias da evidência e da 

consciência, Husserl não menos que Descartes. É recusar, enfim, a grande figura do Mesmo que, de Platão a 

Heidegger, não parou de aprisionar em seu círculo a metafísica ocidental” (FOUCAULT, Ariadne enforcou-se. 

In: Ditos e Escritos II, p. 144). 
137 Idem, p. 142.  
138 Ibidem, p. 144. 
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infinita da liberdade de novamente pensar o novo. Liberdade para “pensar e amar” as 

“diferenças insubmissas”139 que desde Nietzsche se insinuam a nós como aberturas a espaços 

outros de pensamento. Desobrigado de afirmar a identidade, desamarrado do sujeito, 

desarticulado da produção positiva do conhecimento, é chegado então, ao pensamento, o 

momento de errar, de “vagar na festa sombria da anarquia coroada”140.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 FOUCAULT, Ariadne enforcou-se. In: Ditos e Escritos II, p. 144. 
140 Idem, p. 143. 
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CONCLUSÃO 

 

Antes que qualquer conclusão possa ser esboçada, gostaria de traçar o percurso da 

pesquisa que me possibilitou o presente trabalho, comentando não apenas seu andamento, 

como também algumas de suas lacunas, desvios e possíveis desdobramentos. Pesquisa 

marcada por errâncias e por uma leitura de pesquisadora iniciante que se deixou conduzir pela 

multiplicidade de temas enredados na metodologia móvel de Foucault. A partir de escritos tão 

múltiplos e complexos, como recortar um caminho que nos conduzisse em linha reta a 

conclusas conclusões?  

O primeiro dos caminhos que percorri no pensamento arenoso de Foucault ligava-se 

exclusivamente ao tema da loucura. Tema inquietante que, afastando-me do âmbito restrito às 

considerações delineadas em História da loucura, levou-me à pesquisa de exemplos próximos 

à minha realidade que de algum modo pudessem se articular com as questões levantadas pelo 

autor, especialmente a que afirmava a possibilidade de uma experiência arcaica da loucura 

enquanto experiência da linguagem. Deste modo, encontrei no fascínio pungente da 

cosmogonia delirante de Estamira, na resistência da arte de Arthur Bispo do Rosário ou nas 

obscenidades pintadas por Moacir, algo que é da ordem da cintilância, do lusco-fusco, e que 

embora demandassem pesquisas que estão fora do campo da filosofia, de algum modo 

relacionavam-se com esse resíduo trágico que Foucault afirmava estar em ponto de retorno às 

nossas experiências fundamentais. No entanto, as experiências dessas vidas infames 

levantaram um ponto conflitante à pesquisa, traduzido pela dificuldade em trabalhar esse 

retorno trágico, considerado sob uma perspectiva estética, face à constatação da permanência 

da violência institucional contra esses corpos definidos como loucos. Colocado de melhor 

modo, embora tenha estabelecido como recorte principal as relações entre loucura e literatura, 

não poderia sustentá-lo como recorte privilegiado sem considerar as relações de poder 

sustentadas pela maquinaria feita para excluir, “triturar” todos aqueles que, “anormais”, não 

entram no circuito de produção e, por isso mesmo, são tratados como corpos dispensáveis. 

Tal poderia ter sido feito, tendo, quem sabe, no lugar da arqueologia a biopolítica 

como chave de leitura, se nesse momento eu já não estivesse sido completamente cooptada 

pela presença da literatura nos escritos de 60. Presença que pode ser considerada “marginal” 

em Foucault se considerarmos a importância fundamental que as margens assumem em seu 

pensamento. A literatura aparece ao longo de seus escritos do período arqueológico 
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relacionando-se com todos os temas trabalhados pelo autor, seja no da constituição positiva da 

loucura como doença, seja no da emergência de novas considerações sobre o vivo; seja no da 

descrição da episteme que dá condições para o surgimento do pensamento do Mesmo; seja 

nos inúmeros textos “menores” que compõem seus Ditos e Escritos.  

Entre o Outro e o Mesmo, a literatura aparecia como margem que prometia, através de 

um movimento da linguagem sobre si mesma, a abertura para a renovação do pensamento. 

Sua aparição mais significativa, a nosso ver, é a que podemos ler no trabalho executado em As 

palavras e as coisas, no qual ela desempenha uma ameaça à evidência da “forma-homem”. 

Frente a um modo singular da linguagem, o homem vai desvanecer, é o que podemos ler no 

tema que ficou vulgarmente conhecido como o anúncio da “morte” do homem e que se 

tornou, após esse primeiro desvio em relação à loucura, o recorte privilegiado da minha 

pesquisa.  

