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RESUMO 

 

A obra Les mots et les choses compõe a chamada fase da arquelogia do saber, de Michel 

Foucault. Tal obra, se colocando como uma proposta estruturalista para as ciências humanas, 

suspende a visão da história tradicional das ideias ou da história da ciência, despertando o 

interesse do leitor por ser tão impactante, mas, ao mesmo tempo, colocando-o, muitas vezes, 

em dúvida ou confuso. Nossa pesquisa realizou-se com o objetivo de tanto esclarecer certos 

pontos da investida foucaultiana nas ciências humanas, como buscou apontar para problemas 

em sua formulação, do ponto de vista epistemológico. Ao centralizar a referida obra, mas 

ponderando modicamente sobre as inflexões de pensamento que se seguiram após sua 

publicação, viu-se que se trata de inúmeras reflexões filosóficas, de debates com as correntes 

de seu tempo e, sobretudo, de uma forte crítica aos sistemas humanísticos de pensamento. 
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ABSTRACT 

 

The book Les mots et les choses composes a phase called archeology of knowledge of Michel 

Foucault’s thought. Such work, as a proposal based on structuralism for the human sciences, 

suspends the view of traditional History of the Ideas or History of the Sciences, awakening 

the attention of the reader by its impressive ideas, but, at the same time, putting it sometimes 

in doubt or confused. Our research was conducted with the objective of clarifying certain 

points of the Foucaultian view of the human sciences and also to show problems in its 

formulation, by an epistemological point of analysis. By centralizing such work, but 

considering like an accessory the inflections of thought that followed its publication, we 

recognize the numerous philosophical reflections and discussions with the currents of its time, 

especially, the large criticism of humanistic systems of thinking. 
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INTRODUÇÃO 

O saber não está contido somente em demonstrações; pode estar também em ficções, 

reflexões, narrativas, regulamentos intitucionais, decisões políticas.
1
 

Michel Foucault 

 

Michel Foucault é um ícone do pensamento contemporâneo, dentro e fora da filosofia, e 

é importante destacar este ponto. Como pensador múltiplo, Foucault aproximou seu 

pensamento de várias áreas do saber como as ciências humanas e sociais, as ciências clínicas, 

a genética, a literatura, a política, o direito e outras. Além dessa diversidade de interesses e 

interfaces, o filósofo francês se permitiu várias mudanças ao longo de sua trajetória 

intelectual, podendo estas serem mais ou menos delineadas e capazes de despertar a atenção 

dos estudiosos das ciências humanas, da filosofia política, da filosofia do direito e mesmo da 

filosofia da tecnologia, como vem ocorrendo nos anos recentes. Nosso estudo se volta ao 

primeiro momento de seu pensamento, sendo o interesse maior a obra Les mots et les choses
2
, 

elucidando seu subtítulo “uma arqueologia das ciências humanas” e ao mesmo tempo 

celebrando seu aparecimento, ao completar nesse ano de 2016 cinquenta anos. É importante 

adiantar que nosso foco é antes de tudo epistemológico, o que promoverá certamente um 

estranhamento ao estudioso de Foucault, que logo colocará que o filósofo francês propôs seu 

pensamento como uma arqueologia do saber, e não como uma epistemologia, buscando sua 

investigação em campos muito diversos e não propriamente na história das ciências ou da 

história das ideias, que é, na verdade, o grande laboratório do epistemólogo, ao menos para 

aqueles afiliados à escola de epistemologia francesa, como Bachelard e Canguilhem. No 

entanto, seria de fato tão estranho assim falar em epistemologia em Foucault? Tendo em vista 

essa dificuldade, nosso estudo se esforçará para elucidar a relação de Foucault com a 

epistemologia, da qual o pensamento foucaultiano ora se aproxima e ora se afasta. Vale dizer 

que nosso estudo se coloca como uma leitura de um certo Foucault, um Foucault mais teórico 

e acadêmico, menos preocupado com as lutas sociais, sobre as quais seu pensamento se 

debruçará mais detidamente a partir dos anos de 1970.  

Além de considerar MC, a necessidade de uma balizagem metodológica nos lança a 

estudos posteriores do autor, como a obra L’archéologie de savoir de 1969; a aula inaugural 

                                                           
1
 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2008, p. 205. 

2
 FOUCAULT, Michel. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966. Ed. Brasileira: FOUCAULT, Michel. As 

palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007. Mencionaremos os títulos das obras de Foucault de 

acordo com a edição francesa, em língua original, e nossa lista de abreviações segue essa orientação. No entanto, 

para fornecermos um texto mais uniforme ao leitor, adotaremos as edições brasileiras para citação, a não ser um 

material ou outro que traduziremos por conta própria. 
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do Collège de France de 1970 publicada como L’ordre du discurs; e outros registros nos quais 

o método de Foucault é melhor explicitado. Mas por que voltar a um momento quase inicial 

da reflexão de Foucault, tendo em vista tantas inflexões que seu pensamento sofreu que o 

distanciaram da arqueologia do saber? Nossa ideia não é de estancar um Foucault arqueólogo, 

ignorando toda mudança que se seguiu à arqueologia do saber. Nada mais estranho a 

Foucault, um pensador que renunciou à própria categoria de autor como uma unidade fixa. Na 

verdade, resgatar um “Foucault epistemólogo” é uma tentativa de valorizar esse momento 

inicial de seu pensamento, considerando MC como uma obra de ampla envergadura filosófica 

que trouxe para a agenda da filosofia contemporânea a questão das “ciências do homem”, 

fornecendo matéria para discussões que foram férteis a seu tempo e ainda hoje. É verdade que 

o filósofo, se permitindo experimentar a si mesmo, mudou e muito, podendo este caminho ser 

acompanhado desde os primeiros pensamentos até as obras da maturidade, deixando também 

como material de pesquisa de sua filosofia inúmeros cursos e entrevistas que deu ao longo da 

vida. No entanto, apesar de já ter um material publicado bem numeroso e conhecido, ainda é 

necessário explorar o corpus foucaultiano, tarefa que está longe de se esgotar. As recentes 

publicações de textos inéditos, a inclusão de seus arquivos na Biblioteca Nacional da França, 

os manuscritos disponibilizados por Daniel Défert e as pesquisas organizadas em torno desses 

materiais, todos eles são provas de que ainda há muito que se pesquisar na obra de Foucault. 

Um bom indicativo do brilho de seu pensamento é a recente entrada de Foucault para a 

prestigiosa Bibliothèque de la Pléaide da editora Gallimard, edição especial dedicada à 

publicação das Oeuvres Complètes dos pensadores ilustres.  

De acordo com nossa proposta, pode-se dizer que a visão do filósofo sobre as ciências 

humanas e sociais gerou um legado crítico, em parte para as próprias ciências humanas, e 

mais ainda para a filosofia, sobretudo na cena francesa contemporânea ao fazer frente e 

contrapor-se à fenomenologia existencial, enviesada com o marxismo, grande motivação do 

ataque antihumanista de Foucault e cujos representantes lhe deram duras respostas, como 

veremos ao longo de nossa dissertação. É uma sugestão do próprio Foucault a ideia de que 

uma teoria é uma de “caixa de ferramentas” e, como tal, deve ser usada. Com isso em mente, 

temos como objetivo extrair da arqueologia do saber as ferramentas conceituais que nos 

permitiram tirar as implicações epistemológicas da proposta foucaultiana para as ciências 

humanas e sociais. A arqueologia do saber em MC é um método já utilizado nas obras 
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Histoire de la Folie
3
, de 1961, e Naissance de la Clinique, de 1963, para investigar outros 

objetos como a doença mental, a clínica e a prática médica, tendo as duas obras tanto o 

discurso quanto as instituições como objeto. À diferença, MC trata quase exclusivamente de 

discurso, mais propriamente dos discursos que compõem os saberes que se deram em torno da 

tríade vida, trabalho e linguagem. Três anos depois, ao se referir às três publicações, AS, de 

1969, trata também de discurso, mas incluindo aí as práticas discursivas, resultando numa 

imperceptível porém importante inflexão teórico-conceptual, e obra que pretendemos também 

recorrer. 

Em entrevista com J.-J. Brochier para a revista Magazine littéraire, em 1969, Foucault 

diz haver uma ironia no título de MC, a qual nem sempre foi percebida, e ressalta que ao 

introduzí-la, criou uma espécie de armadilha para o leitor. Diz o filósofo que o que estava em 

jogo, na verdade, era o discurso e suas práticas, e não exatamente as palavras ou as coisas, 

questionando a maneira convencional de ora conferir o primado do conhecimento ao sujeito 

ora ao objeto. De acordo com o filósofo, sua intenção não era nem de fazer uma coisa nem 

outra.4 Em AS, em 1969, o filósofo expõe um pensamento parecido, afirmando mais uma vez 

que em sua arqueologia “as palavras estão tão deliberadamente ausentes quanto as próprias 

coisas, não há nem descrição de um vocabulário nem recursos à plenitude viva da 

experiência
5
”. Não haveria em MC então um “intricamento entre um léxico e uma 

experiência
6
”? Há outro registro que coloca tais afirmações em conflito. Em 1970, Foucault 

dá seu aval ao título The order of things
7
 (A ordem das coisas) à edição inglesa de MC, dando 

a entender que sua arqueologia é uma tentativa de colocar a mise-en-ordre das coisas e do 

discurso, uma vez que nessa ocasião o filósofo afirma que tratou de organizar os objetos do 

pensamento e a experiência - e por isso, talvez, o par filosofia e ciência seja permanente em 

sua obra. Ou seja, a ironia do título referida na entrevista acima não é compatível com o título 

da edição inglesa. Tratar-se-ia então não de uma ironia, mas de um realismo espesso? E dessa 

                                                           
3
 Histoire de la folie foi o nome que recebeu a obra da edição da Gallimard, em 1972, mas sua primeira 

publicação foi em 1961, pela editora Plon, com o título Folie et Déraison. Adotamos o título da edição da 

Gallimard, que publicou a maioria do material de Foucault. 
4
 “Em meu livro não havia análise das palavras e nenhuma análise das coisas. E um certo número de pessoas – os 

rudes, os rasteiros – disseram: é escandoloso, nesse livro que se chama As palavras e as coisas, não há “coisas”. 

E os sutis disseram: nesse livro não existe análise semântica. Certamente! Eu não queria fazer uma coisa nem 

outra”. Cf. FOUCAULT, Michel. In: “Michel Foucault explica seu último livro”. In: Ditos e escritos II. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 149-150. 
5
 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber, p 54. 

6
 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber, p. 54-5. 

7
 Segundo Gutting, houve o aval de Foucault sim. Cf nota 16 in GUTTING, Gary. French Philosophy in the 

Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 269. 

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806902
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806902
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forma, pode-se dizer que a arqueologia, ao focalizar a épistémè, trata da mise-en-ordre do 

discurso e, por extensão, da ciência, do saber e das práticas discursivas, como ele adiciona 

depois, numa tentativa de oferecer algo diferente da dicomotia entre sujeito e objeto com a 

qual a epistemologia tradicional opera, mas não se descolando completamente disso, ao 

buscar pela ordem das coisas. Trata-se, como o filósofo diz em outro lugar
8
 de uma história 

das coisas ditas, na qual não cabe espaço para as oposições convencionais como história-

verdade, palavra-escritura e palavra-coisa. E, ao abrir mão da categoria de sujeito, a ideia de 

autoria ganha uma inconsistência. Negar o autor ou o sujeito, ou amortizá-los, significa 

afastar-se da ideia de que um pensamento é fruto da genialidade individual de uma mente – 

princípio que norteia a história das ideias ou a história das ciências tradicionais. Trazendo este 

tema para dentro de nossa dissertação, pode-se dizer que, ao eleger, por exemplo, a 

Gramática de Port-Royal e deduzir dela a disposição epistêmica dos séculos XVII e XVIII, 

Foucault está, na verdade, colocando em relevo não seus autores, mas investigando qual foi a 

estratégia discursiva que permitiu com que tal pensamento fosse elaborado. Não almeja o 

filósofo colocar em relevo tais pensadores enquanto fundadores de um dado saber, mas, ao 

invés, entender como a épistémè investiu as especulações e práticas de um determinado 

momento histórico. 

Metodologicamente, trata-se da dissolução de unidades, a exemplo das noções de autor 

e de ciência, tendo em vista que a análise foucaultiana visa uma maior abrangência e um nível 

mais amplo do que aquele em que se situa a história das ideias ou das ciências. Para Foucault, 

épistémè não é uma equação do termo ciência e consciência como na epistemologia 

tradicional, entendendo o vocábulo grego como um conjunto de regras que regulam o saber – 

anônimas e inconscientes à cultura. Com esta noção de épistémè, Foucault acaba diluindo 

também as fronteiras entre os diversos domínios do saber, o que de pronto já nos aponta 

consequências ou implicações epistemológicas relevantes. Em Foucault, o saber, domínio 

maior do que a ciência, vale lembrar, abarca disciplinas científicas, pseudo-ciências, 

contraciências, práticas, técnicas e outras modalidades de conhecimento e da experiência, 

                                                           
8
 FOUCAULT, Michel. “Réponse a une question”. Dits et écrits I: (1954- 1969). Paris, Gallimard, 1994, p. 686. 

Trata-se de uma entrevista concedida em 1968 na qual o filósofo responde à pergunta sobre a introdução da 

descontinuidade na história, justificando seu método arqueológico utilizado nas obras HF, NC e MC. Ed. 

Brasileira: FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos VI. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 2-24. Esse 

texto, junto a “Resposta ao círculo de epistemologia”, de 1968, motivaram a obra AS em 1969, obra versada 

apenas sobre o método. O último texto foi também recolhido posteriormente na coleção Dits et écrits. Cf. 

FOUCAULT, Michel. «Sur l’archéologie des sciences. “Réponse au Cercle d'épistémologie”. In: Dits et écrits I 

(1954- 1969), p. 696-31. Ed. Brasileira: FOUCAULT, Michel. In: “Resposta ao círculo de epistemologia”. In: 

Ditos e escritos II, p. 82-118. 
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como a filosofia e o saber empírico (conhecimento comum), todas essas modalidades da 

cognição investidas epistemicamente pelas mesmas condições de possibilidades. Assim, a 

arqueologia não busca entender a configuração do saber através dos vários sujeitos do 

conhecimento que a história conheceu e canonizou, porque não quer se colocar como uma 

história das mentalidades, história das ideias ou da opinião, bem como se colocar na esteira de 

sua contraparte epistemológica, que pensa os processos cognitivos e intelectuais como algo 

interno à mente, indo de mente em mente, e subjazendo às mentes o sujeito, metafísico ou 

transcendental. A proposta da arqueologia é, na verdade, uma tentativa de recompor a ordem 

que subjaz aos vários discursos que o Ocidente conheceu. Ordem que, no entanto, não 

permanece no fundo ou no subsolo, nem mesmo na antecâmara ou na arrière-scène do 

conhecimento, mas na superfície mesma dos discursos e à vista da inspecção do olhar, se 

estendendo às práticas investidas pelo saber. Mas não é só. Dizer que o discurso é também 

uma prática é concebê-lo de acordo com suas coerções, interdições e limitações, lição que 

Foucault quer ensinar à cultura “logofóbica
9
”, aquela que ilusoriamente teria dado ao discurso 

seu mais alto grau de liberdade, fundando sua origem e assentando-o em um sujeito. 

Diferentemente, Foucault quer dar ao discurso e a seus elementos uma autonomia e isso vai 

gerar uma série de implicações epistemológicas que nos interessa pesquisar, sobretudo se 

cotejarmos a interpretação de Foucault com a história do pensamento ocidental já conhecida e 

largamente adotada. 

Como mostra em AS, ao procurar por unidades, Foucault diz que acabou encontrando 

séries lacunares e por isso adotou como estratégia a busca pelos pontos de dispersão e não 

pela descrição das cadeias de inferências, caras à história das ciências ou da filosofia, ou dos 

quadros de diferenças, à maneira dos linguistas10. As condições às quais os elementos do 

discurso estão submetidos são chamadas de “regras de formação”, que dizem das 

                                                           
9 

Esta expressão Foucault utiliza na aula inaugural do Collège de France, acusando a cultura de ter uma espécie 

de fobia pelo discurso que é dissimulada em uma paradoxal liberdade de discurso a qual chama de “logofilia”. 

“Que civilização, aparentemente, teria sido mais respeitosa com o discurso do que a nossa? Onde teria sido mais 

e melhor honrado? Onde, aparentemente, teria sido mais radicalmente libertado de suas coerções e 

universalizado? Ora, parece-me que sob esta aparente veneração do discurso, sob essa aparente logofilia, 

esconde-se uma espécie de temor.” FOUCAULT. Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 

2008, p. 35. 
10

 “No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhantemente sistema de 

dispersão e, no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se 

puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, 

por convenção, que se trata de uma formação discursiva – evitando, assim, palavras demasiado carregadas de 

condições e consequencias, inadequadas, aliás, para designar semelhante dispersão, tais como ‘ciência’, ou 

ideologia’, ou ‘teoria’, ou ‘domínio de objetividade’. FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber, p. 43. 
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possibilidades de existência, e mais do que esta, também de coexistência, manutenção, 

modificação e desaparecimento de uma dada repartição discursiva. Ainda que o discurso 

esteja em grande parte isolado da prática social em MC, ao postular a singularidade dos 

saberes em apreço, “acadêmicos” de índole, à diferença da psiquiatria e da medicina, desde 

sempre às voltas com as instituições e as sociedades, e certamente, ao cindir o par 

discurso/prática social, devido à influência do método estruturalista, é interessante 

entendermos como Foucault vai integrar a ideia de prática discursiva nos anos posteriores – 

porque ele mesmo não irá desautorizar-se e porque nossa pesquisa supõe a fluidez de seu 

pensamento e a não fixação de seu corpus, como já apontamos. Entender o discurso como 

prática discursiva, ou formação discursiva ou ainda estratégia discursiva, é reconhecer que 

não há somente discurso, como se este fosse neutro ou se bastasse. A proposta de Foucault 

para o discurso põe em relevo outras dimensões, ou seja, os elementos externos que o 

constrangem11.  

Tendo entendido o que significa discurso para Foucault e qual o uso que o filósofo faz 

das fontes, falaremos então da estrutura de nossa dissertação, que é voltada à investigação das 

assim chamadas ciências humanas, na terminologia de livre curso em nossos dias, e não sem 

certos embaraços ao recorrermos ao autor. Atentos ao conteúdo de MC, podemos dizer que a 

obra indica a seu leitor que há um trajeto a percorrer entre as teorias da linguagem, entre o 

sistema da moeda e do comércio e da produção das riquezas e as classificações naturais e 

organização dos seres vivos. Na arqueologia das ciências humanas, vida, trabalho e 

linguagem são domínios tomados sempre em conjunto por Foucault, pois que os discursos que 

se realizaram sobre essas três áreas empíricas, além de terem sido simultâneos, ainda 

obedecem às mesmas regras e condições de possibilidade – a priori e históricas. Dessa forma, 

Foucault pode colocar lado a lado, em sua interpretação do período que chama de clássico, a 

botânica de Lineu, a Gramática de Port-Royal, a Enciclopédia organizada por Diderot e 

D’Alembert, a escola fisiocrata de François Quesnay, a análise da riqueza das nações de 

                                                           
11

 “Na verdade, não teria sentido dizer que existe apenas o discurso. Um exemplo muito simples é que a 

exploração capitalista, de certa forma, realizou-se sem que jamais sua teoria tivesse sido na verdade formulada 

diretamente num discurso. Ela pôde ser revelada posteriormente por um discurso analítico: discurso histórico ou 

discurso econômico. Mas os processos históricos da exploração exerceram-se, ou não no interior de um 

discurso? Exerceram-se sobre a vida das pessoas, sobre sua vida e morte. No entanto, se quisermos fazer o 

estudo do estabelecimento e dos efeitos da exploração capitalista, com o que teremos de lidar? Onde é que 

vamos vê-la traduzir-se? Nos discursos, entendidos em sentido amplo, ou seja, nos registros do comércio, das 

taxas de salários, das alfândegas. Encontrá-la-emos ainda em discursos no sentido estrito: nas decisões tomadas 

pelos conselhos de administração e nos regulamentos das fábricas, nas fotografias, etc... Todos estes, num certo 

sentido, são elementos do discurso.” FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: 

Editora Nau, 2009, p.147-8. 
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Adam Smith, a Ideologia de Destutt de Tracy, o sensualismo de Condillac, etc. Ou ainda 

emparelhar, já na épistémè moderna, a Gramática comparada de Bopp, o “fixismo 

evolucionista” de Cuvier, a economia política de David Ricardo, o materialismo histórico de 

Marx e as filosofias desde “Kant a Nietzsche”. Nosso objetivo é entender a mise-en-ordre de 

todos esses pensamentos, visando as implicações epistemológicas da arqueologia de Foucault. 

Sobre este ponto, há de se esclarecer que a arqueologia cobre o período do 

Renascimento, passando pelo período Clássico e chegando à Modernidade, sendo a grande 

épistémè ocidental repartida em três. O século XVI será nomeado como a épistémè 

renascentista; os séculos XVII e XVIII serão reconhecidos como épistémè clássica; e o 

período que se inicia a partir do início do século XIX em direção ao século XX será chamado 

de épistémè moderna. Tal divisão, na verdade, tem mais a ver com a história da literatura e 

das artes do que das ideias e das ciências, e a expressão épistémè clássica, ao se referir ao 

classicismo francês, é mais barroca do que epistemológica. Da tríade vida, trabalho e 

linguagem, ao longo de nossa dissertação, destacaremos dela o par linguagem e trabalho, o 

qual nos ajudará a montar o quadro das ciências humanas, cobrindo os domínios de saberes 

que se deram antes da modernidade, quando elas terão seu nascimento. Porque nosso 

interesse é antes de tudo as ciências humanas, optou-se por não pormenorizar as análises de 

Foucault sobre a vida, da qual seguem campos disciplinares como a história natural e a 

biologia. Como dito, a história natural e a biologia serão deixadas de lado porque fazem parte 

daquilo que podemos chamar de ciências do homem, numa acepção meio frouxa ao incluir a 

medicina e segmentos da biologia, e a este título, ao se somar aos outros agrupamentos 

relativos ao Anthropos, o abarcante, sendo nosso interesse pelo que pragmaticamente hoje 

chamamos de ciências humanas, o abarcado. 

No entanto, reconhecemos que o domínio do bios integra a tríade vida, trabalho e 

linguagem, os quais, juntos, manifestam as atividades humanas mais essenciais – viver, 

trabalhar e falar. Se abstraímos este vasto domínio da vida, é para melhor nos atermos às 

chamadas ciências humanas, conforme a terminologia francesa de livre curso desde o século 

XIX, depois da cisão com a medicina, a biologia e a história natural, e de se impor em seu 

próprio terreno sobre as rivais ciências do espírito dos alemães e as ciências morais dos 

ingleses. Uma vez adentrados na problemática, tomando a sério o itinerário de Foucault, 

iremos descobrir que o tema da vida não era exclusivo ou monopólio da biologia, podendo o 

bios ser metaforizado em socius e abrir caminho para o estudo da vida em sociedade ou a 
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sociologia. Todavia, como veremos, o bios afastado e abstraído voltará às considerações ao 

nos referirmos às ciências humanas, como no caso da psicologia. Sobre as ditas “ciências do 

homem”, vale dizer que HF e NC, obras do conjunto arqueológico, delas fazem parte, vindo o 

exame de seu discurso emparelhado com a análise e descrição das suas instituições, como 

dizíamos, e sendo até hoje estudadas e citadas quando se fala do trato social da doença mental 

ou das práticas da clínica médica. Semelhantemente, MC, obra que faz parte também desse 

conjunto da arqueologia do saber, como já dito, fez o debate sobre as ciências humanas voltar 

à tona nos anos de 1960, com sua interpretação que suspende por completo os gigantes 

Durkheim e Weber, e parece contentar-se com a proto-história daquelas ciências – 

constatação que não deixa de chocar e requer especial exame. Em contraste, pode-se afirmar 

que pouco há a dizer sobre um impacto do Foucault de MC para a biologia, à diferença de NC 

e HF, outra razão pela qual suspendemos essa dimensão de nossas análises, preocupados que 

estamos com as ciências humanas e sociais, na acepção corrente dos vocábulos. No entanto, 

apesar desse corte temático, para satisfazer a “necessidade de conjunto” da épistémè de 

Foucault, abordaremos aqui ou ali, como já antecipado, categorias advindas da história natural 

e da biologia. Justificado nosso recorte, é preciso dizer que buscaremos tanto em Foucault 

como nos pensadores por ele citados as chaves para a compreensão de alguns temas e 

interpretações propostos, visando clarificar certos pontos cegos de MC, obra que muitas vezes 

confunde o leitor, inclusive por seu vocabulário específico, por suas singularidades, 

afirmações polêmicas e aspiração à originalidade. 

***** 

Nosso primeiro capítulo pretende, antes de tudo, situar historicamente MC, obra seminal 

de Foucault, tendo em vista, o contexto em que foi publicada. Interessa-nos a reconstrução da 

cena francesa dos anos de 1960, resgatando as correntes de pensamento que influenciaram o 

filósofo na elaboração de sua tão polêmica obra. Para tal, levaremos em conta não somente o 

corpus foucaultiano atinente bem como o aporte da chamada escola epistemológica francesa, 

para darmos ensejo à leitura de nosso Foucault epistemólogo. Para controlarmos nosso 

argumento e para entendermos o movimento do pensamento do autor, o qual sofre uma virada 

política posteriormente, consideraremos modicamente a obra A verdade e as formas jurídicas 

(1973), Surveiller et punir (1975) e também o primeiro volume da Histoire de la sexualité, La 

volonté du savoir (1976), para abordarmos a fase que Foucault reconhece como genealogia do 

poder. Cabe-nos entender, no primeiro momento de nosso estudo, as linhas de pensamento 
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com as quais Foucault identifica seu método arqueológico, do qual pode ser dito que foi 

idealizado como alternativa ao marxismo e ao existencialismo, como mostraremos. A 

arqueologia, pelo menos em MC, encontra no estruturalismo um aliado para combater os 

humanismos e um modo de se fazer história sem o ônus continuísta da história das ideias 

tradicional. Mas a relação com o estruturalismo é dúbia, ficando também como tarefa desse 

primeiro momento de nossa pesquisa o esclarecimento da relação de Foucault com essa 

corrente de pensamento que nos anos de 1960 influenciou muitas cabeças. Para além da 

possível relação com a escola de epistemologia francesa e da dúbia filiação ao estruturalismo, 

interessa-nos também a matriz kantiana do pensamento de Foucault, a qual será evocada em 

vários momentos de nossa dissertação, ao fazermos uso de sua Tese Complementar, ou, 

Introduction à l’Antropologie de Kant (Genèse et structure d’Antropologie de Kant)
 12

, de 

1961, mas que veio à publicação apenas em 2008. 

Para remontarmos à cena intelectual na qual Foucault estava inserido nos anos de 1960, 

seguiremos de perto a obra Michel Foucault, de 1991, de Didier Eribon, seu grande biógrafo; 

a interpretação de Hubert Dreyfus e Paul Rabinow, Michel Foucault: uma trajetória filosófica 

- Para além do estruturalismo e da hermenêutica, de 1982, a qual é bastante cara ao estudioso 

de Foucault, assim como a ele próprio, como de pronto reconhece; a História do 

Estruturalismo de François Dosse, a qual nos amplia os horizontes e remonta o percurso do 

estruturalismo desde seu apogeu até seu declínio – embora ainda seja uma metodologia 

seguida por várias disciplinas das ciências sociais e ciências da linguagem. E, tendo em vista 

as inúmeras entrevistas que Foucault deu ao longo da vida, consultar-se-á a coleção Dits et 

Écrits, organizada por Daniel Defert e François Ewald, de 1994, que reúne textos de natureza 

heterogênea e publicados em diferentes épocas. Da bibliografia de apoio, podemos destacar 

também a obra Michel Foucault’s archaeology of scientific reason, de Gary Gutting, de 1989, 

um autor que fornece um material de apoio relevante para nossa pesquisa, inclusive pela sua 

considerável pesquisa realizada sobre o pensamento de Foucault ainda na fase arqueológica
13

. 

                                                           
12

 Junto à Histoire de la folie, Foucault apresentará também uma Tese Complementar - versada na antropologia 

pragmática de Kant, a qual foi publicada somente em 2008 e que nos será muito cara no momento em que 

tratarmos da crítica foucaultiana aos sistemas humanísticos formados a partir do século XIX. Tal tese, embora 

tendo sido publicada tardiamente, já era objeto de interesse dos estudiosos de Foucault, que a consultavam na 

Biblioteca da Sorbonne, seria – pode-se dizer, sem forçamento e risco de anacronismo, como iremos mostrar – a 

motivação da escrita de MC, sobretudo de seu emblemático capítulo IX – “O homem e seus duplos”. Cf. 

Introduction à l’Antropologie de Kant (Genèse et structure d’Antropologie de Kant). Paris: Libraire 

Philosophique J. Vrin, 2008. 
13 As obras da literatura secundária, tanto as que se referem a Foucault quanto às outras fontes que usamos para 

amparar nossa pesquisa, serão citadas em português, e na inexistência da edição do material em nossa língua, ou, 
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Além da própria mudança de perspectiva que o filósofo se permite ao longo da vida, 

reconhecemos que as várias falas de Foucault sobre seu pensamento se relacionam também 

com a recepção de sua obra, dirigindo-se a seus interlocutores e provavelmente às críticas 

recebidas. Como diz Eribon, “um autor sempre manipula mais ou menos, e mais ou menos 

conscientemente, sua biografia intelectual” e “procura nunca perder seu controle
14

”. Por este 

motivo, as inúmeras entrevistas do autor nos ajudarão a reconstruir seu pensamento e o 

contexto intelectual em que o filósofo foi recebido, na tentativa de compreender suas 

múltiplas propostas filosóficas. Consideramos também como tarefa de nosso primeiro 

capítulo uma breve elucidação dos conceitos com os quais Foucault opera sua arqueologia, 

como as importantes noções de épistémè e de a priori histórico, com as quais teremos de nos 

haver ao longo de nosso estudo. Da mesma forma, cabe-nos o esclarecimento sobre as 

principais questões de método, interessando-nos também os limites da arqueologia do saber e 

a abertura para a genealogia do poder, ainda que modicamente, vale dizer. 

***** 

Nosso segundo capítulo assumirá um caráter acessório em nossa dissertação. 

Diferentemente do que faremos com a épistémè clássica e com a épistémè moderna, a 

épistémè da Renascença, onde tudo se inicia na arqueologia de Foucault, nos servirá apenas 

como um ponto de apoio para marcar as diferenças com relação à épistémè dos séculos XVII 

e XVIII, a idade que lhe sucede. Dessa forma, o primeiro passo será apresentar a épistémè 

Renascentista tal como Foucault a apresenta, focada no século XVI e nomeada como “A prosa 

do mundo”. Cabe-nos mostrar a tese de Foucault sobre a linguagem, via na qual o filósofo se 

baseia para fazer seu diagnóstico arqueológico da Renascença, caracterizando-a, de maneira 

geral, como a épistémè da semelhança, entendendo também como o filósofo, de um só golpe, 

trata da magia, da ciência e da filosofia da época. Sobre este ponto, deve-se dizer que 

Foucault, em sua análise, prioriza uma tese central sobre todo saber que foi possível no século 

XVI, e o faz baseado em uma interpretação sobre o jogo dos signos: a linguagem na 

Renascença de Foucault é dada por um sistema de signos naturais, o que garante uma 

disposição epistêmica que permite diversas relações de similitude entre a coisa falada e a 

coisa mesma ou a cópia fiel do real. Como modalidades do saber da Renascença, Foucault vai 

apresentar a exegese bíblica e a prática do comentário como exemplos, saberes que seriam 

                                                                                                                                                                                     
em alguns casos, por motivos de acesso, ofereceremos traduções por conta própria, junto ao trecho em língua 

estrangeira, para cotejamento. 
14

 ERIBON, Didier.  Michel Foucault e seus contemporâneos.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1996, p. 25. 



19 
 

     
 

modos genuínos de um conhecimento garantido pelas marcas da semelhança que Deus teria 

deixado aos homens para que estes interpretem o mundo. 

No entanto, nessa visão de bloco, o filósofo deixa à margem a magia natural, a bruxaria 

e o misticismo, os quais podem ser pensados segundo uma elaboração mais complexa e 

diversa, oferecendo assim uma visão tanto quanto reduzida desses saberes tão caros ao 

Renascimento. Algo que Foucault nem mesmo menciona é o bloco dos Studia Humanitatis, 

formação que nos importa, ao circunscrever nosso interesse pelas ciências humanas. Devido a 

isso, resgataremos, num segundo momento deste capítulo, uma compreensão mais detalhada 

sobre a magia, e num terceiro momento, um quadro para o ignorado bloco das humanidades 

na Renascença. A partir dessas observações, tentaremos extrair as implicações 

epistemológicas da visão de Foucault sobre a Renascença, visando apontar certos limites, mas 

também suas contribuições, tentando entender também por que Foucault silencia o famoso 

bloco dos Studia Humanitatis em uma linha de pensamento que se propõe como história 

arqueológica das ciências humanas. 

***** 

O terceiro capítulo de nossa dissertação versa sobre a épistémè clássica, oferecendo 

primeiramente uma visão geral sobre o saber dos séculos XVII e XVIII. Depois de 

caracterizada a visão de Foucault sobre tais séculos, pretendemos averiguar algumas de suas 

afirmações, sobretudo no que se refere à linguagem representativa, uma leitura própria da 

Gramática de Port-Royal, extensiva à Lógica de Port-Royal. Ao voltar aos séculos XVII e 

XVIII, pretende-se averiguar a procedência da principal tese de Foucault sobre a linguagem, 

da qual afirma ter rompido com um esquema ternário de signos vigente até o século XVI, e 

que, devido ao recuo da épistémè renascentista, instauraria um esquema binário de signos 

sobre o qual é preciso investigar. Como adiantado, além da teoria clássica da linguagem, num 

segundo desdobramento deste capítulo, voltaremos nosso interesse ao domínio das trocas 

humanas, do comércio, das riquezas e do trabalho, completando então o eixo que pretendemos 

percorrer ao longo de toda dissertação: linguagem e trabalho. Neste momento, 

acompanharemos a análise de Foucault sobre as práticas mercantilistas, a escola fisiocrata de 

François Quesnay e um certo pensamento “utilitarista”, bem como o estudo das riquezas das 

nações de Adam Smith.  

Tais pensamentos acerca da linguagem e do trabalho, segundo Foucault, subjazem à 

mesma e única matriz epistêmica, o que representa uma visão bastante polêmica, tanto porque 
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a arqueologia apaga as diferenças entre as escolas do pensamento que são tomadas a sério 

pela história tradicional das ideias, anulando o papel fundacional de certos autores e sua 

contribuição para determinado pensamento ou teoria, quanto porque emparelha áreas tão 

diversas do conhecimento. Caberá, no final do capítulo, unificar os dois domínios, ou seja, 

linguagem e riqueza, e eventualmente o domínio da vida. Montada então a épistémè, 

apresentaremos uma breve conclusão sobre as temáticas levantadas no capítulo, visando 

destacar as principais implicações epistemológicas. 

***** 

O quarto capítulo de nossa dissertação consiste na análise da épistémè moderna, 

oferecendo primeiramente as características gerais da mudança que começou a ocorrer a partir 

do final do século XVIII, momento em que ela se instaurou. Da épistémè moderna de 

Foucault destacaremos, do lado da linguagem, a linguística histórica, tendo a obra de Franz 

Bopp como referência. No domínio das trocas e da produção da riqueza, destacaremos o 

pensamento de David Ricardo, entendendo como opera a teoria do valor e a categoria de 

trabalho em seu pensamento, marcando também em que medida o pensador se afasta de Smith 

e mais ainda dos fisiocratas, na esteira de Foucault. Neste momento caberão também algumas 

considerações sobre o pensamento de Marx, uma vez que Foucault vai situá-lo ao lado de 

Ricardo. 

Por ora, é importante marcar que nossa intenção é entender que, embora a representação 

vá recuar, possibilitando o avanço da linguística histórica e da economia política, ciências 

empíricas, será ainda a partir dela que as ciências humanas se formarão, sendo então 

depositárias da épistémè da representação, ao menos em uma de suas vertentes. 

Diferentemente das ciências empíricas, as ciências humanas não contornam completamente a 

representação enquanto disposição epistêmica, significando, no limiar da modernidade, uma 

espécie de avatar do saber clássico. Ao circunscrever a forma epistêmica das ciências 

humanas, temos em vista mostrar que o problema do homem, ou a chamada questão 

antropológica, já ocupava a cabeça de Foucault desde anos antes de MC. Neste momento, 

lançaremos mão da famosa Tese complementar que foi apresentada junto com a HF, a qual 

desde 1961 já adiantava a Foucault o problema do “antropologismo” herdado pelas filosofias 

ou sistemas de pensamento pós-kantianas. Se para a filosofia moderna o antropologismo gera 

a degenerescência do pensamento ou da cultura, para as ciências humanas o antropologismo 

representa uma falha ou carência epistemológica. O homem, ou o pensamento que tem o 
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homem como sujeito e objeto, seja na forma de ciências humanas ou na forma de filosofia 

humanista, resultava em nós cegos que Foucault já havia identificado desde muito cedo. E 

será essa a importância da TC, na qual Foucault vai entender que a filosofia crítica de Kant, ao 

introduzir e distinguir o par empírico/transcendental, pode ser um modelo para os sistemas de 

pensamento que não querem cair nas aporias da questão antropológica. Além de assumir suas 

raízes nietzschianas e heideggerianas, um certo Maurice Florence escreve para o Dictionnaire 

des Philosophes de Denis Huisman: “Se Foucault está inscrito na tradição filosófica, é 

certamente na tradição crítica de Kant, e seria possível nomear sua obra como História crítica 

do pensamento
15

”.  

No final deste capítulo caberá emparelhar a linguística histórica e a economia política, 

buscando entender como elas, junto às ciências humanas e à filosofia moderna, se dispõem na 

épistémè moderna, visando extrair as implicações epistemológicas dos temas e interpretações 

levantados no capítulo. 

***** 

Nosso quinto capítulo, diferentemente dos outros, terá uma dimensão prospectiva. A via 

kantiana com a qual Foucault aprende a lição crítica de manter os polos empírico e 

transcendental afastados servirá à filosofia. Mas para as ciências humanas, a outra via para o 

problema do antropologismo será o estruturalismo. Com o estruturalismo Foucault aprende 

que o homem pode ser substituído por estruturas, tendo objetos como o clã, o parentesco, os 

ritos e os mitos, as interdições da cultura, o inconsciente, etc e não exatamente o homem. As 

ciências estruturalistas lidarão não com o homem ou com representações de outras ciências, 

mas com elementos próprios como o inconsciente, à maneira da psicanálise, ou a etnologia 

que se ocupará do tema do uno e do múltiplo na cultura, ou ainda a linguística moderna, 

ciência estruturalista mestra, que se ocupará da língua em sua autonomia e plenitude, sendo 

esta tomada como sistema semiótico, supondo nisso a relação do todo com suas partes. Tais 

disciplinas – a psicanálise, a etnologia e a linguística estruturalista – não são senão 

contraciências para Foucault, mas não porque não seriam rigorosamente científicas, mas 

porque estão na contramão das ciências humanas, isto é, no sentido contrário delas, levando o 

homem à sua dissolução.  

Num primeiro momento, detalharemos a proposta de Foucault para as ciências 

humanas, numa segunda seção, destacaremos a ciência estruturalista modelo, a linguística, 

                                                           
15

 Cf. FOUCAULT, In: HUISMAN, Denis. Dictionnaire des Philosophes, 2 v. Paris: PUF, 1984, p. 994. 
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mostrando que nela está presente a representação, tal como se vê no jogo de signos clássico. 

Caberá, no final do capítulo, averiguar as implicações dessa história estruturalista das ciências 

humanas apresentada por Foucault, entendendo também a motivação que levou o filósofo a 

mudar de perspectiva nos anos seguintes. 
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Capítulo 1  

Foucault e a cena francesa 

1.1 Foucault contra os humanismos e o antídoto estruturalista  

“Foucault vende como pãezinhos.
16

” 

Le Nouvel Observateur 

 

O pensamento de caráter humanista que gravitava na cena filosófica da França dos anos 

de 1950 e 1960, se tomado de um ponto de vista mais ampliado, situa-se na esfera do 

espiritualismo francês. O espiritualismo francês é um fenômeno disperso, o qual se inicia no 

século XIX, com raízes porém no século XVIII, e chega por diferentes caminhos à primeira 

metade do século XX, cujos representantes – uma verdadeira constelação – são diversos e 

ecléticos, podendo ser católicos, protestantes ou mesmo ateus. Victor Cousin, Maine de Biran, 

Gabriel Marcel, Paul Ricouer, Bergson e outros podem ser inscritos nessa linhagem de 

pensamento do humanismo cristão, com efeito, protagonizado antes de tudo por tomistas, 

neotomistas e agostinianos, e se abrindo em outras frentes a inflexões laicas, agnósticas e 

mesmo decididamente ateias, como dito – o que justifica a inclusão de neo-kantianos, como 

Brunschvicg, e positivistas como Boutroux, (trata-se de um epígono do positivismo 

espiritualista, segundo Gary Gutting). Nessa mesma constelação e à sua maneira, Sartre 

elabora sua filosofia existencial baseado na fenomenologia, enviesando seu pensamento 

também para acolher ou acomodar mais tarde, na Crítica da razão dialética, o marxismo – o 

que demanda do intelectual a tarefa social do engajamento político. Faz parte desse universo a 

ideia de que O existencialismo é um humanismo
17

, conferência cuja edição data de 1946 e na 

qual Sartre faz a famosa afirmação de que a existência precede a essência, existência do 

homem no caso.  

Heidegger foi interpretado frequentemente como existencialista, mas manteve silêncio 

por longos anos sobre isso, sem conseguir todavia neutralizar de todo essa interpretação, 

devido à centralidade do Dasein na sua primeira filosofia, centralidade que, como é sabido, 

deu lastro no ambiente francês e alemão a antropologias humanistas, deixando-o pouco à 

vontade com as companhias indesejadas e conduzindo à grande virada que leva à sua segunda 
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 Le Nouvel Observateur, n. 91, p. 29, 10 de agosto de 1966 apud DOSSE, François. História do estruturalismo 

I: O campo do signo, 1945-1966. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1993, p. 425. 
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 Cf. esclarecimentos de Jean Beaufret sobre essa ideia de Sartre, para quem o filósofo francês teria a intenção 

de dizer, na verdade, que o existencialismo pode conduzir a doutrinas bastante diferentes. BEAUFRET, Jean. 

Introduction aux philosophes de l’existence: de Kierkegaard a Heidegger. Paris: Éditions Denoöel, 1971, p. 98-9. 
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filosofia. A entrada do filósofo alemão nessa conversa nos interessa, uma vez que é possível 

detectar várias marcas de seu pensamento na filosofia foucaultiana, como veremos ao longo 

da dissertação. Finalmente, em 1947, Heidegger vai escrever sua famosa Carta sobre o 

Humanismo
18

, endereçada a seu discípulo francês Jean Beaufret, ao longo da qual deixa clara 

sua forte crítica ao humanismo, não só cristão, mas de todas as observâncias. Para Heidegger, 

certamente o humanismo tem outras consequências, uma implicação direta da metafísica, a 

grande motivação de seu pensamento crítico. Na esteira de Heidegger, o humanismo marxista 

como o de Sartre, por exemplo, não passa de um pensamento metafísico
19

. 

Como dizíamos, esse pensamento humanista do qual se pode aproximar o espiritualismo 

francês tem uma origem cristã, ainda que chegue secularizado a autores como o primeiro 

Heidegger, Husserl e Sartre
20

. Jean Beaufret chega a nos falar de interpretações secularizadas 

de autores cristãos, e é aqui que identificamos um Heidegger, uma secularização de 

Kierkegaard, ou um Husserl, uma secularização de Santo Agostinho, entendendo também 

porque Max Scheler nos fala de uma secularização dos Pensée de Pascal
21

. E assim, na 

primeira metade do século XX, a fenomenologia, um abarcado dentro do contexto do 

espiritualismo francês, dando ensejo à sua renovação, se apresentava para muitos intelectuais 

como uma boa orientação para a reflexão. Influenciado por Edmund Husserl, Maurice 

Merleau-Ponty, no início de sua carreira, próximo do pensamento católico, elaborou sua 

fenomenologia da percepção em discussão com a ciência (Gestalt), sendo reconhecido na 

França como grande expoente daquela corrente filosófica. 

Sobre a forte influência da fenomenologia sobre os intelectuais neste momento, deve-se 

lembrar que Foucault chegou a escrever uma introdução a Le Rêve et l’existence, de Ludwig 
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 HEIDEGGER, Martin. Carta Sobre o Humanismo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967. 
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 É importante considerar a grande recepção heideggeriana na França depois da Segunda Grande Guerra, como 

narra Jean Beaufret, quem coloca Heidegger no horizonte dos filósofos da existência (evitando a sufixação 

“ismo” do termo existencialismo). A filosofia francesa contemporânea foi largamente influenciada e penetrada 

pelo pensamento alemão, e, neste contexto, Heidegger é um dos nomes de destaque. Interessa-nos apontar essa 

influência porque Foucault exibe certa ascendência heideggeriana, resgate que faremos em alguns momentos de 

nossa pesquisa. Cf. BEAUFRET, Jean. Introduction aux philosophes de l’existence, p. 79. 
20

 Vale destacar a seguinte citação: “O existencialismo ateu, que eu represento, é mais coerente. Declara ele que, 

se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência, um ser que existe antes de 

poder ser definido por qualquer conceito, e que este ser é o homem ou, como diz Heidegger, a realidade humana. 

Assim, não há natureza humana, visto que não há Deus para a conceber. O homem é, não apenas como ele se 

concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após este 

impulso para a existência: o homem não é mais que o que ele faz. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é 

o de pôr todo homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade de sua existência.” 

SARTRE, Jean-Paul Sartre. O Existencialismo é um Humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Col. Os 

Pensadores), p. 6. 
21

 Cf. BEAUFRET, Jean. Introduction aux philosophes de l’existence, p. 95-6. 
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Binswanger
22

, em 1954 – é importante dizer que se trata de um dos poucos textos em que se 

aproxima da fenomenologia, ao se ocupar de um autor que propõe uma teoria psicanalítica 

altamente inspirada na fenomenologia de Husserl e no pensamento de Heidegger. Embora 

tenha se distanciado dessa tradição, Foucault terá sido um leitor de Merleau-Ponty nos anos 

de 1950, como relata a Claude Mauriac: “Quem era importante para nós, quando éramos 

jovens, não era Sartre, mas Merleau-Ponty. Ele exercia sobre nós uma verdadeira 

fascinação
23

”. Voltaremos a falar em vários momentos sobre a relação de oposição de 

Foucault com relação ao filósofo Sartre, reconhecidamente de grande destaque na filosofia 

francesa contemporânea. Por ora cabe-nos mostrar que Foucault queria que seu pensamento 

fosse um extremo oposto da fenomenologia, como veremos adiante, ainda que tenha se 

fascinado com a mente e a prosa de Merleau-Ponty nos anos de 1950. Mais ainda do que a 

afinidade com a fenomenologia, Foucault se identificava como pertencendo à tradição 

hermenêutica originada em Ser e tempo de Heidegger, mas seu interesse social o teria 

afastado dessa linha de pensamento. É importante notar que esse início da reflexão 

foucaultiana ainda não faz parte da fase da arqueologia do saber, a qual se distanciará bastante 

da tradição fenomenológica e de sua consorte existencialista. Vale dizer também que não será 

com o marxismo que a obra de Foucault apresentará afinidades, ainda que tenha pertencido ao 

Partido Comunista Francês
24

 por alguns meses para depois se afastar, tendo sua obra uma 

animada crítica ao pensamento marxista que incomodou intelectuais como Sartre e Simone de 

Beauvoir. 