A delimitação deste recorte fez com que As palavras e as coisas figurasse a partir de 

então como o livro guia da pesquisa, o que, por sua vez, abriu igualmente um horizonte 

repleto de caminhos a serem perdidos, já que dada a sua complexidade, este livro por vezes se 

assemelhava ao livro de areia do Borges; por vezes a um palácio de desencontros, tal como os 

pintados por Escher; e outras tantas vezes a uma heterotopia impossível de ser abarcada em 

sua plenitude. Junto a essa obra complexa, elegi História da loucura, alguns textos 

selecionados dos Ditos e escritos e os escritos do arquivo “marginal”141, constantemente 

relacionados por Foucault ao tema de nosso interesse, especialmente os de Georges Bataille e 

Antonin Artaud como nossa bibliografia básica, a partir da qual fui recolhendo, de modo 

trôpego e não linear, elementos que explicitassem essa singular incompatibilidade anunciada 

entre o “ser” do homem e o “ser” da linguagem e que igualmente possibilitassem a 

compreensão das brechas que se abriam ao pensamento frente ao declínio do homem em 

nosso campo de saber. 

Com esses elementos, a partir de uma escrita por vezes parecida a uma colcha de 

retalhos, dada a dificuldade em alinhavar tantos caminhos que se descortinaram, pude traçar 

os capítulos que compõem esta dissertação e que delineio a seguir, tentando com isso 

apresentar não apenas algo que valesse como o resultado da pesquisa, mas também algumas 

das dificuldades e lacunas que ela apresentou. 

                                                           
141 Tal arquivo aponta no pensamento de Foucault a não hierarquização dos saberes, segundo a qual todos os 

discursos, positivos, literários, imagéticos, possuem o mesmo valor, de modo que, ao lado de Bichat, vemos 

Roussel; no lugar de Descartes o Neveau; Kant com Sade e entre todos eles Bosch, Goya, Velasquez, Van Gogh.  
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Deste modo, no primeiro capítulo tentei apresentar alguns elementos que caracterizam 

a investigação arqueológica, tal como a noção de uma história contada por descontinuidades 

através da descrição de quadros epistêmicos que indicam, no lugar da epopeia da consciência 

desenrolada no tempo, espaços de ordenação singulares que definem as condições de nosso 

pensamento a partir de sua mobilidade. No jogo das palavras e das coisas, os conceitos não 

correspondem a uma determinação progressiva que se encaminha rumo a uma verdade cada 

vez mais apurada, mas são correlatos a essas condições que se alteram e dão lugar a outros 

arranjos. A partir dos conceitos considerados “desnaturalizadamente”, isto é, a partir de sua 

historicidade, Foucault pode indicar algo como os modos múltiplos que o Ocidente 

considerou a loucura, assim como o desaparecimento iminente da forma homem como centro 

privilegiado do saber.  

A arqueologia se apresenta então como uma investigação que no lugar de preencher 

seus objetos com determinações positivas, o conduzem antes à dissolução. Para esta 

apresentação, utilizei as leituras consagradas de alguns comentadores, tais como a de Paul 

Veyne, Canguilhem e Deleuze, sem conseguir, contudo, estabelecer com eles uma leitura 

crítica, apropriando-me apenas do que neles afirmavam ou validavam o pensamento de 

Foucault. Enredada à complexidade oferecida pelos desdobramentos de As palavras e as 

coisas, não consegui, igualmente, utilizar outras obras do período arqueológico, sendo notável 

a ausência de O nascimento da clínica, assim como a superficialidade com que é considerada 

a presença de Arqueologia do saber. 

 Considerando esse modo de contar a história do saber, optei por apresentar o trabalho 

efetuado em As palavras e as coisas, de modo a tornar compreensível tanto a emergência do 

sujeito como objeto exclusivo da modernidade, quanto seu desaparecimento frente a essa 

mobilidade inesperada de nossos espaços epistêmicos. Se o homem compreendido como 

sujeito e objeto do saber só é possível a partir de uma configuração específica da ordem entre 

as palavras e as coisas e se essas ordenações não são fixas, compreende-se seu iminente 

desaparecimento frente a uma nova configuração da linguagem. Esta explicitação esbarrou 

especialmente na dificuldade de considerar o tema da analítica da finitude como característica 

do dogma antropológico do qual Foucault pretende escapar. Dada a complexidade presente 

nas noções dos duplos e do quadrilátero antropológico, que não tive condições de trabalhar, 

optei então por apresentar as investigações concernentes à presença da literatura como 

brechas para um pensamento posicionado fora desse dogma. 
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 Se as conjunturas que ordenam nosso saber foram consideradas como “espaços” de 

pensamento, a literatura em sua tarefa de nos desordenar foi igualmente apresentada como um 

espaço, no entanto, um espaço heterotópico, espaço outro, não imaginário, mas real, cuja 

potência poderia desarticular nossas evidências. Destaquei, dentro os inúmeros exemplos 

fornecidos por Foucault, três experiências que davam testemunho da descentralização operada 

pela linguagem em nossa episteme, a saber, a experiência de um pensamento do dehors em 