Nos anos seguintes Foucault irá enviesar seu pensamento para outra direção, um 

caminho que se opõem à ideia de um sujeito fundante, o qual conferiria sentido à significação 

(sujeito doador de sentido), cortejado tanto pelo existencialismo quanto pela 

fenomenologia
25.

. Tendo em vista a recusa por parte de nosso autor das filosofias do sujeito e 

de toda sorte de pensamento humanista, pode-se interpretar a arqueologia de Foucault como 
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 Cf. FOUCAULT, Michel. “Introduction (in Binswanger)”. In: Dits et écrits I, p. 65 – 120. 
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 FOUCAULT, Michel apud MAURIAC, Claude, Le Temps immobile, t. III: Et comme l’espérance est violente, 

Paris, Grasset, 1976, p. 492. A relação de Foucault com a fenomenologia rende discussões bastante férteis, 
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fenomenologia. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 
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 Cf narração de Eribon sobre a saída de Foucault do Partido Comunista e sua relação com Althusser que 

permaneceu inalterada. ERIBON, Didier. Michel Foucault: Uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 

1990, p. 70. 
25

 É conveniente lembrar que no texto que assina com o pseudônimo de Maurice Florence, Foucault vai falar que 

a preocupação central de toda sua obra foi a constituição do sujeito – em data próxima à sua morte, podendo ser 

consideradas estas suas últimas palavras, e cujo sentido preciso deverá ser esmiuçado, em razão das inflexões 

sofridas. Cf FOUCAULT, In: HUISMAN, Denis. Dictionnaire des Philosophes, p. 994. 
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resposta a essas correntes que lhe foram contemporâneas. Pretende-se nos capítulos que 

seguem entender como e por que Foucault se opõe a tais filosofias, propondo sua filosofia 

como uma história crítica do pensamento, como vai dizer no final da vida. Como assinalado 

acima, nossa investigação parte da obra MC, no entanto, reconhecemos que esta faz parte de 

toda uma fase do pensamento foucaultiano, a qual é orientada pelo método da arqueologia do 

saber – da qual podemos também identificar as obras HF e também NC
26

. Nosso intento é 

destacar MC do projeto arqueológico, reconhecendo suas especificidades e seu tema principal: 

as ciências humanas, a exemplo das noções de épistémè e de a priori histórico, pouco ou nada 

convencionais, e aparecendo as ciências humanas, em sua terminologia, encavaladas com a 

história natural e a biologia, além da economia e da linguística (filologia), de modo que sua 

autonomia e legitimidade – essenciais para o pensamento epistemológico – serão vistas como 

infundadas e problemáticas. 

A épistémè, identificada como o conjunto de regras anônimas ao saber, é o que define a 

disposição dos vários saberes de uma dada época, abarcando discursos e enunciados, como 

dirá em AS, cujo resultado será a ordenação (mise-en-ordre) das coisas e das palavras, a 

justificar o título da obra, o que já avaliamos. A épistémè é uma espécie de monólito face à 

dispersão histórica, sendo um operador que serve a Foucault para postular unidades face ao 

escoar do devir temporal.
27

 Portanto, se limitarmos a aproximação, pode-se entender a 

épistémè como um paradigma epistemológico. Cabe-nos, no entanto, ponderar a comparação 

da épistémè com outros conceitos da história das ciências, porque Foucault abre mão tanto das 

categorias de epistemologia como de ciência, propondo a noção de saber como dimensão que 

abarca tanto ciências como não ciências (pseudociências, contraciências, fenômenos estéticos, 

formações discursivas, etc). Assim, a épistémè, como conjunto de regras que dão as condições 

de possibilidade ao saber, ainda se relaciona a outra noção: a noção de a priori histórico. Tal a 

priori, define os objetivos da obra de Foucault, no entanto, a noção nos coloca dificuldades 

hermenêuticas relevantes: Em que ela consiste? Seria um pensamento anterior a toda reflexão 

sobre a história, mas que seria ele mesmo utilizado para interrogá-la?
28

 Estamos de acordo 
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 Como assinala Foucault: “Nenhum desses textos é autônomo, nem suficiente por si mesmo; eles se apoiam uns 
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com Ian Hacking
29

 quando diz que em Foucault se trata de um kantismo historicizado, mas 

não conforme Hegel, e sim Bachelard. Trabalharemos o historicismo de Foucault em nossa 

segunda seção, momento em que serão abordadas as influências de Gaston Bachelard – e sua 

noção de corte epistemológico, operador o qual permite a Foucault pensar numa história 

descontínua - e, mais ainda, de Georges Canguilhem, e sua proposta de uma história 

conceitual, a qual inspira Foucault. 

Depois de HF, obra em que se pode identificar uma tese ontológica sobre a loucura, e 

NC, na qual se observa uma crítica de caráter social sobre o saber médico, Foucault opta por 

restringir seu método arqueológico à investigação sobre as regras que governam o discurso. 

Sob o entusiasmo estruturalista que rondava Paris, Foucault procurou purificar e reter o 

aspecto formal de seu trabalho. Segundo a linha de interpretação de Dreyfus e Rabinow
30

, 

Foucault teria amenizado seu interesse nas instituições sociais, concentrando-se quase 

exclusivamente no discurso, em sua autonomia e transformações descontínuas, de forma a 

separá-lo de seu conjunto social para descobrir suas próprias regras e leis de funcionamento. 

Ainda na perspectiva de Dreyfus e Rabinow, pode-se dizer que na medida em que restringe 

seu método à análise do discurso, em busca do seu solo arqueológico nos arquivos, nos livros, 

nos tableaux e nos portraits (Las Meninas), a contrapelo da filosofia analítica que ficava com 

a linguagem e a sintaxe da ciência, Foucault estende o domínio de sua investigação às 

principais ciências do homem. Esta extensão seria natural segundo os autores, uma vez que 

Foucault já se interessava por elas. Tendo já se aventurado a compreender como a civilização 

ocidental tentou considerar e entender o que foi “o outro” na sociedade, Foucault se volta em 

MC aos sistemas de autoentendimento do pensamento ocidental, os quais se formaram a partir 

da reflexão sobre os seres humanos. Tais sistemas se deram na forma de várias disciplinas que 

lidam com a vida, o trabalho e a linguagem – sobre as quais falaremos ao longo de nossa 

dissertação. 

Segundo os autores, Foucault sentiu, como muitos intelectuais na França nesse 

momento, que o entendimento sobre os seres humanos havia alcançado uma conjuntura 

crucial. Os humanismos haviam prometido muito, mas, no final, tais reflexões sobre o homem 

teriam falhado por não conseguirem sobreviver à suas próprias promessas. O estruturalismo 
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 Cf. HACKING, Ian.  “Historical metaepistemology”.  In: CARL, W; DASTON, L (ed.).  Wahrheit und 
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seria assim uma espécie de antídoto encontrado por Foucault e por muitos outros, sendo 

identificado como um programa que, diferentemente dos outros, poderia ser levado adiante. 

Sobre este ponto, pode-se dizer que Foucault compartilha com os estruturalistas a atitude de 

recusa das opiniões advindas da tradição, pois, como observa François Dosse: 

 

A época, enfim, e motivos tanto políticos quanto científicos, é marcada pela ideia segundo a qual o 

discurso serve tanto para mascarar a realidade quanto para traduzi-la. Assim, pôde-se qualificar a atitude 

dos intelectuais que estabelecem o objetivo de desmistificar as opiniões comuns, de recusar o sentido 

aparente, desestabilizá-lo e procurar por detrás do discurso a expressão da má-fé.
31

 

 

Dosse diz que esse pensamento de desconfiança da tradição expressa um sentimento de 

pessimismo dos intelectuais em relação à cultura ocidental. O discurso ocidental, encoberto 

pelo véu do ideal libertador das Luzes, teria se colocado sob a ótica do poder. Embora 

Foucault ainda não utilize o termo “poder”, sua HF é baseada nesse ideal de desvelamento das 

relações de saber (e poder) que envolvem práticas como o internamento e o discurso 

psiquiátrico. 

É importante dizer que quando se fala em método estrutural em filosofia tem-se em 

vista um procedimento hermenêutico do qual são representantes o exegeta platonista Victor 

Goldschimidt e Martial Gueroult, notável intérprete de Descartes. No entanto, o 

estruturalismo observado pelo prisma das ciências humanas significa outra coisa. Antes de 

mais nada, o estruturalismo nas ciências humanas é uma doutrina ou um programa a ser 

seguido, e como tal ocupa-se de fenômenos empíricos, não tão-só de estudos de textos. Tal 

programa orientou as novas ciências sociais como a linguística, ciência mestra, a 

antropologia/etnologia e a psicanálise nos anos de 196032. Isso explica porque, depois de ter 

apresentado o problema da carência epistemológica das ciências humanas, Foucault vai 

propor as ciências estruturalistas como um caminho viável para a nova épistémè em formação. 

Na perspectiva de Émile Benveniste, a linguagem é o mais econômico dos simbolismos, 

pois não exige nenhum esforço laborial, se comparado a outros sistemas representativos como 
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 DOSSE, François. História do estruturalismo I: O campo do signo, 1945-1966, p. 13. 
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 Sobre o estruturalismo e sua adesão por tais ciências, observa Dosse.  “... o estruturalismo se constitui em 
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periféricas, pela imprensa ou ainda por uma venerável instituição que será lugar de refúgio à pesquisa de ponta: o 

Collège de France.” DOSSE, François. História do Estruturalismo I, p. 15. 
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a pintura, a escultura, etc. Benveniste
33

, linguista da escola estruturalista, considera que não 

há relação direta entre o homem e o mundo e nem entre homem e homem, havendo sempre a 

necessidade de um sistema simbólico que vai operar por mediação. E é por esse motivo, 

estando tudo conectado, que língua e sociedade não se concebem separadamente. Este 

raciocínio justifica as correntes de pesquisas que levam as ciências do homem a trabalhar 

dentro do mesmo espírito que anima a linguística e a grande tendência de formalização da 

linguagem. Nos anos de 1960 a linguística se mostrou como o grande modelo de ciência, a 

começar pela etnologia de Lévi-Strauss, que parte do método estrutural de Ferdinand de 

Saussure, tendo na obra de Jakobson, no campo da fonética, uma de suas realizações 

paradigmáticas. À luz de Saussure, instaurado como unidade da língua, o signo resulta no 

projeto da língua como sistema semiótico, e o qual acaba por se disseminar nas ciências 

humanas, segundo Benveniste: “Ora, vemos agora propagar-se esse princípio para fora das 

disciplinas linguísticas e penetrar nas ciências do homem, que tomam consciência de sua 

própria semiótica. Não é a língua que se dilui na sociedade, é a sociedade que começa a 

reconhecer-se como ‘língua’”
34

. Essas observações são caras à nossa pesquisa, uma vez que a 

proposta de Foucault para as ciências humanas se situa nesse universo, destacando o interesse 

de Foucault em entender como o jogo dos signos funcionou em cada época. A arqueologia das 

ciências humanas, proposta indicada pelo subtítulo de MC, é uma tentativa de promover essas 

disciplinas estruturalistas. Na linha de Dreyfus e Rabinow, a arqueologia das ciências 

humanas usa e purifica o método desenvolvido pela arqueologia da percepção médica, na 

tentativa de encontrar as estruturas dos discursos que as várias disciplinas realizam sobre a 

sociedade, os indivíduos e o mundo. E se quisermos aproximar ainda mais o método de MC 

com o estruturalismo, devemos então estar de acordo com Philippe Sabot, sobretudo quando 

chama as contraciências de Foucault de “saberes estruturais”, o que é justificado também pelo 

subtítulo original da obra, “uma arqueologia do estruturalismo”, como observaram Dreyfus e 

Rabinow
35

.  
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o estruturalismo a posição mais avançada no campo das ciências humanas. Entretanto, ele não estava praticando 
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Observa-se abaixo uma citação extraída de uma entrevista de Michel Foucault 

concedida a Duccio Trombadori, em 1978, publicada em 1980, na qual o filósofo francês fala 

do auge do estruturalismo: 

 

No meio dos anos de 1960, foram chamadas de “estruturalistas” pessoas que haviam efetuado pesquisas 

completamente diferentes umas das outras, mas que apresentavam um ponto em comum: elas tentavam 

fazer cessar, contornar uma forma de filosofia, de reflexão e de análise centradas, essencialmente, na 

afirmação do primado do sujeito. Isso ia do marxismo – obcecado ainda, pela noção de alienação – ao 

existencialismo fenomenológico, centrado na experiência vivida, a tendências da psicologia que, em 

nome da experiência de sua adequação ao homem – digamos, a experiência de si – recusavam o 

inconsciente.
36

. 

 

A fala de Foucault explicita a constante associação ao estruturalismo dos pensadores 

que não queriam fazer uma filosofia do sujeito nos anos de 1960. Como uma filosofia da 

forma, em detrimento de uma filosofia do sentido (conteúdo), o estruturalismo pode ser 

entendido como corrente de pensamento que se opõe diametralmente àquelas filosofias da 

consciência, a exemplo da fenomenologia de Husserl e de Merleau-Ponty, e de sua faceta 

existencialista com Sartre. “Foucault vende como pãezinhos”, publica Le Nouvel Observateur, 

em 10 de agosto de 1966 – ano-luz do estruturalismo, como diria François Dosse. Vejamos 

abaixo a projeção das vendas de MC segundo informações oferecidas por Pierre Nora: 

 

O acontecimento do ano, que relega por seu êxito as outras obras a segundo plano, é, sem dúvida alguma, 

a publicação na Gallimard da obra de Michel Foucault: Les mots et les choses. Proeza sem precedente, a 

edição esgota-se em poucos dias: “Foucault vende como pãezinhos: 800 exemplares de Les mots et les 

choses vendidos em cinco dias durante a última semana de julho (9.000 exemplares ao todo).” Somente 

no ano de 1966, embora o livro só chegue nas livrarias em abril., Les mots et les choses venderão 20.000 

exemplares e em 1987 a venda eleva-se a 103.000 exemplares, número  verdadeiramente excepcional se 

levarmos em conta a dificuldade da obra em questão. 
37

 

 

As influências do estruturalismo aparecerão em MC e também em seu par 

metodológico, AS, sendo possível, notar pelas passagens acima certa inserção de Foucault 

dentro da corrente. No entanto, as relações de Foucault com o estruturalismo não são tão 

                                                                                                                                                                                     
as ciências humanas: estava analisando, na qualidade de observador externo, o discurso como um domínio 

autônomo. Desta vez, estávamos na pista certa. Foucault nos contou que o verdadeiro subtítulo de As Palavras e 

as Coisas era Uma Arqueologia do Estruturalismo. Nossa opinião, então, era de que, apesar de sua linguagem e 

abordagem se apresentarem fortemente influenciadas pela moda francesa do estruturalismo, Foucault nunca 

produziu uma teoria universal do discurso; ao contrário, limitou-se a descrever as formas históricas assumidas 

pelas práticas discursivas. Apresentamos nossa versão a Foucault e ele concordou que nunca tinha sido 

estruturalista, mas que, talvez, não tivesse sido tão resistente quanto deveria aos avanços sedutores 

da terminologia desta corrente.” DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault: Uma trajetória 

filosófica (para além da hermenêutica e do estruturalismo). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 6. 
36

 Entrevista concedida a Duccio Trombadori em 1978, publicada em 1980, ou seja, o Foucault que aqui fala já é 

aquele já fez as várias inflexões de pensamento, tendo já se afastado da onda estruturalista dos anos de 1960. 

FOUCAULT, Michel. “Conversa com Michel Foucault”. In: Ditos e escritos VI, p. 311-12. 
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claras assim, tendo em vista que o filósofo recusou o rótulo de “estruturalista” por várias 

vezes nos anos seguintes. Exemplo disso são as dezenas de frases em que Foucault rejeita o 

estruturalismo; não obstante, o filósofo foi considerado estruturalista não só por seus 

opositores, mas por pessoas próximas, como Canguilhem, Rolan Barthes, Gilles Deleuze, 

Louis Althusser, etc. O que teria acontecido então?  

Segundo Eribon, quem inclusive se coloca como crítico da História do estruturalismo 

de Dosse, Foucault teria se sentido sufocado com o enquadramento, depois que a palavra se 

transformou em clichê e seus epígonos em alvos de uma verdadeira máquina de guerra.38 

Sobre essa relação dúbia de Foucault com o estruturalismo, como narra Edgardo Castro, em 

seu Vocabulário de Foucault, na obra AS Foucault irá dizer que não utilizou uma só vez o 

termo “estrutura” em MC. Tal negativa peremptória não resiste ao exame, e, tendo-lhe feito o 

cômputo, Castro diz que a afirmação é falsa, pois o termo aparece 79 vezes ao longo da obra, 

inclusive no índice
39

. Podemos mencionar, para contrapor, também as muitas vezes em que 

Foucault se refere ao estruturalismo de maneira positiva: Em 1966, em MC: “O estruturalismo 

não é um método novo, é a consciência inquieta do saber moderno”
40

. Ou em entrevista 

datada de 1967, concedida a G. Fellous para o jornal africano La presse de Tunisie, Foucault 

vai dizer:  

 

                                                           
38

“Certamente Foucault sentiu uma verdadeira sensação de sufocamento no desenrolar dos debates, 

frequentemente muito polêmicos, às vezes violentos, que acompanharam a publicação de seu livro. A maneira 

pela qual todo um conjunto de pensadores, pesquisadores, teóricos de horizontes e de disciplinas diferentes se 

encontraram englobados na “vulgata” de uma “ideologia estruturalista” acabara por fechar toda a possibilidade 

de discussão. Tudo era julgado pela medida dessa apelação mal controlada e a palavra “estruturalista”, que 

servira para designar progressos da pesquisa em certo número de campos, agora não era mais do que um slogan 

cujos efeitos de fechamento e de esclerose exasperavam os mais fervorosos adeptos do método estrutural. Não se 

deve esquecer que mais ou menos no mesmo momento Dumézil, que se definira como estruturalista durante mais 

de trinta anos, recusou violentamente a apelação no prefácio do terceiro volume de Mythe et épopée (1973), 

declarando: “Não sou, não tenho que ser, ou não ser estruturalista.” Sua exasperação se explica facilmente: 

acabou-se por discutir seu trabalho não mais para examinar os resultados, mas para avaliar seu grau de 

conformidade com os requisitos de um método arbitrariamente definido por pessoas que não conhecem nada do 

seu campo de pesquisas e que vinham lhe dar lições sobre o que deveria fazer.” ERIBON, Didier. Michel 

Foucault e seus contemporâneos, p. 144. 
39

 CASTRO, Edgardo.  Vocabulário de Foucault. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p. 152.  
40

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 287. 
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O que tratei de fazer foi introduzir as análises de estilo estruturalista em domínios onde eles não haviam 

penetrado até o presente, quer dizer, no domínio da história das ideias, da história do conhecimento, da 

história da teoria. Nesse sentido, fui levado a analisar em termos de estrutura o nascimento do próprio 

estruturalismo
41

. 

 

Da mesma forma, em uma conferência pronunciada na Universidade de Kaio, Japão, 

em 1970, Foucault afirma: “O estruturalismo e a história contemporânea são instrumentos 

teóricos graças aos quais se pode, contra a velha ideia de continuidade, pensar realmente 

tanto a descontinuidade dos acontecimentos como a transformação das sociedades
42

.” No 

entanto, como viu Eribon, o rótulo de estruturalista incomodou o filósofo e não somente isso, 

mas sua relação com Lévi-Strauss, pensador reconhecido como precursor do estruturalismo. 

A confusa relação de Foucault com Claude Lévi-Strauss pode nos ajudar na compreensão 

dessa ambígua identificação com o estruturalismo, relação de admiração e, ao mesmo tempo, 

de reserva, não escondendo o antropólogo uma indisfarçável antipatia pessoal por ele. Vale 

lembrar que Lévi-Strauss publicou os dois volumes de suas Mitológicas em 1964 e 1966, 

respectivamente, O cru e o cozido e Do mel às cinzas, e que MC data de 1966. O dissenso 

está no fato de Lévi-Strauss considerar esses volumes como os mais ousados e mais 

científicos de suas obras, o que não é reconhecido em Foucault, tendo em vista que Foucault 

situa a análise das literaturas e dos mitos dentro do bloco das ciências humanas, pseudo-

ciências, e, diferentemente, como contraciência, uma espécie de modelo a ser seguido, propõe 

a etnologia. Ora, Lévi-Strauss é o grande etnólogo dos anos de 1960, tendo publicado sua 

obra seminal nesta área, Estruturas elementares de parentesco, em 1949, e sendo que seu 

trabalho no âmbito da antropologia moderna que se lhe seguiu consistiu essencialmente em 

analisar as literaturas e os mitos dos povos primitivos. Não obstante, é exato que a etnologia 

se ocupa das relações de parentesco, estando suas estruturas subjacentes ao mito, não tendo 

havido abandono ou renúncia, e não havendo portanto como separar as duas obras – donde a 

dificuldade, a que se acresce uma outra, ligada ao fato de Barthes ter-se ocupado em sua fase 

tardia de mito e literatura, ao estender a análise estrutural do campo da linguística ao da 

semiótica. Para piorar, na extensão dos mitos e da mitologia, há que se considerar a obra de 

Dumézil no campo da sinologia e da história das religiões, cujo autor era considerado um 

mestre por Foucault e obra de cuja cientificidade ele nunca duvidou, aos quais, autor e obra, 

voltaremos daqui a pouco. 
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 FOUCAULT, Michel. “O estruturalismo permite diagnosticar a atualidade”. In: Ditos e Escritos II, p. 59. 
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 FOUCAULT, Michel. “Retornar à história”, In: Ditos e Escritos II, p. 295. 
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Reconhecido isso, não há como se esquivar do fato de que o próprio vocabulário de 

Foucault é problemático para tratar das ciências humanas e sociais. Contra Lévi-Strauss, o pai 

do estruturalismo, o filósofo separa conceitualmente o trabalho de análise das literaturas e dos 

mitos da tarefa etnológica, como na análise do parentesco, identificando a primeira como 

ciência humana – a qual se esforçaria em construir o homem enquanto figura do saber – e a 

segunda como contraciência – a qual viria na contramão das ciências humanas, dissolvendo o 

homem em função da formalização. Mas por que justamente contraciência e não uma ciência 

social positiva, que trata de positividades, como a família, o clã e o parentesco? Identificamos 

aqui uma dificuldade de compreensão, a qual julgamos importante de ser apontada na 

dissertação. Acreditamos que uma via para entender essa dúbia relação de Foucault com o 

estruturalismo – e com Lévi-Strauss – possa se dar através do resgate do contexto da França 

nos anos de 1960. E para tanto, é preciso considerar tanto o quadro da filosofia quanto o das 

ciências humanas e sociais. 