Blanchot, a loucura como ausência de obra a partir de Artaud e a experiência da transgressão 

em Bataille. Tais recortes me trouxeram, novamente, uma multiplicidade de caminhos 

oferecidos por aquilo que esses nomes constantemente suscitados por Foucault traziam em 

seus próprios escritos, de modo que entre a leitura desses autores e as inúmeras referências a 

eles distribuídas nos escritos de Foucault, nossa pesquisa assumiu um lugar “entre”, trazendo 

de um e de outro os elementos que colocavam a forma-homem em ponto de dispersão.  

O que se descortinou em todas essas experiências é que elas faziam valer um ser vazio 

da linguagem, de difícil apreensão, de modo que as tais brechas para um pensamento outro 

apenas insinuavam a direção a um pensamento não acabado, postado no limiar de nossas 

certezas, que talvez um dia sejam fundamentais, ou que talvez não passem de cintilações. Não 

nos oferecendo muitas características além desse “insinuar-se” inalcançável, nos ofereceu, no 

entanto, a possibilidade de pensarmos a decomposição da forma-homem assim como suscitou 

outro deslocamento em nossas considerações.  

É que embora desarticule o homem em sua soberania, essas experiências limite não 

“matam” o homem, mas deslocando-o, deslocam também as possibilidades do pensar, de 

modo que, no terceiro capítulo, que nos parece ainda carente de alguns desdobramentos, tentei 

considerar os termos desta decomposição, impondo à dissertação, mais que a abertura a 

muitos caminhos que não puderam ser percorridos, algo que compreendo como um desvio de 

eixo. Da consideração que girava em torno do embate entre linguagem e homem, restou-nos a 

forma-homem decomposta e o interesse pelo corpo como outra brecha possível a um 

pensamento outro. Dessa brecha aberta pela literatura, eis o corpo como instância que nos 

permite pensar as identidades e os processos múltiplos de subjetivação, possibilitando uma 

démarche que se desloca da arqueologia para os trabalhos genealógicos de Foucault, assim 

como para as considerações de uma filosofia da diferença tal qual a defendida por Deleuze. 

Se podemos esboçar algo próximo à uma conclusão, ela certamente é marcada por 

“inconclusões”, que se relacionam com o caráter inacabado do pensamento, móvel, no qual 

não apenas o sujeito pode ser “desmontado”, destituído, mas serve como exemplo de que 
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nossas verdades são frutos de um complexo maquinário que envolvem as coisas, as palavras, 

as instituições, isto é, o saber e o poder, num movimento que nos escapa. 

 Parece-nos que é a essa infinita mobilidade do pensar que Foucault se refere quando, 

desviando-se da crítica kantiana142, descreve seu pensamento como a tarefa de pensar não 

exatamente o que somos, o que o pensamento é, mas justamente tudo aquilo que ainda não 

somos ou pensamos, mas que aparece em nosso horizonte seja através da literatura, a partir de 

uma filosofia da diferença, ou a partir do próprio corpo considerado como espaço de 

descolonização de nosso pensamento. Não há limites para o pensar, a não ser que o 

pensamento esteja encerrado em dogmas. Sem o homem como centro, o pensamento, ainda 

assim, continuará, sob formas que inapreensíveis a nossos olhos, no entanto, se abrem como 

brechas cintilantes, como promessa a novos mares, tal como desejava Nietzsche. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 Embora tenham chegado tarde para este trabalho, chegaram ainda a tempo as considerações traçadas por 

Celso Kraemer, ao despertar uma leitura mais apropriada e profunda da presença de Kant no pensamento de 

Foucault, especialmente no que concerne à noção de Abertura, noção que tentei aproximar no texto, de modo 

superficial, daquilo que considerei como as brechas do pensamento. No entanto, a consideração apropriada de tal 

noção demanda a compreensão amadurecida de questões que ainda não temos condições de alcançar. 
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ANEXO 

 

 

Figura 2. Ecce Custine, 1793. 

 
Fonte: http://www.alamy.com/stock-photo/custine.html. Acesso em: 21/05/2017. 

 

Ao final do século XVIII, a guilhotina torna-se a “primeira máquina de tirar retratos”. 