Embora a reserva com relação a Lévi-Strauss em alguns momentos seja clara, Foucault 

estabeleceu relações amistosas com o também etnólogo (ou mitólogo ou historiador das 

religiões) Georges Dumézil. Em contrapartida, Lévi-Strauss não gostava nem um pouco da 

obra de Foucault, apesar da forte indicação de Dumézil para o cargo no Collége de 

France,“Cuidado, não deixem esse gênio escapar,” narra Eribon.
43

 Contudo, apesar das 

reservas mútuas e mesmo da animosidade do antropólogo, o jovem filósofo teria sofrido 

influências do mestre Lévi-Strauss, como observa Eribon: 

 

(...) foi na encruzilhada de influências heterogêneas, díspares, que Foucault forjou as bases de seu 

trabalho: a de Nietzsche e dos pensadores da transgressão e da experiência-limite, por um lado; e por 

outro, a das pesquisas positivas que se desenvolviam no campo da mitologia e da história das religiões: 

Lévi-Strauss, Dumézil, isto é, trabalhos que se inscreveriam na tradição racionalista ilustrada por Marcel 

Mauss, Marcel Granet e alguns outros.
44

 

 

Prossegue Eribon, ressaltando que, mais do que com Lévi-Strauss, é com o pensamento 

de Dumézil que Foucault se orienta:  
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 DUMÉZIL, Georges apud ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 82.  
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(...) não há nenhuma dúvida de que Foucault também admirou, e durante muito tempo, a obra de Lévi-

Strauss. Mas sua relação com a obra dos dois intelectuais foi muito diferente. Em Les mots et les choses, a 

de Lévi-Strauss toma, ao mesmo tempo, um valor de sintoma e de ponto de apoio: sintoma da mutação 

que se produz nas ciências humanas, e, consequentemente, ponto de apoio da pesquisa arqueológica sobre 

a épistémè que está desaparecendo. A obra de Dumézil é, para Foucault, um sintoma da mesma ordem, e 

nesse sentido ele a associa frequentemente às de Lévi-Strauss e de Lacan, em meados dos anos 60. Mas 

ela também é mais do que isso: é, antes de tudo, o modelo heurístico, no qual Foucault não cessou de 

inspirar-se, desde o fim dos anos 50, e também se pode ver, nas declarações que fez no Brasil, em 1974, 

até que ponto e em que sentido ele impregnou os seus livros, tanto Surveiller et punir quanto Histoire de 

la folie, em 1961. Não hesitemos em repetir: a obra de Dumézil é uma das fontes fundamentais da 

inspiração teórica de Foucault. Não com certeza, nos seus objetos – um dos traços maiores do gênio de 

Foucault é ter inventado literalmente os objetos de sua pesquisa, é tê-los constituído em objetos de 

pesquisa -, mas como a caixa de ferramentas na qual ele busca quadros conceituais, instrumentos teóricos, 

sugestões intelectuais, da qual ele se serve com a maior liberdade, mas também com a maior constância.
45

 

 

É importante ressaltar também que enquanto Foucault ainda esboçava seu pensamento 

na posição de um jovem pensador, Lévi-Strauss já era considerado um mestre e já tinha uma 

carreira consolidada, isso pode nos auxiliar a entender porque o etnólogo não fora um leitor 

da obra de Foucault. No trecho abaixo Foucault declara que fora um leitor das obras de Lévi-

Strauss, juntamente das publicações de Lacan: 

 

Se remonto aos anos 50, na época em que eu, ainda estudante, lia os primeiros textos de Lévi-Strauss e de 

Lacan, parece-me que a novidade era a seguinte: descobríamos que a filosofia e as ciências humanas 

viviam sobre uma concepção muito tradicional do sujeito humano, e que não bastava dizer, ora com 

alguns, que o sujeito era radicalmente livre, ora com outros, que ele era determinado pelas condições 

sociais. Descobríamos que era preciso procurar libertar aquilo que se esconde por trás do uso 

aparentemente simples do pronome “eu”.
46

  

 

Outra questão que nos parece relevante é a relação também dúbia com a psicanálise. É 

digno de nota que, se o tratamento da psicanálise em MC é privilegiado, já no primeiro 

volume de sua HS, La volonté de savoir, publicado em 1976, Foucault se mostrará como forte 

crítico do freudismo47. Na verdade, Eribon constata que Foucault condena Freud e salva 

Lacan, identificando o alvo do ataque foucaultiano à psicanálise com “a inflação 

psicanalítica, a difusão muito ampla dos temas do freudo-marxismo, a influência das obras de 
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 ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 146. 
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 FOUCAULT, Michel apud ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 148. 
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 Como aponta Eribon, fazendo menção a uma fala de Foucault: “Esse novo terreno de ‘escavação’ do nosso 

solo, como ele diz em 1967, tem seu ponto de partida em um gesto de recusa. Foucault quer contrapor-se a um 

dos temas que dominam a atmosfera ideológica dos anos pós-68 e passam por ser radicalmente subversivos: o da 

desalienação política pela liberação da sexualidade. Esse discurso repousa inteiramente sobre o que Foucault 

chama de ‘hipótese repressiva’: a sexualidade estaria reprimida pela sociedade burguesa ou capitalista, e a tarefa 

política seria pois destruir as interdições que pesam sobre ela. Dessa repressão, diz Foucault, ‘não falamos mais 

sem assumirmos certa pose: consciência de desafiar a ordem estabelecida, tom de voz que mostra que nos 

tornamos subversivos, ardor em recusar o presente e convocar esse futuro, que esperamos contribuir para 

apressar. Alguma coisa da revolta, da liberdade prometida, da próxima era de uma lei, passa facilmente para esse 

discurso sobre a opressão do sexo!’” ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 151. 
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Marcuse, das teorias de Reich”, adventos do pós-maio de 68. Eribon resgata uma fala de 

Foucault em que fica clara essa recusa de Freud e a afinidade com Lacan. De maneira 

surpreendente, o filósofo vai deslocar a pergunta sobre a influência da psicanálise para se 

filiar a Dumézil – o historiador das religiões e também estruturalista, vale dizer. Segue a 

narração de Eribon: 

 

“Aceita-se que Freud é a própria psicologia. Mas na França, a psicanálise, de início estritamente ortodoxa, 

teve mais recentemente uma segunda prestigiosa existência, devida, como se sabe, a Lacan.” O 

entrevistador lhe pergunta se é esse “segundo estilo da psicanálise” que o “marcou, principalmente”. E 

Foucault responde: “Sim. Mas também e principalmente Dumézil.” Seu interlocutor se surpreende: “De 

que modo um historiador das religiões pôde inspirar um trabalho sobre a história da loucura”, Foucault se 

explica: “Pela sua ideia de estrutura. Como Dumézil faz com os mitos, tentei descobrir formas 

estruturadas de experiência, cujo esquema pudesse se repetir, com modificações, em níveis diversos
48

”. 

 

Tais considerações nos ajudam a entender que a referência em psicanálise para 

Foucault é a vertente lacaniana e não a freudiana, se referenciando a Lacan como um “um 

libertador da psicanálise”, como vai reconhecer também mais tarde, em 1981
49

. Certamente, o 

que une Foucault a Lacan é a metodologia estruturalista. Outro esclarecimento importante 

sobre a influência do estruturalismo na fase arqueológica de Foucault é o reconhecimento de 

que mesmo as obras que sofreram tal ascendência, a saber, MC e AS, apresentam propostas 

diferentes – ainda que AS, atendo-se somente às questões de método, seja uma tentativa de 

explicar as obras anteriores. Deve-se considerar também que o Foucault de 1966 – sendo que 

MC já estava pronta em 1965 – não é o Foucault de 1969, data de publicação de AS – para um 

filósofo do movimento, a diferença de poucos anos já configura mudanças. Sobre o tipo de 

estruturalismo presente em AS faremos alguns apontamentos. A obra AS pretende clarificar o 

método empregado nas obras anteriores, sobretudo MC, a qual suscitou debates de ordem 

metodológica, estética, política, histórica, epistemológica, etc. Em AS, Foucault trata de 

explorar o território liberado a partir da análise arqueológica, o qual, segundo Dreyfus e 

Rabinow, não é objeto nem das interpretações – ou seja, da hermenêutica -, nem da 

formalização – isto é, do estruturalismo a rigor. Não se trata então nem do sentido nem da 

forma. Foucault alcança este domínio através de uma série de procedimentos pedagógicos, os 

quais vão das formações discursivas aos enunciados. Refletindo sobre sua análise do 

discurso, Foucault descobre que suas investigações eram guiadas previamente por um certo 

tipo de função linguística não observada, o enunciado (énoncé). O enunciado não é nem a 
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frase nem a proposição, nem uma entidade psicológica ou lógica, nem um evento e nem uma 

ideia. Os enunciados não são proposições porque as sentenças, ainda que expressem o mesmo 

significado, têm condições de verdade diferentes, e estas são definidas a partir do conjunto 

dos enunciados e não isoladamente. Isso permite a Dreyfus e Rabinow50, por exemplo, 

identificar o estruturalismo de Foucault como holista, uma vez que não se trata de tomar as 

partes como valores absolutos, e, sim, de tomar o todo como o conjunto significante, tal como 

um sistema semiótico. Para Saussure, a língua também é entendida dessa forma, enquanto 

sistema composto de partes, as quais não têm valores absolutos e sim relativos – o que será 

discutido quando falarmos da linguística estruturalista. Por ora, vale destacar o modelo que 

Saussure esboçou e sua apropriação pelas novas ciências sociais, a exemplo da 

antropologia/etnologia de Lévi-Strauss. Portanto, Dreyfus e Rabinow51 classificanm o 

estruturalismo de Lévi-Strauss também de holista. Semelhantemente, o objetivo de Foucault é 

produzir uma análise de uma rede inter-relacionada dos atos de discurso que, em conjunto, 

formam um sistema ordenado por regras de transformação. Esse tipo de análise é parecida 

com o estruturalismo, mas, embora não se oponha à análise estrutural, sua arqueologia, a 

rigor, não pode ser confundida com o estruturalismo, como reconhece Foucault em AS. O 

filósofo ressalta que a grande diferença de seu método com relação ao método estrutural se 

situa no fato de que o estruturalismo estuda as possibilidades, e seu trabalho estuda a 

existência – noção que não aparece em MC, mas em AS. O que Foucault afirma é ter 

descoberto um novo domínio de enunciados que, embora dependente de práticas não-

discursivas, podem ser descritos e explicados segundo a arqueologia do saber. O filósofo 

insiste que não se pode estudar uma possibilidade individualmente ou um discurso isolando-o 
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 “Existem dois tipos de estruturalismo: estruturalismo atomista, onde os elementos são completamente 

especificados, separadamente do papel que representam em algum conjunto mais abrangente (por exemplo, os 

elementos das narrativas folclóricas de Propp); e o estruturalismo holista ou diacrônico, onde o que é 

considerado como um elemento possível é definido separadamente do sistema de elementos, mas o que conta 

como um elemento real é uma função de todo o sistema de diferenças do qual o elemento dado é uma parte, 

Foucault, como veremos, distingue explicitamente seu método do estruturalismo atomista.” DREYFUS, Hubert; 

RABINOW, Paul, Michel Foucault, uma trajetória filosófica (além do estruturalismo e da hermenêutica), p. 10. 
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ser considerados como elementos, isto é, o sistema estabelece a individuação dos elementos. Para Lévi-Strauss, 

por exemplo, em Cru e Cozido, cru, cozido e podre são identificados como três elementos possíveis; cada 

sistema real de elementos, então, determina de que modo, neste sistema, estes três elementos possíveis seriam 

individuados. Por exemplo, eles podem ser agrupados em divisões binárias como cru versus cozido e podre, ou 

cru e podre versus cozido, ou cada um dos três elementos pode ser considerado em si mesmo.” DREYFUS, 

Hubert; RABINOW, Paul, Michel Foucault, uma trajetória filosófica (além do estruturalismo e da 

hermenêutica), p. 10-11. 
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de outro, devendo sempre estudar conjuntos ou sistemas de enunciados em isolamento do 

fundo prático. 

A questão crucial de Foucault é a existência de um domínio associado e não de 

estruturas em sentido estrito, na intenção de tratar da relação entre o ato do discurso 

individual e o domínio que determina sua validade. Portanto, o filósofo rejeita tanto a 

hermenêutica, que busca entender a enunciação na base de um fundo de significação comum, 

quanto a formalização estruturalista, que tenta reconstruir um sistema dedutivo de 

proposições científicas. Foucault propõe, como alternativa remanescente, que o domínio dos 

atos do discurso seja interpretado como um sistema governado por regras, como já declara 

em 1968 em “Resposta ao Círculo de Epistemologia”. Foucault confirma o caráter puramente 

linguístico de seu objeto de estudo, reconhecendo que o discurso tem uma autonomia. É 

porque um ato do discurso forma um sistema que o arqueólogo pode estudar a função 

enunciativa reconhecida num determinado período. O filósofo, se aproximando do 

estruturalismo de tipo holista, está claro que essa função é apenas uma entre outras séries de 

atos do discurso. De acordo com esse raciocínio, Foucault compartilha com os estruturalistas 

o isolamento e a objetização de um domínio determinado de investigações teóricas – um 

domínio que teria suas leis autônomas, não é desnecessário dizê-lo.  

Husserl dizia ser possível mostrar a origem do significado e a verdade no movimento 

perceptual (Gestalt) do mundo cotidiano (mundo da vida = Lebenswelt), e então traçar o 

desenvolvimento teleológico de reivindicações situacionais de verdade, dentro de um 

contexto-livre de reivindicações justificadas de verdades científicas. Este aspecto da 

fenomenologia foi mais desenvolvido por Merleau-Ponty em sua Fenomenologia da 

Percepção. Foucault rejeita ambas as tentativas como uma forma da análise da experiência 

atual, as quais seriam ainda presas à confusão entre o empírico e o transcendental – sobre a 

qual discorreremos em nosso capítulo 4, ao abordar o problema do projeto dos humanismos e 

das antropologias modernas na concepção antihumanista de Foucault. Dessa forma, Foucault 

propõe sua arqueologia em detrimento tanto da fenomenologia transcendental quanto da sua 

versão existencial. Assim como Husserl e Merleau-Ponty, Foucault quer descrever em 

detalhes como as reivindicações de verdade emergem, mas segundo um programa teórico 

mais radical do que o deles. Abrindo mão da explicação do horizonte de inteligibilidade 

como o faz a hermenêutica, Foucault almeja a descrição do espaço lógico aberto no qual um 

discurso acontece: o chamado acontecimento discursivo. Tal noção, opondo-se à 
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hermenêutica, implica na crítica da profundidade, pois o acontecimento discursivo se dá na 

superfície mesma do discurso. Não se trata de neutralizar o discurso, mas de fazê-lo emergir 

em sua dimensão própria através da pura descrição dos acontecimentos discursivos, tendo 

como unidade os enunciados. 

E para ampliar esse espaço lógico, Foucault retira a exegese de seu monumento 

significativo deixado pela tradição das humanidades, vale dizer, propondo um método que se 

incide sobre um conjunto de elementos que não são considerados pela história do 

pensamento, como práticas institucionais, para além dos textos oficiais puramente. A noção 

de arquivo52 é imprescindível para a arqueologia, opondo-se, contudo, a qualquer ideia que 

evoque uma arché
53,

 entendida como princípio ou fundamento primeiro. 

Novamente, visando clarificar seu método arqueológico e buscando afastá-lo das 

historiografias tradicionais, em AS, em função do conceito de arquivo, Foucault irá contrapor 

as noções de documento e de monumento – termo o qual retirou da “caixa de ferramentas” de 

Canguilhem
54

, poder-se-ia dizer.  

 

(…) em nossos dias, a história é o que transforma documentos em monumentos e que desdobra, onde se 

decifravam rastros deixados pelos homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham 

sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, inter-

relacionados, organizados em conjuntos. Havia um tempo em que a arqueologia, como disciplina dos 

monumentos mudos, dos rastros inertes, dos objetos sem contexto e das coisas deixadas pelo passado, se 

voltava para a história e só tomava sentido pelo restabelecimento de um discurso histórico; que 

poderíamos dizer, jogando um pouco com as palavras, que a história, em nossos dias, se volta para a 

arqueologia – para a descrição intrínseca do monumento.
55

 

 

É mais fácil traçar os motivos pelos quais Foucault se afasta da tradição 

fenomenológica. No entanto, entender em que medida seu pensamento se afasta do 

estruturalismo é algo menos evidente. A própria busca não pelas estruturas, mas pelas 
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 “Chamarei de arquivo não a totalidade de textos que foram conservados por uma civilização, nem o conjunto 

de traços que puderam ser salvos de seu desastre, mas o jogo das regras que, em uma cultura, determinam o 

aparecimento e o desaparecimento de enunciados, sua permanência e seu apagamento, sua existência paradoxal 

de acontecimentos e de coisas. Analisar os fatos de discurso no elemento geral de arquivo é considerá-los não 

absolutamente como documentos (de uma significação escondida ou de uma regra de construção), mas como 

monumentos; é – fora de qualquer metáfora geológica, sem nenhum assinalamento de origem, sem o menor gesto 

na direção do começo de uma arché – fazer o que poderíamos chamar, conforme os direitos lúdicos da 

etimologia, de alguma coisa como uma arqueologia.” FOUCAULT, Michel. “Resposta ao círculo de 

epistemologia”. In: Ditos e escritos II, p. 95. 
53

 Assumidamente lúdico em “Resposta ao círculo de epistemologia”, o termo arqueologia se refere à análise da 

superfície do discurso, trata-se de achar um “fundo sem fundo”, nas palavras de Ivan Domingues. Ao escavar as 

camadas dos acontecimentos discursivos que foram se depositando na superfície do saber, torna-se possível uma 

arqueologia, com a qual não se busca a arché, ou seja, o princípio ou o fundamento, e sim o archaios, isto é, o 

antigo ou o arcaico, como bem nota Domingues.  DOMINGUES, O continente e a ilha, p. 74-75. 
54

 Cf. FOUCAULT, Michel. “Resposta ao círculo de epistemologia.” In: Ditos e escritos II, p. 95. 
55

 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber, p. 8. 
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condições de possibilidade ou de existência, já nos aponta para um caminho que nos levaria 

de volta a Kant, a julgar pela conhecida expressão. Dreyfus e Rabinow falarão que o método 

foucaultiano é uma teoria “quase-estruturalista”, a qual sofre de problemas similares àqueles 

que ela mesmo acusa nas ciências humanas – motivo pelo qual Foucault teria abandonado, 

embora não desautorizado, a arqueologia. Sobre este ponto, é necessário dizer que nossa 

perspectiva é a da continuidade do trabalho de Foucault, embora tenha sofrido várias 

inflexões depois do momento da arqueologia do saber. Parece-nos importante que o próprio 

Foucault enxerga na sua fase arqueológica já o tema do poder, o qual guiará sua obra a partir 

dos anos de 1970, fase da genealogia. Na entrevista “Verdade e Poder”, datada de 1979, 

Foucault afirma: “Não acho que fui o primeiro a colocar esta questão. Pelo contrário, me 

espanta a dificuldade que tive para formulá-la. Quando agora penso nisto, pergunto-me de 

que podia ter falado, na História da Loucura ou no Nascimento da Clínica, senão no 

poder.
56

” Este reconhecimento justifica a importância da fase arqueológica no pensamento de 

Foucault, pois além de ter suscitado o debate sobre a medicina, o discurso psiquiátrico e as 

várias ciências do homem, ela ainda vale como o início da investigação foucaultiana. 

Investigação que, apesar de ter sofrido várias inflexões, como em MC ao cindir discurso e 

práticas, diferentemente de HF e NC, já continha ali marcas de seu pensamento ulterior, ao 

colocar no seu centro a analítica do poder. 

Sobre a inflexão do pensamento de Foucault depois dos anos de 1970, pode-se dizer que 

os acontecimentos de maio de 68 podem ter contribuído para essa virada política, embora 

estivesse na Tunísia nesse momento. Este argumento justifica o caráter político das obras que 

Foucault publica depois de 1970. No entanto, dois anos antes, como vimos, a influência maior 

de Foucault era o estruturalismo, sendo MC considerada como uma obra apolitizada e 

extremamente acadêmica – o estruturalismo, vale notar, faz parte de uma tradição bastante 

racionalista e nada engajada. Apesar de tudo, MC foi uma obra enquadrada como 

sessenteoitista por Luc Ferry e Alain Renaut
57

. Contudo, Eribon diz que 68 foi muito mais 

Sartre e Lefebvre do que Foucault, pois o movimento foi explicitamente uma crítica ao 

estruturalismo, lembrando a frase escrita por um estudante num quadro da Sorbonne: “As 

estruturas não vão para a rua”. Contrariando Ferry e Renaut, Eribon lembra que Foucault 

ajudou na reforma universitária Fouchet, propondo uma grade bastante acadêmica, 
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 FOUCAULT, Michel. “Verdade e poder”. In: Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2008, p. 5-6. 

57 Cf. FERRY, Luc; RENAUT, Alain. La pensée 68: Essai sur L'anti-humanisme contemporain. Paris: 

Gallimard, 1988. 
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diferentemente da tendência de engajamento político suscitada pelos acontecimentos de maio 

de 68. Portanto, talvez MC seja mais um “antipensamento 68”, bem observa Eribon. 

Inclusive, apesar da popularidade da obra, os intelectuais marxistas a entenderam como uma 

espécie de contracorrente marxista, uma obra que visava a ideologia tecnocrata burguesa. 

Contra essa tendência, Althusser teria sido um grande admirador da obra de Foucault, 

sobretudo da HF, e Foucault seria um grande admirador de Lire le capital. Vale dizer que o 

que encantava Foucault em Althusser certamente era o viés estruturalista de seu pensamento. 

Vejamos as palavras de nosso autor quando escreve a Althusser para lhe comunicar suas 

impressões sobre Lire le capital, obra a qual o filósofo marxista dedica a Foucault em 1965 

(lembrando que, como dissemos acima, muito provavelmente, MC já estava escrita em 1965): 

 

Lendo seu livro, acho que não me reconheço. Reconheço, antes, que tudo o que tentei dizer há alguns 

anos já vinha de você e daquilo que você não parou de me ensinar. Nos meus livros, você aponta com o 

dedo a direção na qual, mais ou menos, eu fazia ziguezagues, mas que eu tomei porque você a abrira para 

mim e à minha frente
58

. 

 

Todavia, com a publicação de MC e suas interpretações polêmicas do marxismo, as 

relações entre Althusser e Foucault, do ponto de vista intelectual, irão se distanciar. 

Certamente Althusser irá objetar a perspectiva de Foucault quando diz em MC que: 

 

O marxismo está no pensamento do século XIX como peixe n'água: o que quer dizer que noutra parte 

qualquer deixa de respirar. Se ele se opõe às teorias 'burguesas' da economia e se, nessa oposição, projeta 

contra elas uma reversão radical da História, esse conflito e esse projeto têm por condição de 

possibilidade não a retomada de toda a História nas mãos, mas um acontecimento que toda a arqueologia 

pode situar com precisão e que prescreveu simultaneamente, segundo o mesmo modo, a economia 

burguesa e a economia revolucionária do século XIX. Seus debates podem agitar algumas ondas e 

desenhar sulcos na superfície: são tempestades num copo d'água
59

.  

 

Informa Eribon que a última frase desse trecho talvez faça alusão ao “lago dos Ernests”, 

um pequeno lago redondo situado no pátio da École Normale, da qual Althusser e outros 

marxistas faziam parte como docentes. Expressando certo descontentamento, mas ainda 

considerando a genialidade da mente de Foucault, Althusser escreve uma carta em 24 de abril 

de 1966 a Étienne Balibar, um dos coautores de Lire le capital60
. Além de MC, as entrevistas 
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 FOUCAULT, Michel apud ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 192. 
59

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 360. 
60

“Estou lendo o novo Foucault, com o interesse que você pode supor. Ressalvando seu gênio, parece-me que se 

pode antecipar um pouco o que ele dirá no seu livro sobre a história das ideias que você me anunciou, e ao qual 

ele também não faz alusão. Evidentemente, ele merece a maior consideração. No momento, estou impressionado 

com o fato de que seu método exclui, ao mesmo tempo que reintroduz, tantos filósofos considerados 

abusivamente como secundários pela nossa Universidade, certos nomes que Foucault, porque é honesto e 

principalmente rigoroso, não pronuncia: o de Spinoza (salvo uma menção, na p. 84, em que confunde sua teoria 
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antimarxistas não agradam absolutamente a Althusser: “Ele deu entrevistas idiotas sobre 

Marx. Apesar disso, gosto dele
61

.” E apesar da divergência com relação ao marxismo, 

Foucault manteve a amizade com Althusser até o final da vida, tendo inclusive visitado seu 

amigo várias vezes quando já estava no cárcere.  

Certamente o antihumanismo de Foucault rendeu acusações de ahistoricismo e de 

apoliticidade. É digno de nota que Foucault sofreu uma violenta crítica de Sartre, cujo 

pensamento era enviesado também no marxismo, como observamos acima. Foucault 

responderá a esse texto de Sartre
62

 de forma “obstinada” por muitos anos. AS, além de ser 

uma obra que pretende esclarecer as questões metodológicas, é também endereçada aos 

críticos de Foucault, sobretudo a Sartre e aos sartrianos. Como se pode observar, tocaremos 

nessa polêmica com Sartre por vários momentos de nossa dissertação devido à sua 

importância, tendo sido o ataque ao filósofo humanista umas das grandes motivações da 

crítica que Foucault faz à filosofia moderna em MC, como veremos mais detalhadamente, por 

ora basta resgatarmos o contexto. Igualmente a Sartre, acusando MC de seu desprovimento 

político, Simone de Beauvoir diz: “Acho que Foucault é absolutamente poeirento.” 

Certamente Beauvoir fazia menção às referências pouco frequentadas pelos intelectuais 

daquele contexto e bastante antigas, atraídos pela erudição histórica e o virtuosismo 

filológico, completando ainda ao se referir às estruturas impessoais e objetivas: “Então não há 

mais miséria nem infelicidade, só há os sistemas.”
63

 

                                                                                                                                                                                     
da imaginação com a de Descartes-Malebranche, da qual, justamente, ela se distingue por completo), e o de 

Marx (classificado como uma das duas interpretações possíveis de Ricardo, o que se explica muito bem por tudo 

o que nós sabemos sobre as ambiguidades da sua filosofia escrita, deixa pois lugar para um outro texto, e logo 

não desmente o que digo). Aliás, o que Foucault chama de épocas das épistémès, se permite explicar o “debate 

das opiniões” filosóficas, não parece constituir o que você chama de ‘história do teórico’” ALTHUSSER, Louis 

apud ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 193. 
61

 ALTHUSSER, Louis apud ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 194. 
62

 Sobre este ponto, selecionamos um trecho dessa crítica de Sartre a Foucault e, de forma geral, aos 

estruturalistas. “Uma tendência dominante, pelo menos, pois o fenômeno não é geral: é a recusa da história. O 

destino que teve o último livro de Foucault é característico. O que encontramos em Les mots et les choses? Não 

uma arqueologia das ciências humanas. O arqueólogo é alguém que procura os vestígios de uma civilização 

desaparecida para tentar reconstruí-la. Estuda um estilo que foi concebido e posto em prática por homens. Esse 

estilo, posteriormente, pôde impor-se como uma situação natural e tomar o aspecto de algo dado. Nem por isso 

deixa de ser o resultado de uma práxis, cujo desenvolvimento o arqueólogo retraça. O que Foucault nos 

apresenta é, como viu muito bem Kanters, uma geologia: a série das camadas sucessivas que formam o nosso 

‘solo’. Cada uma dessas camadas define as condições de possibilidade de certo tipo de pensamento que triunfou 

durante certo período. Mas Foucault não nos diz o que seria mais interessante, a saber, como cada pensamento é 

construído a partir dessas condições, nem como os homens passam de um pensamento para outro. Para isso, ele 

teria que fazer intervir a práxis, logo a história, e é precisamente isso que ele recusa. Certamente, sua perspectiva 

continua sendo histórica (...).” SARTRE, Jean-Paul. “Jean-Paul Sartre répond”. In. L’Arc, nº 30, 1966, p. 87 

apud ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 102-3. 
63

 BEAUVOIR, Simone de apud ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 105. 
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Sobre o corte no pensamento de Foucault depois de 68, momento em que seu trabalho 

se politiza, pode-se falar de um “pensamento maio de 68” para o Foucault dos anos de 1970-

1975, como sugere Eribon: Surveiller et Punir é um livro “nascido das lutas” e “destinado a 

voltar a elas
64

”. Não se trata mais da linguagem e do signo, mas da batalha e da guerra. É 

importante dizer também que certamente Foucault teria abandonado o método arqueológico 

em favor do genealógico devido às inúmeras críticas
65

 que sofreu. Uma das críticas que se 

tornou um lugar comum advém da noção de uma história descontínua ou das rupturas 

históricas, uma vez que a arqueologia não explica os motivos da passagem de uma épistémè a 

outra. 

Foucault mesmo considera algumas objeções que recebeu, reconhecendo que por muitas 

vezes apenas tangenciava o problema, como se observa na entrevista intitulada 

“Estruturalismo e pós-estruturalismo”, concedida a G. Raulet, em 1983. Quando arguido 

sobre a relação entre saber, ciência e razão, Foucault diz que a França, sob a influência do 

ideal iluminista, teria conhecido a história da ciência, mas não a reflexão sobre as normas e 

valores, de Max Weber à teoria crítica. Nas palavras do filósofo: 

 

Ora, certamente se eu tivesse podido conhecer a escola de Frankfurt, se eu a tivesse conhecido nessa 

época, muito trabalho me teria sido poupado, muitas bobagens eu não teria dito e muitos desvios eu não 

teria feito na minha tentativa de seguir calmamente no meu caminho, pois as vias já tinham sido abertas 

pela Escola de Frankfurt. Há um problema curioso de não-penetração entre duas formas de pensamento 

que eram muito próximos, e talvez a própria proximidade explique a não-penetração. Nada dissimula 

mais a existência de um problema comum do que duas maneiras muito próximo de abordá-lo
66

. 

 

É possível notar, pelas palavras do francês, que há tanto um reconhecimento do 

pensamento desenvolvido pela Escola de Frankfurt quanto um lamento por não tê-la 

conhecido antes e uma associação ponderada de seu pensamento (depois dos anos 70) a essa 

tradição pode ser feita
67

. Foucault esclarece, na entrevista com Raulet68 que a Escola de 
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 Cf. ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 43-5. 
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 Gary Gutting, analisando MC faz um levantamento de várias reações críticas que Foucault recebeu nas várias 

obras da fase da arqueologia, destacando contrapartidas não somente de filósofos, mas de autoridades da 
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Clássica. Cf GUTTING, Gary. Michel Foucault’s archeology of scientific reason. Cambridge, 1989, p. 175-9. 
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 FOUCAULT, Michel. “Estruturalismo e pós-estruturalismo”. In: Ditos e Escritos II, p. 315. 
67

 Cf. crítica do sociólogo Axel Honneth a Foucault, situando o filósofo francês face à tradição crítica da Escola 

de Frankfurt. Vale dizer que a fase de Foucault a qual Honneth se refere é a passagem da arqueologia do saber 

para a genealogia do poder. HONNETH, Axel. Crítica Del Poder: Fases en la reflexión de uma Teoria Crítica de 

la sociedad. Madrid: Machado, 2009. (Especialmente a seção “O redescobrimento do social. Foucault e 

Habermas”) 
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“De Max Weber a Habermas. Parece-me que aqui se coloca a mesma questão: o que ocorreu na história da 

razão, no predomínio da razão e nas diferentes formas pelas quais se exerce esse domínio da razão? Ora, o que é 

surpreendente é que a França não conheceu absolutamente – ou muito mal, muito indiretamente – a corrente do 

pensamento weberiano, ela conheceu muito mal a teoria crítica e praticamente ignorou totalmente a escola de 
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Frankfurt teve uma recepção questionável na França e deixa claro seu pesar por não ter se 

debruçado sobre essa linha de pensamento antes. 

Ainda sobre o “pensamento de 68”, os livros de Canguilhem também fogem à lógica 

desse bloco, embora fosse considerado um grande mestre na França nesse momento, e por 

isso deve-se evitar a generalização desse episódio. Ao mencionar Canguilhem, sem poder 

percorrer todo o conjunto de sua obra, deve-se levar em conta a grande influência de seu 

trabalho no pensamento de Foucault. Sobre este ponto, propomos, na segunda seção deste 

capítulo, uma investigação da relação de influência canguilhemiana na reflexão de Foucault 

juntamente às considerações sobre a escola de epistemologia francesa, onde vamos encontrar 

uma constelação de estrelas de primeira grandeza que vai de Comte, passando por Duhem e 

Koyré, até Bachelard e o próprio Canguilhem, reconhecida em suas vertentes mais salientes 

pelo papel concedido à história, escola na qual buscaremos a inscrição de nosso autor. 

 

1.2 A via da escola de epistemologia francesa: a identificação com Canguilhem e a busca 

de novos caminhos 

Muito da historiografia de Foucault cai no gênero da “história dos conceitos”, como esta foi 

entendida por seu amigo e mentor Georges Canguilhem.
 69

 

Gary Gutting 

 

A ideia de uma “escola de epistemologia francesa” pode não ser familiar a várias 

interpretações canônicas sobre a história da filosofia ou história das ciências continentais. A 

fim de entender o que é exatamente essa forma de se referenciar a um certo bloco de autores, 

julgamos importante definir alguns de seus aspectos. Como nos narra Jean-François 

                                                                                                                                                                                     
Frankfurt. Isso coloca inclusive um problema histórico que me apaixona e que ainda não consegui resolver: 

todos sabem que muitos representantes da Escola de Frankfurt chegaram a Paris em 1935 para buscar refúgio e 

que eles partiram muito rapidamente, aparentemente escorraçados – alguns o disseram -, de qualquer forma 

tristes, magoados por não terem encontrado mais eco. Depois chegou 1940, mas eles já tinham partido para a 

Grã-Bretanha e para a América, onde foram efetivamente melhor recebidos. O entendimento, que poderia ter 

sido estabelecido entre a Escola da Frankfurt e um pensamento filosófico francês através da história das ciências, 

e portanto da questão da história da racionalidade, não se deu. E posso assegurar-lhes que, quando fiz meus 

estudos, jamais ouvi nenhum dos professores pronunciar o nome da Escola de Frankfurt.” FOUCAULT, Michel. 

“Estruturalismo e pós-estruturalismo”. In: Ditos e Escritos II, p. 315. 
69

 “Much of Foucault’s historiography falls in the genre of ‘the history of concepts’, as that had been understood 

by his friend and mentor Georges Canguilhem. GUTTING, Gary. “Introduction”. In: The Cambrigde Companion 

to Foucault. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 7. (tradução nossa) 
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Braunstein
70

, é possível observar um certo “ar de família” num pensamento que teria 

começado a partir de Gaston Bachelard – porém já altamente influenciado pelo pensamento 

de Auguste Comte – e que teria sido seguido por pensadores como Canguilhem, Koyré, 

Foucault e outros – apesar das diferenças entre eles. Segundo Braunstein, tal linha de 

pensamento permitiu a Gary Gutting, por exemplo, apresentar aos leitores anglo-saxões certo 

pensamento francês que pode ser destacado dentro do bloco da filosofia das ciências 

continental. Igualmente, Pietro Redondi vai editar uma série de textos de historiadores da 

ciência franceses para leitores indianos, falando de um “debate francês” em história das 

ciências. Tais análises e interpretações foram possíveis porque alguns traços em comum 

podem ser notados em certos pensadores franceses (ou não), e outros também o fizeram, 

como Vincent Descombes, quem não duvida de que haja uma escola positivista francesa, a 

qual pode ser largamente associada a uma história dos conceitos. Dessa forma, não é estranho 

falar de uma “epistemologia pós-bachelardiana” marcada pelo historicismo e pelo 

regionalismo epistemológico e é possível chamar tal forma de pensamento de “escola de 

epistemologia francesa”. Como dito acima, Canguilhem é um dos representantes dessa escola 

e, assumindo tal filiação
71

, identifica-se com Bachelard, mas indo mais longe ainda, resgata a 

origem comtiana desse “estilo francês”.  

Esse tipo de filosofia, a qual tem Comte em sua base, orienta-se para a epistemologia, 

mas para a epistemologia histórica, ou, melhor ainda, para a história filosófica, ou seja, uma 

história crítica
72

. Buscar na ciência os fundamentos da investigação filosófica e, por extensão 

da filosofia científica ou positivista, é uma das marcas de Comte, para quem a ciência é o 

resultado da ação do espírito humano, sendo a única forma de conhecê-lo efetivamente, uma 

vez que um conhecimento direto de suas leis não é possível. Nesse horizonte, a filosofia de 

Foucault, ainda que abra mão da categoria de ciência, está mais próxima conforme ele mesmo 

o disse de uma filosofia do saber, da racionalidade e do conceito do que de uma filosofia da 
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 Cf. BRAUNSTEIN, Jean-François.  “Bachelard, Canguilhem, Foucault; ‘le style français’ en épistémologie”.  

In: WAGNER, Pierre (Org.).  Les philosophes et la science.  Paris: Gallimard, 2002, p. 920-963. 

Acompanharemos este texto de perto nessa segunda seção de nosso capitulo. 
71

 Nas palavras do autor, Auguste Comte é a “fonte daquilo que foi e deveria permanecer, do nosso ponto de 

vista, a originalidade do estilo francês em história das ciências.” CANGUILHEM, Georges apud 

BRAUNSTEIN, Jean-François. “Bachelard, Canguilhem, Foucault; ‘le style français’ en épistémologie”, p. 925. 

(tradução nossa) 
72

 Braunstein destaca quatro traços para descrever a epistemologia à la française que nos parecem importantes: 

“São então quatro traços que parecem dever caracterizar a epistemologia francesa: ela parte de uma reflexão 

sobre as ciências, esta reflexão é histórica, esta história é crítica, e esta história é igualmente uma história da 

racionalidade. BRAUNSTEIN, Jean-François. “Bachelard, Canguilhem, Foucault; ‘le style français’ en 

épistémologie”, p. 923. (tradução nossa) 
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experiência, do senso e do sujeito – a qual teria não Comte como origem, mas Maine de 

Biran, e que inspira pensadores como Merleau-Ponty e Sartre.  

Outros pensadores mais ou menos conhecidos podem ser inscritos nessa linhagem de 

pensamento à la française como Abey Rey, Cavaillès, Koyré, François Dagognet, Michel 

Serres, Ian Hacking, Lorraine Daston, Wolf Lepenies, franceses ou não, e todos possuindo 

uma ascendência comtiana, é importante dizer. À la française, a história é descontínua e, 

marcada pelas rupturas, nega qualquer tipo de evolucionismo, e nesse ponto vale marcar um 

afastamento com relação a Comte, para quem, à maneira tradicional, a história é contínua e 

evolutiva. É importante dizer ainda que, segundo tal estilo francês, a história só pode ser 

regional e local, uma vez que se coloca contra a ideia de uma história filosófica da razão 

universal que teria sua inspiração em Hegel. Tal apelo a um regionalismo epistemológico 

certamente rende aos autores dessa linhagem acusações de relativismo e de niilismo, sendo 

Foucault mesmo grande alvo de críticas como estas. Em que pese o “nietzschéisme” de 

Canguilhem e mais ainda o de Foucault, interessa-nos uma associação de tais pensadores à 

escola de epistemologia francesa, embora concordemos com Braunstein quando diz que seria 

muito reducionismo fazer deles simples continuadores da filosofia de Bachelard e mesmo da 

de Comte, cuja centralidade é reconhecida por Canguilhem conforme observamos acima.  

Como vimos, a filosofia inaugurada por Gaston Bachelard, desclassificando toda a 

pretensão de formular um racionalismo geral, se apresenta como um racionalismo regional, o 

qual coloca em evidência a inexistência de critérios válidos para todas as ciências. Há aqui a 

exigência da investigação minuciosa das várias regiões de cientificidade. Daí a concentração 

da pesquisa bachelardiana nas áreas da física e da química, ciências constituintes da natureza 

e da matéria. A seu modo, Georges Canguilhem, na esteira das principais categorias 

metodológicas elaboradas por Bachelard, interessa-se por biologia, anatomia, medicina e 

fisiologia, as ditas “ciências da vida”. Já Foucault, em sua arqueologia, retendo a noção de 

corte epistemológico de Bachelard e a ideia de história conceitual de Canguilhem, foca sua 

análise no homem, mais propriamente, na constituição histórica das ciências do homem. A 

consideração dos três leva Braunstein, em quem estamos nos apoiando, a falar de uma 

“trinca” na escola de epistemologia francesa. Porém, eles não podem ser tomados em pé de 

igualdade, havendo inflexões e ascendências em suas diferentes linhas de pensamento. 

Vejamos então. 
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A proposta bachelardiana de racionalismo regional inspira Foucault e, baseado neste 

critério de Bachelard, no caso de MC pode-se dizer que a região de cientificidade de interesse 

de Foucault são as ciências humanas. Mas a ascendência maior é ainda o pensamento de 

Canguilhem, sendo Foucault identificado como seu discípulo, mas um discípulo heterodoxo, 

como ele próprio o disse uma vez. Foucault foi um grande admirador da obra de Canguilhem, 

não faltando aqueles que descobriram as marcas na obra seminal de Foucault NC, e a 

recíproca também é verdadeira, pois o mestre, conhecendo o pensamento de seu discípulo, 

passa a admirá-lo, num movimento de inversão dos papeis. Canguilhem chega até a defender 

Foucault das fortes acusações de Sartre, escrevendo o famoso texto: “A morte do homem ou o 

esgotamento do cogito?
 73

”. Sobre este artigo, publicado na revista Critique, em 1967, vale 

dizer que se trata de um posicionamento de Canguilhem em função das fortes acusações que 

sofreu Foucault com a publicação de MC, anos depois de NC, algo distanciada do mestre – no 

contexto de sua recepção, e não só por Sartre, ao sofrer ataques de todos os lados, inclusive 

das hostes marxistas. Segundo Canguilhem, a épistémè pode ser entendida como razão de ser 

de um programa de subversão da história e não como objeto para a epistemologia. Parece-nos 

que Canguilhem, na posição de historiador das ciências, nota as diferenças do programa 

arqueológico com relação à epistemologia; no entanto, “inocenta” Foucault, reconhecendo em 

seu pensamento uma forma legítima de se pensar a história e um objeto de estudo que não se 

dá à epistemologia tradicional. Georges Canguilhem74 se ocupará a responder aos ataques 

sartrianos
75

 e humanistas em geral, sobretudo o de Simone de Beauvoir mencionado acima. 

Canguilhem76 defende Foucault tanto política quanto teoricamente, evocando os 
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 CANGUILHEM, Georges. “Mort de l’homme ou épuisement du Cogito?” Critique, Paris, n. 242, p. 599-618, 

1967. 
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 “Humanistas de todos os partidos, uni-vos? (...) 

Aí está uma das razões da perplexidade que a leitura de Foucault suscitou em vários de seus censores. Foucault 

não cita nenhum dos historiadores desta ou daquela disciplina, e só se refere a textos que dormiam nas 

bibliotecas. Falaram de “poeira”. É exato. Mas a camada de poeira sobre os móveis mostra a negligência das 

arrumadeiras, a camada de poeira sobre os livros mede a frivolidade das mulheres de letras.” CANGUILHEM, 

Georges apud ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 105. 
75

 Depois dos anos de 1970, talvez tenha havido uma “reconciliação” com Sartre, não no plano intelectual, mas 

pessoal. Lembrando que a partir deste momento, Foucault já começa a voltar seu pensamento para questões 

políticas, chegando a assumir inclusive um ultra-esquerdismo bem mais radical do que o marxismo de Sartre. 

Vale dizer que o marxismo centraliza o poder no Estado, o que incomoda a Foucault em sua “analítica do 

poder”, uma vez que enxerga as malhas do poder em todas as instituições, na prisão, na escola, no hospital, etc. 

O poder para Foucault é invisível, microfísico e está em todas as partes da sociedade e não concentrado no 

Estado, como enxerga o marxista. 
76

 “Para muitos, essas palavras pareceram um enigma. Hoje, podemos compreender que o enigma valia por uma 

anunciação. Cavaillès marcou os limites do trabalho fenomenológico, antes mesmo que ele exibisse, na própria 

França, isto é, com um atraso indubitável, as suas ambições ilimitadas, e definiu, com vinte anos de antecipação, 

a tarefa que a filosofia está hoje reconhecendo como: substituir a consciência vivida ou refletida pela primazia do 
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procedimentos de Jean Cavaillès que já operava com um método que suspendia a consciência, 

de forma a se opor ao trabalho fenomenológico. O grande mestre de Foucault nos lembra que 

o filósofo não quis escrever a teoria geral de uma arqueologia do saber, mas sim sua aplicação 

às ciências humanas, a qual é válida para identificar quando e como o homem passou a ser 

objeto de ciência, no caso de MC. A ideia é de substituir a primazia da consciência vivida ou 

reflexiva, tão cara à fenomenologia de Husserl, a qual parte do Cogito cartesiano, pelo 

conceito, ou sistema, ou estrutura. A fenomenologia, tomando o homem como sujeito 

fundante, pretende trazer à luz a consciência do vivido e do refletido. Já a arqueologia, se 

colocando contra qualquer sonho humanista de uma filosofia do sujeito doador de sentido, 

pretende tratar das condições práticas de possibilidade do saber. Estamos de acordo com Gary 

Gutting
77

 quando compara o trabalho de Foucault à história conceitual de Canguilhem: 

“Muito da historiografia de Foucault cai no gênero da ‘história dos conceitos’, como esta foi 

entendida por seu amigo e mentor Georges Canguilhem.”, epígrafe desta seção. Mas em que 

medida a arqueologia de Foucault pode ser entendida como uma história conceitual?  

Segundo Gutting
78

, de todos os trabalhos de Foucault, o NC se aproxima ainda mais de 

uma história dos conceitos, obra na qual o conceito em questão é a doença física tal como 

desenvolvida do final do século XVIII até o primeiro terço do século XIX. Sobre MC, Gutting 

diz que se trata da análise de conceitos relevantes desenvolvidos pelas ciências empíricas no 

século XVIII e XIX. No entanto, a análise de Foucault vai além da ideia canguilhemiana de 

história conceitual, transformando-a. Por isso podemos reconhecer a heterodoxia de Foucault 

com relação ao mestre Canguilhem. Para Canguilhem, os conceitos correspondem a 

disciplinas, e a história do conceito é escrita de acordo com o desenvolvimento dessa 

disciplina especificamente. Diferentemente, Foucault associa disciplinas aparentemente muito 

diferentes, apontando para similaridades em seus conceitos básicos – os conceitos 

atravessariam toda a épistémè, sendo válidos para todas as disciplinas reconhecidas em bloco, 

ainda que os discursos sejam sortidos. Foucault argumenta, por exemplo, que as disciplinas e 

ciências clássicas como a gramática geral, a história natural e a análise das riquezas, e a 

                                                                                                                                                                                     
conceito, do sistema ou da estrutura. E ainda há mais. Fuzilado pelos alemães por ter participado da Resistência, 

Cavaillès, que se dizia spinozista e não acreditava na história no sentido existencial, refutou antecipadamente, 

pela ação que realizou, sentindo-se levado por sua participação na história tragicamente vivida até a morte, o 

argumento daqueles que procuram desacreditar o que chamam de estruturalismo, condenando-o a gerar, entre 

outros malefícios, a passividade diante do fato consumado” CANGUILHEM, Georges apud ERIBON, Didier. 