A fixação do rosto do criminoso era um modo de marcar a soberania do corpo político sobre 

seus inimigos. A partir da cabeça decepada do guilhotinado e antes que todo o corpo fosse 

alvo de transgressão, a perda da cabeça torna-se tema frequente na Europa moderna, tal como 

pode ser notado pelas várias versões da história de Salomé (MORAES, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alamy.com/stock-photo/custine.html
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Figura 3. Capa da Revista Acéphale, 1936. 

 

Fonte: https://www.bancatatui.com.br/categorias/revistas/acephale/. Acesso em: 19/03/2017. 

 

https://www.bancatatui.com.br/categorias/revistas/acephale/
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Entre a cabeça decepada e toda uma série de transgressões da figura humana, a figura 

do acéfalo, suscitada por Bataille e Masson em 1936, contra-figura do Homem Vitruviano, é 

imagem emblemática à discussão que gira em torno do declínio da forma-homem, marcando 

especialmente a descentralização da consciência em nosso arranjo. “A criatura trazia um 

punhal na mão esquerda, uma espécie de sagrado coração em chamas na direita, duas estrelas 

no peito, e um dédalo no ventre. Na sua nudez, o acéfalo nada ocultava: no lugar do sexo ele 

exibia uma caveira” (MORAES, 2002, p. 90). 

 

 

Figura 4. Leonardo da Vinci, Homem Vitruviano, 1490. 

 

Fonte: http://letradahistoria.blogspot.com.br/2016/09/o-homem-vitruviano-leonardo-da-vinci.html. Acesso em: 

27/07/2017. 

 

 

http://letradahistoria.blogspot.com.br/2016/09/o-homem-vitruviano-leonardo-da-vinci.html
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Figura 5. Fotografia de J. A. Boiffard, Gros Orteil, 1929. 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/515662226066410673/. Acesso em: 15/08/2017. 

 

No lugar do rosto no retrato 3x4, até então garantia da identidade, o dedão do pé, 

subvertendo as noções de alto e baixo e concedendo mais valor à platitude que à cabeça, 

insinuando um pensamento “canteiro de obras”, nos quais se pode pensar a partir dos pés na 

lama, e não apenas a partir da cabeça. 

O Segundo Manifesto Surrealista, de 1930, propõe o projeto de “desviar a ordem das 

coisas para subverter a utilidade prática dos objetos”, momento em que se confundem sujeito 

e objeto, interior e exterior, vida e morte, real e imaginário, o comunicável e o incomunicável, 

o alto e o baixo. Se misturam sem contradição (MORAES, 2002, p. 63). 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/515662226066410673/
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Figura 6. Max Ernst, Pleaides, 1920.  

 

Fonte: http://www.max-ernst.com/pleiades.jsp. Acesso em: 30/09/2017. 

 

Em Max Ernst, a realidade, o procedimento de colagem, não apenas desfigurar, mas 

transfigurar seres e objetos, “dando acesso a ‘mundos ainda não vistos’. […] Trata-se pois, 

como o próprio artista observou, de liberar o universo de sua opacidade e, uma vez 

descobertas as possibilidades infinitas de mutação da matéria, interrogá-las até a alucinação” 

(MORAES, 2012, p. 45). 

Exemplo apresentado por Eliane Robert Moraes como documento da decomposição 

humana. 

 

 

http://www.max-ernst.com/pleiades.jsp
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Figura 7. Pablo Picasso, Uma anatomia, três mulheres, 1933. 

 

Fonte: http://artearodos.blogspot.com.br/2015/09/pablo-picasso-agora-em-3-dimensoes.html. Acesso em: 

08/07/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artearodos.blogspot.com.br/2015/09/pablo-picasso-agora-em-3-dimensoes.html
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Figura 8. Hans Bellmer, La poupee, 1936. 

 

Fonte: https://www.moma.org/learn/moma_learning/hans-bellmer-plate-from-la-poupee-1936. Acesso em: 

18/09/2017. 

 

 

Figura 9. René Magritte, La viol, 1934. 

 

Fonte: https://www.pinterest.fr/BeracamyParis/magritte/. Acesso em: 05/10/2017. 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/hans-bellmer-plate-from-la-poupee-1936
https://www.pinterest.fr/BeracamyParis/magritte/
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Figura 10. Magritte, 1937, Pés no chão. 

 

Fonte:  http://empirismoemprosa.blogspot.com.br/2008/08/ps-1no-mundo.html. Acesso em: 14/10/2017. 

 

 

 

 

 

http://empirismoemprosa.blogspot.com.br/2008/08/ps-1no-mundo.html
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