Michel Foucault e seus contemporâneos, p. 106. 
77

 GUTTING, Gary. “Introduction”. In: The Cambrigde Companion to Foucault, p. 7. 
78

 Cf GUTTING, Gary. “Introduction”. In: The Cambrigde Companion to Foucault.  
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filosofia, compartilham uma mesma estrutura conceitual, um solo comum que faz com que 

mais se aproximem umas das outras do que com as figuras epistêmicas que irão sucedê-las na 

linha temporal e isso verificaremos nos próximos capítulos. Este deslocamento de Foucault 

com relação à via de Canguilhem se justifica pelo fato do filósofo abrir mão da categoria de 

ciência, ampliando seu horizonte de análise através do conceito de saber – não se trata de uma 

ciência ou de outra, mas do saber, o qual perpassa várias ciências e não-ciências
79

. Desta 

forma, segundo a linha de pensamento de Gutting
80

, pode-se dizer que a história arqueológica 

apresentada em MC pode ser lida como uma história crítica do conceito moderno de homem. 

Primeiramente, Foucault mostra que o conceito de homem não exercia nenhuma função na 

idade clássica, a qual identificava seu saber com a representação. Chegando na épistémè 

moderna, Foucault ainda explora as várias maneiras em que o conceito de homem na 

modernidade foi pensado. Conclui o filósofo que a reflexão que obteve mais êxito nas 

ciências humanas foram as contraciências, tal como a psicanálise de Lacan, a etnologia de 

Lévi-Strauss e a linguística moderna, as quais contornariam o conceito de homem, se alojando 

apenas em seus limites exteriores – a discussão sobre as ciências humanas e as ciências 

estruturais será resgatada no desenvolvimento de nossa dissertação; por ora basta associarmos 

o projeto de MC com uma história crítica do conceito de homem. 

Ao tentar inscrever Foucault na linha da epistemologia, percebemos que o filósofo 

esforça-se em abrir um caminho para a filosofia que seja diferente do empirismo lógico e da 

filosofia analítica, sendo sua fonte a história da filosofia, numa relação dual de embate e 

filiação. Analogamente, em se tratando de ciências, à história da filosofia deverá ser 

acrescentada, senão a história das ciências, ao menos a história das ideias, como no caso das 

assim chamadas ciências humanas, cujo pendant será a história da pseudo-ideia de homem. A 

via encontrada por Foucault será, portanto, a história, mas não fazendo uso da historiografia 

clássica. Vale lembrar que a periodização usada por Foucault em MC não segue a mesma da 

história das ciências ou da história da filosofia, mas das artes e da literatura: Renascença 

(século XVI), Idade clássica ou Época Barroca (século XVII), e Modernidade (séculos 

XVIII-XX) – o que, muitas vezes, confunde o leitor desavisado. 
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 Sobre este tema, Roberto Machado confere um estatuto de originalidade ao método foucaultiano, justificando 

o afastamento da arqueologia face à epistemologia e à história das ciências como um deslocamento legítimo. Cf. 

MACHADO, Roberto. Foucault, a ciência e o saber.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. Nossa 

perspectiva, no entanto, é diferente, uma vez que pretendemos buscar pelas implicações epistemológicas da 

arqueologia das ciências humanas – tema de nossa dissertação.  
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 Cf. GUTTING, Gary. “Introduction”. In: The Cambrigde Companion to Foucault. 
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Observamos dessa maneira que o autor opta por um uso pouco tradicional, e também 

muito próprio, das cronologias, das fontes e das periodizações, motivo o qual gerou muita 

controvérsia e questionamento por parte dos historiadores, sendo necessária alguma reserva 

quanto ao calendário da arqueologia – e também quanto ao vocabulário. Essa relação 

ambígua com a história da filosofia, relação de embate e filiação, receberá uma atenção no 

desfecho de nossa pesquisa na qual tentaremos mostrar que a arqueologia do saber de 

Foucault se distancia da história tradicional das ideias bem como da epistemologia, mas se vê 

às voltas com elas o tempo todo. Mas apesar das liberdades que toma Foucault com alguns 

temas e suas apropriações da história, Paul Veyne, importante historiador, dedicou-lhe um 

artigo intitulado “Foucault revoluciona a história”, um ensaio publicado como apêndice da 

famosa obra Como se escreve a história
81

. Se há de fato o que se pode chamar de escola de 

epistemologia francesa, como Braunstein e outros propuseram
82

, certamente Foucault se 

inscreve nessa tradição, a qual une pensadores enviesados na história da ciência como 

Bachelard, Canguilhem, Cavaillès e Koyré. No entanto, como observa Domingues, se 

compararmos nosso autor com estes epistemólogos, ainda que historicistas, teremos que 

constatar que suas ambições extrapolam os limites estabelecidos pela epistemologia e pela 

história da ciência, sobrepondo-lhes as ambições do filósofo que assumiu o risco de pensar 

por si mesmo, ao franquear para a filosofia novos objetos, como a loucura e o confinamento, 

e sendo seu pensamento orientado também para a filosofia política e a ética, para a filosofia 

da linguagem e a literatura e para incursões estéticas
83

. Como diz Richard Rorty, Foucault, 

assim como Nietzsche, foi um filósofo que reclamou para si privilégios de poeta
84

, inclusive 

se permitindo o deslocamento de si mesmo, fazendo da escrita e do pensamento uma 

experiência de si
85

. 
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 Cf. VEYNE, Paul. “Foucault revoluciona a história”. In: Como se escreve a história. Brasília: Editora UNB, 

1998, p. 235-285. 
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l’épistémologie française. Paris: PUF. 2003; BRENNER, Anastasios. Les Origines françaises de la philosophie 

des sciences. Paris, PUF, 2003; BITBOL, Michel; GAYON, Jean. (Ed). L'épistémologie française: 1830-1970, 

Paris: PUF, 2006. 
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 Cf. RORTY, Richard. Ensaios sobre Heidegger e outros: escritos filosóficos 2. Rio de Janeiro. Relume 

Dumará, 1999, p. 263. 
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 Como na famosa frase: "Não me pergunte quem sou e não me peça para permanecer o mesmo: é uma moral do 

estado civil; ela rege nossos papéis. Que ela nos deixe livres quando se trata de escrever". FOUCAULT, Michel. 

A Arqueologia do Saber, p. 20.  
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Capítulo 2 

A épistémè renascentista  

2.1 A abertura para uma arqueologia das ciências humanas 

Eu gostaria que o leitor penetrasse nesse livro como em um sítio aberto. Numerosas 

questões nele colocadas não encontraram ainda resposta; e entre lacunas, numerosas são 

aquelas que remetem seja a trabalhos anteriores, seja a trabalhos que ainda não estão 

concluídos ou mesmo começados.
 86

 

Michel Foucault 

 

Em MC tudo começa na Renascença, mas não numa visão convencional do 

Renascimento, pois que Foucault pretende falar da disposição geral do saber, ou seja, de uma 

única épistémè que consolida o conhecimento em um bloco, sendo marcada por características 

gerais para os diversos saberes e formações discursivas de uma época. Umas das primeiras 

observações a serem feitas antes de caracterizar uma épistémè é considerar que Foucault tem 

em mente entender como um determinado período histórico ordenou seus objetos de 

pensamento e a experiência, o que afirma no prefácio da já mencionada versão inglesa de MC, 

de onde retiramos nossa epígrafe. Assim, a estratégia de Foucault é tratar em um só tempo a 

ciência, especificamente os saberes que se deram em torno da linguagem, dos seres vivos e os 

negócios humanos, e, colocá-los lado a lado com a filosofia de determinada época. No caso 

do Renascimento, na abordagem foucaultiana aparecerão lado a lado os diversos saberes da 

época como a magia, a exegese bíblica, a história natural, a filosofia, etc. Importante dizer que 

para Foucault todo o saber da Renascença funda-se nas assinalações, que são objeto do 

conhecimento a partir do momento que são decifradas, o que se torna possível apenas porque 

existe uma marca divina impressa nas coisas da natureza
87

. E na perspectiva foucaultiana a 

matriz epistemológica da Renascença é única, um saber que se deu inteiramente sob as bases 

da semelhança, instalando algo como uma Similitude Universal. No entanto, tais estratégias 

metodológicas de Foucault geram implicações, as quais tentaremos reter e analisar. Para tal, 

nossa interpretação, de um ponto de vista crítico, pretende mostrar que tal abordagem do 

filósofo francês para a Renascença não cobre o vasto domínio do saber renascentista, 

propondo mais inflexões em seu já rico acervo.  
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A Renascença para Foucault trata essencialmente do século XVI, sendo que, de fato, 

pode ser recuada até o XV, ao menos em Florença. Tal periodização já vem a nos mostrar que 

se trata de uma interpretação parcial do fenômeno cultural de ordens múltiplas que 

conhecemos como Renascimento. O próprio termo “Renascimento” gera conflitos de 

interpretação entre comentadores, como veremos adiante, devendo ser considerado o seu 

anacronismo (antes reservado ao renascimento de Jesus Cristo, o dicionário Roberto data seu 

uso laico, ao designar o humanismo italiano, no século XIX), e, sendo, portanto, necessária 

alguma cautela ao se referir a tal período. No entanto, para esclarecer, deve-se dizer que a 

“historiografia foucaultiana” não se atém à linearidade temporal, porque busca não a 

explicação de como se deu um determinado saber a partir de sua origem, mas onde é possível 

traçar seu limite, e por isso, a descontinuidade não é um elemento estranho à história 

arqueológica
88

. E sendo assim, o “recorte” foucaultiano é arbitrário, porém faz algum sentido, 

uma vez que com ele Foucault vai instalar a contiguidade temporal e os grandes contrastes 

que vão se instaurar na ordem do conhecimento, sendo seu ponto de partida. Dessa forma, a 

descrição da “prosa do mundo”, expressão que Foucault usa para tratar o saber renascentista, 

se dá por meio da semelhança (ressemblance), disposição mais geral desse conhecimento e na 

qual Foucault traçará várias relações entre os diversos saberes da Renascença. Para definir 

melhor o que representa a noção de semelhança, vejamos as palavras de Gutting: 

 

A maneira mais fundamental em que as coisas são relacionadas para o pensamento da Renascença é a 

semelhança. A relação básica entre dois objetos não dependerá da (como será no caso dos períodos mais 

tarde) propriedade essencial que elas partilham ou deixam de partilhar ou nas funções causais o que elas 

têm ou não têm em comum... A Semelhança é também a relação entre signos e as coisas que elas 

significam. Palavras, por exemplo, não são representações convencionais de seus referentes, mas sim têm 

similaridades fundamentais a eles, embora para ver a semelhança completamente temos que traçar de 

volta as raízes das palavras até a linguagem primária antes de Babel.
89

  

 

Quatro são as marcas das similitudes na épistémè da semelhança: convenientia, 

aemulatio, analogia e simpatia, cada uma cumprindo uma operação diferente, mas todas 

ligadas ao mesmo modo de ser da semelhança, na verdade, ao modo de ordenar as coisas de 
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 Cf. FOUCAULT, Michel. “Réponse a une question”. Dits et écrits I: (1954- 1969), p. 673-95. 
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 “The fundamental way in which things are related for Renaissance thought is resemblance. The basic relation 
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acordo com aquilo que se assemelha. Destacamos da obra de Foucault um exemplo de 

similitude, a simpatia: 

 

Há simpatia entre o acônito e os olhos. Essa afinidade imprevista permaneceria na sombra se não 

houvesse sobre a planta uma assinalação, uma marca e como que uma palavra dizendo que ela é boa para 

as doenças dos olhos. Esse signo é perfeitamente legível em suas sementes: são pequenos globos escuros 

engastados em películas brancas, que figuram aproximadamente o que as pálpebras são para os olhos. O 

mesmo se passa com a afinidade entre a noz e a cabeça; o que cura “as aflições do pericrânio” é a espessa 

casca verde que repousa sobre os ossos — sobre o invólucro — do fruto: mas os males interiores da 

cabeça são evitados pelo próprio núcleo “que indica totalmente o cérebro”. O sinal da afinidade, e o que a 

torna visível, é simplesmente a analogia; a cifra da simpatia reside na proporção.
90

 

 

Além dessas relações de semelhanças entre as coisas e o saber, a expressão “prosa do 

mundo”, com a qual Foucault se refere à épistémè do século XVI, remete à ideia de que o 

mundo é algo a ser lido. É como se fosse o mundo fosse algo escrito por Deus, restando ao 

homem decifrar a natureza das coisas e extrair daí suas verdades. Com a garantia divina, o elo 

entre as coisas do mundo e o conhecimento é natural, não sendo a verdade instaurada por 

esquemas arbitrários que se dariam por convenção dos homens, o que vai se configurar nas 

outras épistémès. Assim, a forma de conhecer na épistémè Renascentista de Foucault se dá por 

meio da decifração dos signos, que aqui são naturais, mostrando que palavra e a coisa estão 

misturadas. 

Na tentativa de resgatar um quadro mais complexo para o Renascimento, as estratégias 

arqueológicas serão ponderadas em nossa dissertação, que pretende apontar para outras 

matrizes que o filósofo não aborda ou não adentra em sua análise. Propomos uma 

complementação interpretativa para o Renascimento porque a Renascença de Foucault, 

pensada com o operador único da épistémè e segundo a história arqueológica, subestima e 

deixa de lado certos elementos ou componentes importantes do saber renascentista, a exemplo 

da abordagem tanto quanto secundária do projeto da magia natural e de uma verdadeira 

lacuna em sua análise que nos parece importante resgatar: os Studia humanitatis. Na primeira 

seção deste capítulo ficaremos com a interpretação de Foucault sobre a Renascença e sua 

“prosa do mundo”, e num segundo momento, na segunda parte, destacaremos do 

Renascimento a magia natural e o já mencionado bloco dos Studia humanitatis. Centralizar a 

magia natural, um saber que desde sempre é poder, na esteira da alquimia, da astrologia e da 

bruxaria e evocar os ignorados Studia humanitatis nos dará suporte para entender melhor a 

Renascença e sua multiplicidade. Para não falar dos desenvolvimentos analíticos posteriores 

em que Foucault procederá ao escrutínio das mudanças e das inflexões, a exemplo da história 
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natural, da gramática e da “economia”, quando a épistémè clássica ocupará o primeiro plano. 

Considerada por ela e em si mesma, o aporte da magia nos levará a entender melhor como a 

Renascença convive com o cristianismo, mas tem também outras dominantes como a pagã, a 

cética, a mística e outras. Já a consideração dos Studia humanitatis nos ajudará a ponderar 

sobre o antihumanismo de Foucault, uma vez que, ainda que não fossem disciplinas 

propriamente das ciências humanas como as entendemos hoje, tratava-se ali já de 

humanidades, um bloco de conhecimentos voltados para o homem, sua cultura, seu letramento 

e sua vida cívica. No entanto, não nos colocaremos para tão longe de Foucault, vale dizer, 

uma vez que magia e os Studia humanitatis são conhecimentos eruditos, e, para Foucault, a 

eruditio era umas das grandes marcas da épistémè renascentista, como veremos abaixo. 

2.2 O saber do século XVI: a prosa do mundo 

Em suma, tanto naquelas leituras se enfrascou, que as noites se lhe passavam a ler desde o 

sol posto até à alvorada, e os dias, desde o amanhecer até fim da tarde. E assim, do pouco 

dormir e do muito ler se lhe secou o cérebro, de maneira que chegou a perder o juízo.
 91

 

Miguel de Cervantes 

 

Como bem observa Gary Gutting, a busca pelo ordenamento da épistémè leva Foucault 

à investigação sobre a natureza dos signos, sobretudo os linguísticos, ou seja, buscar pela 

ordem das coisas é entender como os signos foram concebidos a cada épistémè
92

, sendo eles 

variáveis na dispersão temporal. No caso da épistémè Renascentista, o signo é natural, como 

se afirmou. Dessa forma, o significado da palavra é garantido não de maneira arbitrária, 

formando um conhecimento que se dá segundo as formas e marcas deixadas na natureza 

através do jogo da semelhança das quais o projeto das magias naturais e os tratados das 

assinalações se constituíram – a exemplo de Porta, Paracelso, Aldrovandi, Crollius e outros. 

Sobretudo Aldrovandi, um misto de médico, filósofo e historiador (história natural), com uma 

biografia mais ilustre e densa para a ciência do tempo, tendo ensinado na Universidade de 

Bolonha e lhe legado um importante Jardim Botânico, do que Foucault em suas análises 

parece admitir ou endossar. Todos eles eram renascentistas, nem todos italianos é verdade, 

como no caso de Paracelso, mas todos compartilhavam uma mesma épistémè, em cujas obras 
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Foucault enxerga tais formas e marcas deixadas na natureza, afirmando que a organização 

presente nelas era basicamente dada segundo as já citadas figuras da similitude: convenientia, 

aemulatio, analogia e imitatio.  

Essa leitura do mundo ou do Texto, noção que faz menção a uma escrita primeira de 

Deus sobre o mundo, explica, na arqueologia de Foucault, porque a Renascença colocou a 

prática do comentário como principal maneira de fazer conhecimento, sendo que o comentário 

era algo infinito, uma interpretação de interpretação, glosa e entreglosa. Como lembra 

Foucault ao evocar Montaigne: “Há mais a fazer interpretando as interpretações que 

interpretando as coisas, e mais livros sobre os livros que sobre qualquer outro assunto; nós 

não fazemos mais que entreglosar
93

” Na esteira da arqueologia de Foucault, a exegese bíblica, 

por exemplo, é um tipo de conhecimento que foi possível devido à dinâmica do comentário e 

da interpretação do texto Primitivo, que significava restituir a palavra originária comunicada 

por Deus aos homens, exigindo a fidelidade da cópia ao original, da palavra com a coisa. 

Parte da narrativa bíblica, o episódio de Babel ilustra que a linguagem é tanto fonte da 

verdade, pois é marca da divindade, quanto fonte de engano, tendo sido modificada em sua 

natureza por um castigo divino, e por isso a linguagem na Renascença, na qualidade de 

natural, não pode formar um esquema linguístico transparente e claro, mas um misto de 

verdade e engano. Foucault faz remissão à narrativa de Babel, extraída do livro bíblico 

Gênesis, para mostrar que se trata no Renascimento da busca eterna da verdade através do 

esforço contínuo de interpretação e restituição do Texto primitivo. A linguagem no século 

XVI, portanto, deve ser estudada como coisa da natureza através da hermenêutica do texto 

primitivo, a exemplo da Divinatio e da Eruditio, modos de conhecer desta época. O saber do 

Renascentista se remete a Deus e ao mesmo tempo ao acúmulo de conhecimentos que o 

homem adquiriu para interpretar o mundo, o que não é senão marca de sua nobreza face às 

outras criaturas que não se comunicam com a divindade por não terem essa capacidade de ler 

sua escrita. Assim, as similitudes e as correspondências não são propriamente analogias 

humanas, mas sementes que Deus teria deixado no mundo dos homens para que estes possam 

reconhecer suas marcas, representando assim um genuíno modo de conhecer, uma vez que é 

assegurado pela divindade. Foucault diz que o que garantia este saber renascentista era a 

disposição da linguagem, a qual se constituía num jogo de semelhanças dos signos que, no 
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percurso da história arqueológica, irá desaparecer, dando espaço para a formação de um novo 

solo epistemológico, a épistémè clássica.  

Foucault afirma que a partir do início do século XVII, as palavras vão se separar das 

coisas devido à grande reorganização da cultura que promoveu a idade clássica, trocando o 

vínculo natural e mesmo sobrenatural pela simples representação, e nada mais. A tese do 

filósofo é que desde os estoicos até o Renascimento o sistema de signos permaneceu ternário, 

e a diferença que trouxe o século XVI é que, portando um esquema de linguagem natural, 

portanto não transparente, e devido à presença de certo ser da linguagem, o esquema de três 

termos acabava oscilando em uma só figura. Essa afirmação permitirá a Foucault dizer que a 

épistémè clássica vai instaurar uma mudança radical na linguagem, instituindo a 

arbitrariedade do signo em função de uma linguagem na qual signo e significado expressem 

perfeita transparência. Segundo Foucault, nada mais há em nosso saber que aluda ao ser da 

linguagem que a Renascença conheceu, salvo a literatura, uma invenção possível somente na 

épistémè moderna, vale dizer. 

A linguagem da Renascença, segundo a análise de Foucault, tem a escrita, e não a fala, 

como sua manifestação mais essencial. Ela será marcada por vários fenômenos de escrita, a 

exemplo da cabala, prática judaica, um saber que se incide sobre a escrita, envolvendo aí o 

mistério dos números e a hermenêutica. No seio desse saber renascentista, a fala, como 

modalidade da linguagem, pode ser considerada passiva, diferentemente da épistémè 

moderna, na qual os aspectos fônicos serão fundamentais para a linguagem, momento em que 

esta se voltará não para os fenômenos da escrita mas da fala dos povos, como veremos ao 

longo da dissertação. Do ponto de vista epistemológico, a arqueologia de Foucault vai 

classificar o saber da Renascença como pobre
94

, uma vez que, baseado na semelhança, se 

daria por acúmulo. Trata-se para Foucault da adição de semelhanças, do tipo S+S+S, o que 

vai configurar um saber do mesmo e uma monotonia das semelhanças, um saber que deve 

“acolher ao mesmo tempo e no mesmo plano, magia e erudição
95

”, dirá Foucault.  

Sobre o projeto da magia natural, que os historiadores do pensamento acreditam que se 

trata de um resíduo da cultura grega, Foucault diz que se trata não disso, mas de um fenômeno 

que seu deu no cruzamento dos signos com a similitude, como observa Gutting
96

. Na proposta 

de interpretação, interessa-nos essa associação entre magia e erudição e acrescentando a ela o 
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já citado Studia humanitatis, um aglomerado de erudição com aspiração à civitas, como 

veremos na seção seguinte. O Renascimento disponibiliza então as condições que 

possibilitaram um saber eclético em que os conhecimentos são advindos de filósofos pagãos, 

cristãos, judeus, islâmicos, celtas, etc, uma mistura de saber livresco, proveniente em boa 

parte do resgate da antiguidade, misticismo e ocultismo, religião cristã e outras não cristãs, 

etc.97 De forma geral, e de acordo com Foucault, podemos entender então como foram 

possíveis autores como Paracelso, Campanella, Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, Pico della 

Mirandola, representantes diversos da filosofia da natureza, da magia natural e do ocultismo, 

os quais, não se opõem categoricamente ao racionalismo, e à interpretação cristã dos clássicos 

gregos, convivendo numa mesma época.  

A épistémè renascentista é então múltipla por acolher tanta diversidade, embora 

Foucault diga que tal saber é garantido por uma monotonia epistêmica que faz com que se dê 

por acúmulo. Esse saber por acúmulo é advindo da soma das coisas que se assemelham, e não 

de uma relação de diferenciação de coisas que se excluem, permitindo, assim, a cópula ou a 

coexistência entre razão e fé, ou filosofia e magia, etc. E, embora a estrutura desse saber seja 

frágil para Foucault, o filósofo vai dizer que essa época trilobada, ou seja, tripartida entre a 

magia, a ciência e filosofia, possuía configurações meticulosas98. De acordo com a história 

arqueológica, o que colocará fim à épistémè do Renascimento, no final do século XVI, será o 

desaparecimento do ser da linguagem que garantia o nexo (sobre)natural entre a palavra e a 

coisa. Com o desaparecimento do velho jogo das semelhanças da Renascença, inaugurar-se-á 

a épistémè clássica, marcada por outro fenômeno da linguagem. Tal acontecimento promoveu 

uma nova organização do saber, ou seja, uma nova configuração na épistémè ocidental na 

qual é preciso investigar o papel da linguagem, ao se trocar o vínculo natural pelo 

convencional, e como tal, obra do pensamento, e não da coisa ou da natureza. Dom Quixote, a 

narrativa de Cervantes, vai marcar o limiar da épistémè clássica. O Quixote, “o herói do 

Mesmo”, buscando as semelhanças que compunham seu mundo, vai tomar moinhos de vento 

por gigantes, ou seja, uma coisa pela outra, porque foi perdido o elo natural entre as palavras e 
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as coisas.
99 O Quixote, o personagem, no limite da épistémè da Renascença, é ele mesmo 

representação, uma figura escapada das fissuras dos livros, um “longo grafismo magro” a 

procurar as semelhanças num mundo que já continha as diferenças. A épistémè clássica não 

será dada senão segundo um quadro de identidades e diferenças, o qual guarda algo da antiga 

semelhança através das figuras da identidade, mas acrescenta a tábua das diferenças. Qual 

será a função do signo a partir do século XVII? Se não se trata mais de um elo natural/ 

sobrenatural com o mundo, o que irá garantir esse saber clássico? Em suma, qual a 

configuração da linguagem na épistémè clássica? O que sobrará da linguagem, uma vez 

despojada da palavra que salva e das disposições secretas? 

Mas antes disso, cabe-nos entender a Renascença para além da “prosa do mundo” de 

Foucault. Esse procedimento, como dito acima, nos permitirá um resgate menos monolítico 

do que foi a magia dentro da Renascença e ainda a abordagem dos Studia humanitatis. 

Visamos, com tais resgates, mostrar que Foucault não adentra no projeto das magias naturais 

e que suspendeu as humanidades, disciplinas já presentes nos Studia humanitatis, em função 

de uma história arqueológica que é sempre antihumanista, vale dizer. Como pôde se dar então 

a magia e as ciências ocultas face ao um momento cultural marcado pela alta recepção das 

obras da antiguidade cuja contribuição foi maciçamente racionalista? Qual será então o aporte 

dos Studia humanitatis na Renascença? Há alguma relação dessas humanidades com as assim 

chamadas ciências humanas que nascerão muito mais tarde? 
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2.3 A lateralidade da magia natural em Foucault 

Não te dei, ó Adão, nem rosto, nem um lugar que te seja próprio, nem qualquer dom 

particular, para que teu rosto, teu lugar e teus dons, os desejes, os conquistes e sejas tu 

mesmo a possuí-los. Encerra a natureza outras espécies em leis por mim estabelecidas. Mas 

tu, que não conheces qualquer limite, só mercê do teu arbítrio, em cujas mãos te coloquei, te 

defines a ti próprio. Coloquei-te no centro do mundo, para que melhor possas contemplar o 

que o mundo contém. Não te fiz nem celeste nem terrestre, nem mortal nem imortal, para que 

tu, livremente, tal como um bom pintor ou um hábil escultor, dês acabamento à forma que te 

é própria.
 100

 

Giovanni Pico della Mirandola 

 

Será importante resgatar o que foi a filosofia natural no Renascimento, porque o tema 

da magia não é algo que se opõe a ela, como veremos. Mas não existe apenas uma matriz para 

a filosofia da natureza. Willian Wallace diz que é difícil pensar num sistema monolítico de 

pensamento quando se pensa na diversidade de fontes que o Renascimento recebeu, pensando, 

por exemplo, nos comentadores de Aristóteles desde o século XII, havendo expoentes 

islâmicos, judeus e cristãos. O que está em questão é a ideia de uma tradicional filosofia da 

natureza, a qual é difícil de sustentar, considerando todo esse ecletismo, a exemplo também da 

tradição do aristotelismo que veio junto com a interpretação neoplatônica.
101

 O que é 

acrescido também com o desenvolvimento da ciência moderna e das técnicas, destacando 

Galileu, Copérnico e Vesalius (ciência), Leonardo da Vinci (ciência e arte - nos Cadernos), 

Alberti (artes), e outros matemáticos, físicos, médicos, etc. 

Brian Copenhaver diz que uma definição cética da magia pode ser encontrada em 

Henricus Cornelius Agrippa (1486 a 1535), nascido em Colônia. Destaca-se a obra De 

incertitudine et vanitate scientiarum atque artium (1526), à qual Agrippa colocou um 

apêndice chamado Censura sive retractio, uma reunião dos capítulos sobre magia que foram 

selecionados da primeira obra citada. Sete anos depois o autor publicou De occulta 

philosophia, em 1533, onde diz: “A magia é natural
102

”. A ideia é de que a magia liga as 

coisas mais baixas às coisas mais nobres, isto é, as coisas naturais às coisas celestiais, sendo 
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considerada como uma arte. No entanto, segundo Copenhaver, a magia para Agrippa era 

considerada como arte, mas, para além dessa concepção da magia enquanto teckné/arte, a 

filosofia acredita em seu caráter teórico e vê nela uma base analítica para o estudo da 

natureza. O homem douto chamou de magia o mais alto grau de filosofia da natureza, porque 

eles viram nela uma riqueza especulativa, diferentemente das respostas pragmáticas acerca do 

cosmos. É importante entender que a noção de uma “tradição ocultista” se situa dentro da 

história do pensamento ocidental, ainda que tenha gerado debates e polêmicas, tal linhagem 

não é estranha, constituindo uma linhagem de pensamento coerente: 

 

O ocultismo europeu inclui conceitos de magia, astrologia, demonologia e poder natural oculto aos quais 

Agrippa se referiu na definição acima; ainda abrange as noções relacionadas de adivinhação, ilusão, 

bruxaria, numerologia, cabala e teurgia, que ele tratou em outro lugar. Apesar de ter sido obscurecido por 

polêmicas que começaram com os filósofos gregos e os padres da Igreja e que reverberam em debates de 

antropólogos modernos e estudantes de religião, este complexo de ideias constitui uma tradição coerente 

na história intelectual ocidental. Variações na tradição, tal como a ascensão da crença na bruxaria na 

Idade Média, deixa intacto o parentesco entre estes conceitos, cujo desenvolvimento coletivo viu seus 

dois momentos mais fortes na antiguidade tardia, nos séculos de Plotino, Porfírio e Proclo, e de novo na 

Renascença, na idade de Agrippa, Ficino e Pico
103

. 

 

Agrippa menciona Zoroastro, Hermes Trimegisto, Kirannides, que foram seus 

progenitores místicos ou semi-místicos. Outros foram figuras históricas importantes para a 

história da filosofia: neoplatônicos como Jâmblico, Proclo e Sinésio, o sábio árabe Alkindi e 

heróis medievais do mundo cristão como Alberto Magno, Roger Bacon e Raimundo Lúlio. O 

resgate dos estudos antigos na Renascença poderia aprofundar a convicção, já familiar na 

Idade Média, que o mago e o filósofo usavam de um mesmo léxico conceitual, diz 

Copenhaver, citando Agrippa: 

 

“Eles consideram a magia natural nada menos que a autoridade chefe entre as formas naturais do 

conhecimento”, escreveu Agrippa sobre seus predecessores do século quinze. “(e) por conta disso, eles 

chamaram (isso) a mais perfeita realização da filosofia natural.”
104

 

 

                                                           
103

“European occultism includes the concepts of magic, astrology, demonology and occult natural power to 

which Agrippa referred in the definition above; it also embraces the related notions of divination, illusion, 

witchcraft, numerology, cabala and theurgy that he treated elsewhere. Despite its having been obscured by 

polemics that began with the Greek philosophers and the Church Fathers and reverberate in the debates of 

modern anthropologist and students of religion, this complex of ideas constitutes a coherent tradition in western 

intellectual history. Variation in the tradition, such as the rise of witchcraft belief in the Middle Ages, left intact 

the kinship among these concepts, whose collective development saw its two strongest moments in late antiquity, 

in the centuries of Plotinus, Porphyry and Proclus, and again in the Renaissance, in the age of Agrippa, Ficino 

and Pico.” COPENHAVER, Brian. In: SCHIMITT, Charles B; SKINNER, Quentin; KESSLER, Eckard (ed). 

The Cambridge history of Renaissance Philosophy, p. 265. (tradução nossa) 
104 “Natural magic they consider nothing less than the chief authority among the natural forms of knowledge', 

wrote Agrippa of his fifteenth-century predecessors, '[and] on that account they call [it] the most perfect 

achievement of natural philosophy.” COPENHAVER, Brian. In: SCHIMITT, Charles B; SKINNER, Quentin; 

KESSLER, Eckard (ed). The Cambridge history of Renaissance Philosophy, p. 266. (tradução nossa) 
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Burckhardt ressalta o elogio da liberdade e da dignidade humana, mencionando também 

que para o jovem Conde della Mirandolla o homem mais supremo era o mago, embora o foco 

maior de sua análise sobre o Renascimento seja a filosofia antiga como veículo da crença na 

magia. Pico sabia que os filósofos pagãos e cristãos concederam a eficácia e a legitimidade da 

magia natural, distinguindo esta da magia demoníaca, a qual a Igreja certamente baniu porque 

poderia vir das mãos dos inimigos da verdade cristã. Essa magia natural era lícita e constituía 

parte prática do conhecimento natural. Este método seria uma forma de juntar o poder da 

natureza que se encontraria separado no cosmos: a vantagem da arte da magia não existe se 

não for para unir e ativar aquelas coisas que estão separadas na natureza. Nisso consistia a 

manipulação da natureza, na qual objetos materiais tinham serventia para técnicas mágicas, 

mas na base de uma filosofia mais secreta. Pico chegou a admitir que certos objetos artificiais, 

características e figuras, têm mais poder segundo a manipulação da magia do que se 

considerados apenas por suas qualidades materiais. Ele supunha que o melhoramento do 

poder natural não vinha somente do artifício humano, mas também pelo verbo e a magia 

angelical, que ele descobriu na cabala. Pico entendeu a cabala como uma metafísica de formas 

inteligíveis ou angélicas, que operaria como uma filosofia das coisas naturais. Ele afirmou, 

sobretudo, que não poderia existir atividade mágica eficiente sem a inclusão da cabala. Seu 

projeto de magia natural tinha ambições celestiais. Na Oratio, onde introduz as Conclusiones, 

pode-se observar todo o aparato erudito ampliado pelo sincretismo, alcançado através da 

aprendizagem do grego e do latim para a sabedoria dos árabes, hebreus e caldeus. Copenhaver 

diz, criticando a visão engessada de Burckhardt sobre a Renascença: 

 

Tão jovem, tão estudado, tão certo de seus poderes – não admira que Pico representou mesmo para 

Burckhardt “o voo sublime que a filosofia italiana teria alçado se a Contra-Reforma não tivesse 

aniquilado a vida espiritual mais elevada das pessoas”. Burckhardt sabia que a concepção de liberdade 

humana no cosmos dava poder ao homem “para ter o que ele escolhesse, para ser o que ele quisesse”, mas 

ele parece não ter percebido que uma dimensão dessa liberdade era mágica. A magia lícita faz do homem 

“príncipe e mestre” da criação, mesmo dos espíritos perversos que o atentam para a proibida magia 

demoníaca.
105

 

 

                                                           
105“So young, so learned, so sure of his powers – no wonder Pico represented even for Burckhardt the ‘lofty 

flight which Italian philosophy would have taken had not the Counter-Reformation annihilated the higher 

spiritual life of the people’. Burckhardt knew that Pico’s conception of human freedom in the cosmos 

empowered man ‘to have what he chooses, to be what he wants’, but he seems not to have realized that one 

dimension of this freedom was magical. Licit magic makes man ‘prince and master’ of creation, even of the 

wicked spirits who tempt him for forbidden demonic magic.” COPENHAVER, Brian. In: SCHIMITT, Charles 

B; SKINNER, Quentin; KESSLER, Eckard (ed). The Cambridge history of Renaissance Philosophy, p. 268-9. 

(tradução nossa) 
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Além de Pico, Copenhaver lembra que a ideia de amor cósmico na natureza já era 

evocada pela sacerdotiza Diotima de Mantinéia em seu diálogo com Sócrates, ambos 

personagens do Banquete, de Platão. Ficino retoma a ideia, segundo a influência de Plotino, 

Sinésio e outros neo-platônicos - pensadores fundamentais para a teoria da magia de Ficino. 

Era claro para Ficino que o Eros do qual falava Platão era uma poderosa força mágica. Sobre 

o neoplatonismo e a magia, vale dizer também que toda magia para Plotino é natural, não 

diferenciando magia demoníaca de uma “boa magia”, ao contrário de Pico: 

 

Toda magia para Plotino era magia natural, nada mais ou nada menos do que a realização das simpatias 

cósmicas. Plotino nunca mencionou a teurgia, uma abordagem mágica da divindade apresentada por 

Porfírio, então ele não tem nenhuma razão para diferenciar a boa magia religiosa da má magia demoníaca. 

Embora magia não seja uma ocupação ajustada para o sábio porque suas concepções são meramente 

materiais, ela não é má como tal; qualquer mal que venha da magia é maldade humana.
106

 

 

E Sinésio retoma uma teoria mágica das Enéadas de Plotino, o que nos leva a entender 

que o ocultismo tem raízes no estudo da antiguidade, cuja redescoberta marca o 

Renascimento, como dissemos, sem reduzir o rico fenômeno cultural a isso. A biografia de 

Pitágoras, escrita por Porfírio e Jâmbico, deu autoridade filosófica para a geomancia, a 

numerologia, a cabala e outras ciências ocultas, associadas principalmente a Pitágoras – 

incluindo também as traduções de textos pseudo-pitagóricos atribuídas a Timeu de Lócrida e a 

Ocelo de Lucânia.  

Em contraste, o sobrinho de Giovanni Pico, Gianfrancesco Pico della Mirandola, se 

tornou o primeiro escritor latino a utilizar os argumentos céticos da obra Adversus 

mathematicos, de Sexto Empírico, para atacar a astrologia. O propósito de Examen vanitatis 

doctrinae gentium era proteger a fé cristã, de forma a promover um ataque ao paganismo. A 

condenação da magia pode ter tido influência por Girolamo Savonarolla (1452 a 1498), um 

padre da ordem dos dominicanos e que ascendeu ao governo de Florença por um tempo, de 

quem Maquiavel irá falar várias vezes em O Príncipe, destacando seus feitos tirânicos. 

Gianfrancesco Pico escreve Strix sive de ludificatione daemonum, em 1523, um diálogo que 

atribui toda magia a enganos demoníacos, colocando em pleno crédito a bruxaria, apesar de 

seu ceticismo. Ou seja, ele condenou a magia, mas não a negou completamente, uma vez que 
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“All magic for Plotinus was natural magic, nothing more nor less than the realisation of cosmic sympathies. 

Plotinus never mentioned theurgy, a magical approach to divinity introduced by Porphyry, so he had no reason to 

sort out good religious magic from bad demonic magic. Although magic is not a fit occupation for the sage 

because its concerns are merely material, it is not bad as such; any evil that comes of magic is human evil.” 

COPENHAVER, Brian. In: SCHIMITT, Charles B; SKINNER, Quentin; KESSLER, Eckard (ed). The 

Cambridge history of Renaissance Philosophy, p. 278. (tradução nossa) 
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seu pensamento dá margem a certas crenças ocultas. A filologia médica e filosófica também 

deram frutos mágicos, a exemplo do trabalho de Jean Fernel, cuja obra De abditis rerum 

causis (1548) é um endeusamento de qualidades ocultas baseadas em uma análise próxima de 

termos chaves de Galeno e de Pseudo-Alexandre de Afrodisia. Embora os escolásticos 

medievais soubessem da medicina filosófica de Galeno, os renascentistas os superavam 

porque dominavam a escrita original que era em grego, tendo mais propriedade intelectual do 

que os primeiros nesse assunto. 

O argumento mais forte para se opor às ciências ocultas é dizer que a magia rebaixa a 

dignidade dos filósofos, como fez Fernel, ressaltando, sobretudo, as interpretações de 

pensadores que tinham uma visão mágica das obras de Platão e de Aristóteles, como Thomas 

Erastus
107

. Outro opositor da magia, o já mencionado Gianfracesco Pico, em Disputationes, 

argumentou que os pensamentos de Platão e de Aristóteles são impróprios para dizer 

quaisquer palavras sobre astrologia, dando a esta mais silêncio do que matéria para discussão. 

As críticas modernas dão legitimidade a Pico. As observações do filósofo, sobretudo a visão 

mais concentrada do caso da filosofia aristotélica, a qual dizia que o método do estagirita, 

propriamente as bases empíricas para seu pensamento, e outras teorias, como a do papel do 

ato na física, convenceram aos leitores modernos que a filosofia peripatética e o ocultismo são 

incompatíveis em princípios. Mas Copenhaver lembra que esse julgamento pode se manter 

apenas na visão moderna de magia e de astrologia, que tem pouco a ver com as concepções de 

Tomás de Aquino, Pomponazzi, ou Fernel
108

. 

Paracelso (1493 a 1541) é outro expoente da magia e das ciências ocultas na 

Renascença. Segundo Copenhaver, ele acompanhou e ultrapassou Agrippa devido à sua 

admiração pelo misticismo alemão, tendo assimilado também o pensamento mágico 

ficianiano e também o neoplatônico. Paracelso, de forma semelhante a Agrippa, abandonou o 

conhecimento lógico e livresco de Platão, Aristóteles e Galeno em função da observação, da 

experiência e a arte da mecânica. Paracelso tinha a opinião de que o grego e o latim clássico 

eram remotos em tempo e espaço para sua circunstância escatológica: 
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 Sobre esse conflito interpretativo das filosofias de Platão e de Aristóteles e as relações com a magia ver 

COPENHAVER, Brian. In: SCHIMITT, Charles B; SKINNER, Quentin; KESSLER, Eckard (ed). The 

Cambridge history of Renaissance Philosophy, p. 286. 
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Quando Paracelso proclamou que ele tinha mais a aprender viajando para observar (erfahren) a natureza e 

a técnica em ação do que através das muitas bibliotecas, ele repetiu a desvalorização do conhecimento 

tradicional em Agrippa e Gianfrancesco Pico, mas ele ainda se junta a Agrippa por preservar alguns 

elementos da tradição ocultista, especialmente a magia natural. Da experiência, da leitura do livro da 

natureza de preferência aos livros humanos, vem a Scientia, um conhecimento que é mais do que os 

conteúdos subjetivos da mente do conhecedor. A Scientia existe autonomamente no objeto da 

experiência, bem como a forma substancial de Avicena ou Tomás de Aquino, e emana das estrelas e 

define o objeto como um de seu tipo. A identificação e a manipulação de tal produto terrestre dos céus é a 

magia natural.
109

 

 

Sua concepção sobre a magia se identifica menos com o misticismo pagão de Plotino e 

mais com o misticismo germânico de Sebastian Franck, sendo essa a raiz da epistemologia 

por trás de sua magia natural. Para Copenhaver, pode-se falar de impulsos ocultistas e uma 

posição antifilosófica em Agrippa e Paracelso advinda da recusa do conhecimento livresco, 

tendo como autoridade filosófica os filósofos clássicos. Em Francis Bacon (1561 a 1626) já é 

possível observar um declínio da concepção de magia em função da mecânica, arte menos 

erudita porém mais funcional: 

 

Bacon preferia as artes mecânicas à magia porque elas eram coletivas, colaborativas e institucionais, 

enquanto a magia isolava o indivíduo em buscas egoístas que “visam mais a admiração do que a 

utilidade”. Juntaram-se a essa acusação moral algumas saídas físicas e metafísicas da teoria pós-ficinista 

da magia, derivadas em grande parte de Paracelso, Telésio e outros filósofos da natureza. A mais 

importante foi a rejeição de Bacon do hilemorfismo metafísico e sua reformulação em terreno físico de 

formas mágicas e qualidades ocultas.
 110

 

 

Já na mudança de concepção e no limiar da modernidade Bacon vai colocar uma “nova 

magia”, se aproximando da mecânica, uma arte mais coletiva e utilitária, bem diferente da 

erudição da tradição ocultista: 

 

                                                           
109“When Paracelsus proclaimed that he had more to learn from travelling to observe (erfahren) nature and 

technique in action than from many library, he echoed the devaluation of traditional learning in Agrippa and 

Gianfrancesco Pico, but he also joined Agrippa in preserving certain elements of the occultist tradition, 

especially natural magic. From experientia, from reading the book of nature in preference to human books, 

comes scientia, a knowledge which is more than the subjective contents of the knower’s mind. Scientia exists 

autonomously in the object of experience, much like the substantial form of Avicena or Thomas Aquinas, it 

emanates from the stars and defines the object as one of its kind. The identification and manipulation of such 

terrestrial products of the heavens is natural magic.” COPENHAVER, Brian. In: SCHIMITT, Charles B; 

SKINNER, Quentin; KESSLER, Eckard (ed). The Cambridge history of Renaissance Philosophy, p. 290. 

(tradução nossa) 
110

“Bacon preferred the mechanical arts to the magical because they were collective, collaborative and 

institutional, whereas magic isolated the individual in selfish quests that ‘aim rather at admiration than utility’. 

Joined to this moral indictment were certain physical and metaphysical departures from the post-Ficinian theory 

of magic, derived for the most part from Paracelsus, derived for the most part from Paracelsus, Telesio and the 

other nature philosophers. Most important was Bacon’s rejection of metaphysical hylemorphism and his 

reformulation on physical ground of magic forms and occult qualities.” COPENHAVER, Brian. In: SCHIMITT, 

Charles B; SKINNER, Quentin; KESSLER, Eckard (ed). The Cambridge history of Renaissance Philosophy, p. 

297. (tradução nossa) 
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A nova magia que Bacon defendeu foi a manifestação operatória de sua metafísica, como a mecânica foi 

a expressão prática de sua física. A metafísica, para Bacon, era “a investigação de formas”, mas as formas 

que tinha em mente não eram os ‘brinquedos de lógica' que ele e os filósofos da natureza desprezavam em 

Aristóteles.
 111

 

 

As formas de Bacon não são as abstrações peripatéticas, mas formas, segundo 

Copenhaver, cujos contornos são tanto quanto obscuros: “uma força gerativa, uma essência 

definidora, uma distinção taxonômica, uma lei natural, uma qualidade material, um aditivo 

alquímico”
112

. A investigação das formas de Bacon, mesmo que distantes das formas 

peripatéticas, ainda assim são mais mágicas do que as visões quantitativas das forças e 

estruturas que emergirão na nova ciência e na nova filosofia, da qual Bacon é considerado 

profeta. E assim, na curva dos séculos XVI para o XVII começa a se constituir o período em 

que o mecanicismo se tornará a grande tendência, colocando-se tanto nas bases de uma nova 

filosofia como na concepção de uma nova ciência. Vale dizer que essa idade é reconhecida na 

história da filosofia como Moderna (em Foucault, a épistémè clássica). 

2.4 A grande lacuna 

E, realmente, na minha opinião, nenhum outro exemplo demonstra tanto o poder de 

nossa cidade quanto o que se refere a tais divisões, que teriam força para aniquilar qualquer 

cidade grande e poderosíssima. Não obstante, a nossa parecia crescer cada vez mais: 

tamanha era a virtú daqueles cidadãos e a força do engenho e do ânimo deles, para o 

engrandecimento de sua pátria, que todos quantos ficavam livres de tantos males podiam com 

a virtù exaltá-la mais do que pudera ofendê-la a malignidade dos acontecimentos que a 

haviam diminuído.
113

 

Nicolau Maquiavel 

 

Como dito anteriormente, pretende-se falar dos Studia Humanitatis, um tema 

estranhamente não mencionado na arqueologia das ciências humanas de Foucault, um bloco 

de humanidades dentro do Renascimento, mas resgatado aqui como uma tentativa de fornecer 

uma visão mais ampliada da época. Antes de mencionar os Studia humanitatis, será 
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“The new magic that Bacon advocated was the operative manifestation of his metaphysics, as mechanics was 

the practical expression of his physics. Metaphysics for Bacon was ‘the investigation of forms’, but the forms he 

had in mind were not the ‘toys of logic’ that he and the nature philosophers scorned in Aristotle.” 

COPENHAVER, Brian. In: SCHIMITT, Charles B; SKINNER, Quentin; KESSLER, Eckard (ed). The 

Cambridge history of Renaissance Philosophy, p. 298. (tradução nossa) 
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65 
 

     
 

necessário falar sobre o humanismo, para fornecer o contexto. Devemos então iniciar 

esclarecendo a noção de “humanismo”, que é frequentemente associada ao conceito de 

Renascimento. Segundo Carlos Antônio Leite Brandão
114

, o humanismo é um termo vago, a 

começar pela própria periodização. O Renascimento para Kristeller se dá entre os anos de 

1350 a 1600, sendo aqui importante relembrar que o Renascimento de Foucault cobre 

essencialmente o século XVI. Especificamente, humanismo e Renascimento vão convergir no 

século XV, mas configurando tradições não precisamente coincidentes, o que nos mostra que 

se deve ponderar sobre a associação direta entre os dois conceitos que é comumente feita. 

Brandão lembra que, ao investigar o termo humanismo, Augusto Campana:  

 

o vê presente no latim e no italiano em nove documentos no início do século XVI, na Itália, mas o crê já 

circulando no final do século XIV, no ambiente dos estudos clássicos designados por Studia humanitatis. 

Nestes documentos, ele apreende que o sentido original do termo se conecta com o sistema escolástico e 

“qualifica uma pessoa como professor, público ou privado, de literatura clássica e da disciplina de 

humanitas ou umanità.” Numa segunda fase, o termo se generaliza para referir-se também “ao estudioso 

dos clássicos sem que ele seja necessariamente um professor”. É nesta perspectiva que Kristeller entende 

o Humanismo: não como um relevo dado aos valores humanos, mas como algo ligado ao Studia 

humanitatis, como um “corpo de literatura, erudição e pensamento representado nos escritos dos 

humanistas”.
115

 

 

O “humanismo” era um sistema de instrução herdado do Medievo, advindo da 

grammatica, incluindo o estudo do latim, da literatura clássica e da versificação segundo a 

orientação dos dictadores. Progressivamente, o estudo da retórica, associada à filosofia moral, 

foi tornando-se mais importante que o estudo de gramática. Ocorre também, com esse 

movimento, a conversão dos clássicos em modelos e, por consequência, a cultura laica se 

expande, ocasionando a substituição do método silogístico dos juristas medievais pela 

interpretação filológica e histórica do direito romano. A dominante laica marca o século X, 

sendo que os outros aspectos já podiam ser observados nos séculos XI a XIII (Kristeller), mas 

ocupando menos espaço
116

. O ensino da gramática, retórica e lógica, em suma, o trivium 

medieval, irá se misturar com a filosofia moral, a ética, a política, a economia e até mesmo a 

filosofia natural, a matemática e a medicina
117

. Segundo Brandão: 
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As mudanças no interior do Studia humanitatis não apenas acrescentam novos textos e estilos à herança 

medieval, mas dão acesso a um tipo de saber radicalmente novo, que acentua a “dimensão humana da 

realidade” e distingue os humanitas de seus predecessores. Isto significa que tal visão de mundo não é 

pura “contemplação”, mas pesquisa das possibilidades de o homem agir no real, construindo-o; que tal 

saber deve recusar o silogismo abstrato medieval, sua passividade diante das coisas, a enumeração inútil e 

desordenada dos casos particulares e visar, sobretudo, à educação de nossa ação mundana. Desta forma, a 

proclamação da condição terrena do homem, o elogio da vida ativa e encorajamento da vida social 

comporão três grandes temas da ética proposta pelos humanistas durante a primeira metade do século XV. 

No Studia humanitatis, a Gramática, a Retórica, a Filosofia e todo o conhecimento não possuem valor em 

si: devem se dirigir ao real, visando a dominá-lo e a usá-lo. Contra o formalismo lógico repropõe-se a 

centralidade da experiência moral e livre do homem como base de uma nova filosofia
118

. 

 

O ideal da época era a aposta que a filosofia, as letras, a retórica, a gramática seriam 

capazes de restituir o homem à sua natureza, elevando-o à virtù: “Só quem sabe exprimir-se a 

si próprio conhece-se a si próprio.”119 Trata-se de uma visão de mundo em que o empenho 

civil, a atividade prática, a pesquisa de si mesmo, a virtude moral, a palavra e a ação são uma 

única coisa. A ciência e a religião aqui estavam voltadas para a moral, surgindo nesse 

contexto a concepção do homem como personalidade individual, com aspiração à humanitas, 

um indivíduo cuja educação tem como base o modelo do herói clássico. O humanismo em 

Augusto Campana e Paul Oskar Kristeller120
 tem um caráter literário e professoral. Em vez de 

rigor lógico, o humanismo centraliza a experiência moral e livre do homem, à diferença do 

saber medieval, tratando-se de um modelo de educação que não forme apenas o homem 

letrado, mas o cidadão. Pode-se notar uma equação entre humanismo e espírito cívico, tomado 

como experiência política, sendo a pólis (cidade) o espaço do homem por excelência, pelo 

menos no contexto florentino. Seria a retomada da ideia do zóon politikon de Aristóteles, mas 

um estagirita não à la escolástica, e sim um intelectual voltado para a vida política. A 

propósito disso, Petrarca (1304 a 1374), um expoente importante do humanismo, foi um 

grande combatente da adulteração que os medievais fizeram da filosofia peripatética. Está em 

questão uma nova maneira de ler os clássicos, uma ideia de fazer renascer a antiguidade, de 

onde surge o termo Renascimento, o qual não deve ser entendido como repetição ou imitatio, 

mas como renovação, renovatio. Coloca-se em jogo, nessa concepção de fazer renascer, a 

confrontação do tempo presente com o passado: presente que é cristão, mas um passado que é 

pagão. Para entender esse contexto renascentista que assistiu à formação dos Studia 

humanitatis, Brandão lembra que se deve resgatar o movimento “proto-humanista” que teve 

                                                           
118

 BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. Quid Tum: O combate da arte em Leon Battista Alberti, p. 31. 
119

 citado em CANCRO, Cesare. Filosofia ed architettura in Leon Battista Alberti, p. 38 apud BRANDÃO, 

Carlos Antônio Leite. Quid Tum: O combate da arte em Leon Battista Alberti, p. 32. 
120

 Intérpretes importantes do Renascimento. Por motivo de delimitação de tema, não adentramos na pesquisa 

sobre o Renascimento, de forma apenas a visualizar caminhos que complementem a via que Foucault traçou. 



67 
 

     
 

origem na Inglaterra e estendeu-se ao norte da França, Alemanha, e Países Baixos, e ocorreu 

no século XII. Outro resgate importante é o “proto-Renascimento” referido por Panofsky, um 

movimento que se deu segundo a interpretatio christiana (não incluindo as letras em seu 

bloco, mas outras artes). A soma desses dois movimentos resultaria no Renascimento. 

Assiste-se a um abalo do aristotelismo escolástico do Medievo pelo acesso recente aos textos 

de Platão, momento em que os textos do discípulo de Sócrates se tornam mais acessíveis, e, 

por consequência, difundidos. E o retorno à escola de Platão e Sócrates promove a 

centralização de temas como a arte do discurso, a arte do governo, a felicidade e a virtude, a 

vida e a morte. Não ficando de lado Aristóteles, mas um certo Aristóteles: o Aristóteles da 

Retórica, da Ética a Nicômacos, da Política e da Economia. Brandão diz que “segundo Garin, 

a ‘ossatura do saber e a investigação científica’ permanecem aristotélicas, e uma síntese dos 

dois filósofos será intuída no Quattrocentro e programaticamente realizada no 

Cinquecentro”121
. 

Nessa primeira metade do humanismo ocorre uma revisão de Platão por Poggio 

Bracciolini, Lorenzo Valla, Giannozo Manneti, etc, e aqui é possível visualizar um Platão 

voltado para a civitas e para a vida moral do homem. Sobre a segunda metade do humanismo 

aparece o Platão teólogo, identificável no pensamento de Nicolau de Cusa, Pletone, 

Bessarione, Argiropoulo e Marsílio Ficino. Trata-se de um novo Platão, aberto ao misticismo 

e aos mistérios dos números, dos quais a cabala é um excelente exemplo. Nesse novo 

contexto, Aristóteles será colocado como um complemento de Platão e não sua antítese. 

Segundo Brandão, a consequência disso será o reverso do humanismo cívico.  

 

O humanismo volta-se contra si próprio, nesta segunda fase. Se começara exaltando a vida civil no início 

do século, ao seu final procura promover uma evasão do mundo. Do Studia humanitatis é retirada toda a 

eficácia social pretendida pelos primeiros humanistas. Filosofia e Retórica, res e verba, aquilo que 

Petrarca, Salutati e Bruni procuraram reunir, se separam (...)
122

 

 

Dos Studia humanitatis será extraída a sua aplicação social, momento em que o ideal de 

humanitas se esvaziará do civismo e se tornará “pura elegância literária” (ou eruditio, termo 

que Foucault evocou para caracterizar o saber da Renascença). O contexto histórico de 

Florença certamente exerceu influência nessa virada do Humanismo, pois o governo 

principesco de Lorenzo de Médici gerou a decadência dos ideais republicanos. Não somente a 
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 GARIN apud BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. Quid Tum: O combate da arte em Leon Battista Alberti, p. 

37. 
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 BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. Quid Tum: O combate da arte em Leon Battista Alberti, p. 39. 
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política é testemunha dessa virada, mas também a arte, que pode narrar a história do 

humanismo e suas modificações.  

É importante também falar sobre a fragilidade do termo “Renascimento”, como já 

ponderado, pois este foi cunhado apenas em 1718, como aponta Brandão, e alguns conflitos 

interpretativos se colocam quando se trata de entendê-lo como um período ou um bloco ou 

época histórica. Existe a interpretação de que o Renascimento rompe com o período medieval 

e funda formas inteiramente novas de pensamento:  

 

Reconhecendo a diversidade de correntes dentro do período que vai de 1350 a 1600 e a distância que 

separa este período da formulação de Burckhardt e Michelet, Kristeller propõe pensar o conceito 

“renascimento” como uma ideia reguladora própria do historiador mais do que do fato histórico e desvia-

se para a órbita do “humanismo” e do Studia humanitatis. (...) Reconhecer esta trajetória aponta a 

provável fragilidade de um conceito sancionado somente em 1718, mais de trezentos anos após o início 

do movimento italiano
123

.  

 

Existem também interpretações que apontam uma continuidade do medievalismo e o 

Renascimento
124

. Eugenio Garin e Erwin Panofsky, a partir do confronto dessas duas 

interpretações, tentam entender o que há de específico na Renascença, traçando as relações 

com o Medievo. Destacando o trabalho de Garin
125

, deve-se dizer que ele se dedica 

especificamente aos Studia humanitatis e enxerga neste bloco “a conquista de uma 

mentalidade e consciência crítico-filosófica e a emergência de uma maneira inédita de ser no 

mundo e no tempo, que se manifesta em todos os campos da cultura
126

”. Essa forma de 

abordagem se diferencia do proto-Renascimento sobre o qual se debruçou Panofsky
127

, o qual 

mencionamos acima. À diferença, Burckhardt concebeu o Medievo como a idade das trevas, 

da ignorância e do obscurantismo, entendendo a magia como algo que caracterizaria traços 

do medievalismo e acreditando que o fenômeno cultural promovido pela Renascença rompia 

completamente com o misticismo e se filiava ao racionalismo. No entanto, segundo a 

perspectiva de Garin, quem pensa a Renascença como uma inovação cultural e de maneira 

crítica, a magia, a astrologia e a alquimia não são marcas das tenebrosas superstições 

medievais, mas formações que se deram dentro do projeto de uma nova filosofia da natureza. 

De acordo com essa perspectiva mais fluida, como aponta Brandão, a magia e as ciências 
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ocultas seriam formações fundamentais à investigação das forças que regem os céus, os 

homens e as coisas
128

. À luz de Leon Battista Alberti (1404 a 1472), a proposta de Brandão é 

interpretar o Renascimento não pelo clássico cotejamento com o Medievo, mas, 

diferentemente, de pensar este período segundo o que lhe veio depois, contemplando o que 

foi sucessivo a ele. Segundo o autor, a vantagem dessa abordagem é contemplar as 

particularidades e inflexões do Renascimento, e não compactá-lo segundo uma visão geral, 

como a de Burckhardt e a ideia do homem universal renascentista. Essa crítica certamente 

pode ser aplicada à Renascença de Foucault, que a concebe de acordo com a ideia de uma 

única matriz da épistémè, a semelhança, oferecendo uma visão demasiadamente genérica e 

concentrada apenas no século XVI. 

Sobre essas diferentes interpretações da Renascença, a de Garin nos parece interessante, 

pois o autor se mostrará contra a concepção de que o século XV resulta de um parêntese 

reacionário entre o século XIV e a Idade Moderna (correspondente à épistémè clássica de 

Foucault). Para Garin, essa interpretação seria uma reação à ideia de uma renascença pagã, 

racionalista, amoral e na qual alguns superhomens concebem a pátria utopicamente, se 

situando para além do bem e do mal, como diz.
129

 Segundo Garin, é importante que a ideia de 

renascer seja bem entendida para não cair nessa visão. Não está em jogo imitar, ou repetir a 

antiguidade, mas redescobrir o antigo. De acordo com o autor, quando Ficino está 

apresentando seu Platão, não se trata aí de querer imitá-lo e sim de redescobri-lo, criando 

assim algo novo: 

 

Há de dizer que os críticos têm sido muitas vezes induzidos ao erro pelas mesmas atitudes de certos 

protagonistas da época, por figuras importantes, no âmbito de sua vida cotidiana, assumiram 

conscientemente os modelos gregos e romanos, como quando Lorenzo, o Magnífico, pensava em 

Pisístrato e quando Ficino tentava ingenuamente fazer aparecer como um Platão redivivo, mesmo com 

suas debilidades e características pessoais. Mas, evidentemente, isso não quer dizer que o poder de Cosme 

tinha surgido por sua imitação de Péricles ou que o pensamento de Ficino fosse uma mera imitação do de 

Platão.  

 

O antigo, redescoberto- pois a ele conduziam as afinidades espirituais e as analogias nos estados de 

ânimo-, fluía de novo plasmando por si mesmo a época, mas em um renascer e uma regeneração que eram 

como uma nova criação. Os simples imitadores pedestres – e houve, aparecem, pois, como ramos secos 

em uma planta florida.
130

 

                                                           
128

 BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. Quid Tum: O combate da arte em Leon Battista Alberti, p. 48. 
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 “Hay que decir que los críticos han sido inducidos a menudo a error por las actitudes mismas de ciertos 

protagonistas de la época, por figuras relevantes que, em el ámbito de su vida cotidiana, asumieron 

conscientemente los modelos griegos y romanos, como cuando Lorenzo el Magnífico 

pensaba en Pisístrato y cuando Ficino intentaba ingenuamente aparecer como un Platón redivivo, incluso con sus 

debilidades y características personales. Pero, evidentemente, eso no quiere decir que el poder de Cosme hubiese 

surgido por su imitación de Pericles o que el pensamiento de Ficino fuese un mero remedo del de Platón. 
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O Renascimento para Garin, de maneira geral, é visto, antes de tudo, como movimento 

cultural, embora os humanistas falassem sempre de livros, de bibliotecas, e de textos. E sobre 

essa relação com as letras, será interessante ressaltar, segundo Garin, que: 

 

As sutis questões medievais tinham escavado um abismo entre a palavra e a coisa; tinham ido 

exasperando as discussões e as investigações em torno de puras ficções verbais, em torno de entidades 

separadas da realidade originária. Tratava-se de voltar a unir o espírito com a letra em um lógos concreto 

que fosse ainda, como tinha sido em seu sentido original, pensamento e palavra.
131

 

 

Garin vai dizer que todo o início do Renascimento é filológico, porque a proposta dos 

estudos humanísticos é resgatar a espiritualidade humana através das letras, um conjunto de 

erudição que visa reconquistar a humanidade. No entanto, o contraste entre a realidade e o 

universo das letras, o ideal do civismo, da República perfeita e dos valores de glória e da virtù 

era inevitável, mas isso não impedia, por exemplo, a associação das armas e das letras, como 

se vê em Castiglione
132

: 

 

“Mas aquele que não sente o deleite das letras não pode saber tampouco qual é a grandeza da glória, tão 

largamente conservada por elas, e somente a mede com a idade de um homem, ou de dois, pois não tem 

memória mais além disso; mas a esta, que é breve, não pode estimá-la tanto como o faria com aquela, que 

é quase perpétua, se não estivesse vedado a ele conhecê-la; e, por não estimulá-la tanto, é razoável crer 

que não se terá de colocar tanto em perigo para consegui-la como o faria aquele que a conhece. Não 

gostaria que algum adversário me argumentasse agora efeitos contrários para refutar minha opinião, 

alegando que os Italianos, com seu saber de letras, têm mostrado pouco valor com as armas faz algum 

tempo; o qual, infelizmente, é certo... Mas melhor será deixar em silêncio aquilo que não se pode recordar 

sem dor.”
133

 

 

De acordo com essa concepção, que aposta na nobreza do homem letrado, sua 

contraface é a imagem do tirano, muito evitada, porque a aspiração do homem letrado, e por 

                                                                                                                                                                                     
Lo antiguo, redescubierto -pues a ello conducían las afinidades espirituales y las analogías en los estados de 

ánimo-, fluía de nuevo plasmando por sí mismo la época, pero en un renacer y una regeneración que eran como 

una nueva creación. Los simples imitadores pedestres -y los hubo, aparecen, pues, como ramas secas en una 

planta floreciente.” GARIN, Eugenio. El Renacimiento Italiano, p. 14-15. (tradução nossa) 
131

“Las sutiles cuestiones medievales habían excavado un abismo entre la palabra y la cosa; se habían ido 

exasperando las discusiones y las investigaciones en torno a puras ficciones verbales, em torno a entidades 

separadas de la realidad originaria. Se trataba de volver a unir el espíritu con la letra en un logos concreto que 

fuese todavía, como lo había sido en su sentido original, pensamiento y palabra”. GARIN, Eugenio. El 

Renacimiento Italiano, p. 15. (tradução nossa) 
132

 Diplomata italiano que viveu entre os anos de 1478 a 1529, tendo sido enviado a várias missões e batalhas, 

dedicando-se também ao estudo das letras. 
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 «Pero aquel que no siente el deleite de las letras no puede saber tampoco cuál es la grandeza de la gloria, tan 

largamente conservada por ellas, y sólo la mide con la edad de um hombre, o de dos, pues no tiene memoria más 

allá de eso; pero a ésta, que es breve, no puede estimarla tanto como lo haría com aquélla, que es casi perpetua, 

si no le estuviese vedado conocerla; y, por no estimarla tanto, es razonable creer que no se habrá de poner tanto 

en peligro para conseguirla como lo haría aquel que la conoce. No quisiera que algún adversario me adujese 

ahora efectos contrarios para refutar mi opinión, alegándome que los Italianos, con su saber de letras, han 

mostrado poco valor en las armas desde hace algún tiempo; lo cual, desgraciadamente, es cierto ... Pero mejor 

será dejar en silencio aquello que no se puede recordar sin dolor.» CASTIGLIONE apud GARIN, Eugenio. El 

Renacimiento Italiano, p. 16-17. 
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consequência, de virtù, era associável aos ideais de liberdade de um sistema político 

republicano. É nesse contexto que podemos visualizar, por exemplo, um Maquiavel, não o 

eventual autor monárquico que aconselhava o príncipe (quem era, muitas das vezes, um 

tirano, ou seja, um homem que advogava em causa própria e que suspendia o ideal 

republicano de bem comum e de liberdade), mas um Maquiavel republicano, no espírito dos 

Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. Numa Florença já decaída de civismo e do 

espírito republicano, episódio que nossa epígrafe alude, Maquiavel escreve seu 

aconselhamento de príncipe a Lorenzo de Médici, um pensamento que aborda a dinâmica da 

conquista e da conservação do poder na monarquia, obra que recebeu o nome de O príncipe, 

em 1513. No entanto, como se vê nos Discursos, livro datado de 1517, o secretário florentino 

faz o elogio do republicanismo como a melhor forma de governo, uma vez que esta contempla 

o bem maior, a liberdade, diferentemente de um regime tirânico, que visa a concentração do 

poder nas mãos de apenas um homem, virtuoso ou não. Como renascentista, será de 

Aristóteles, mas do Aristóteles político, e de Políbio, que Maquiavel fará renascer os modelos 

para pensar sobre as formas de governo. Ambas as obras do secretário florentino foram 

publicadas postumamente, em 1531. 

A política na Renascença é considerada como uma arte, sendo a prática da civilidade 

seu horizonte, não se tratando então do homem que se coloca pura e simplesmente para além 

da moral, mas que também pratica a civilidade como mostra da sua virtude e elevação 

espiritual: 

 

O Renascimento não foi um espírito titânico, nem uma luta encarniçada, senão que sonhou com a paz dos 

humanos, com a concordante discórdia dos espíritos criadores, com o regnum hominis em que o bem 

repartido é maior que o bem inteiro, mais dimidium loto
134

. 

 

Na Renascença, a política: 

 

... era concebida como uma arte ou, ao menos, como uma atividade pré-moral, como um livre jogo de 

forças. Na realidade, a luz do Renascimento surge toda ela daquele impulso para um mundo da cultura, 

para um reino espiritual no qual o homem não seja já um lobo para o homem, em cujo seio os homens, 

trabalhando em comum, deem vida a verdadeiras criações.
135
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 “El Renacimiento no fue un espíritu titánico, ni una lucha encarnizada, sino que soñó con la paz de los 

humanos, con la concordante discórdia de los espíritus creadores, con el regnum hominis en que el bien repartido 

es mayor que el bien entero, plus dimidium loto.” GARIN, Eugenio. El Renacimiento Italiano, p. 18. (tradução 

nossa) 
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 “... era concebida como un arte o, al menos, como una actividad premoral, como un libre juego de fuerzas. En 

realidad, la luz del Renacimiento surge toda ella de aquel impulso hacia un mundo de la cultura, hacia un reino 

espiritual en el cual el hombre no sea ya un lobo para el hombre, en cuyo seno los hombres, trabajando en 

común, den vida a verdaderas creaciones.” GARIN, Eugenio. El Renacimiento Italiano, p. 17. (tradução nossa) 
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É importante falar desse caráter político e cívico idealizado para o homem renascentista 

porque é este o espírito dos Studia humanitatis. Segundo as epístolas de Leonardo Bruni
136

, a 

tarefa dos Studia humanitatis é a formação humana desinteressada, a qual deveria colocar a 

transitoriedade do mundo e seus costumes de lado e dar primazia ao universal. Garin nos 

narra um trecho de uma carta das Epístolas familiares de Bruni que nos parece interessante: 

 

Que seja duplo seu estudo: dirigido, em primeiro lugar, a conseguir nas letras não o conhecimento comum 

e vulgar, senão um saber diligente e íntimo no qual quero que você mostre-se excelente; em segundo 

lugar, a obter a ciência daquelas coisas que se referem à vida e aos costumes; estudos estes que se 

chamam de humanidade porque aperfeiçoam e adornam o homem. Que nesses estudos teu saber seja 

variado e múltiplo, e retirado de todas partes, de modo que não deixe de lado nada que possa parecer 

contribuir à formação, à dignidade, ao louvor da vida. Creio que te convém ler aqueles autores, como 

Cícero e similares, que te podem ser de ajuda não somente por sua doutrina, senão também pela clareza 

de seu discurso e por sua habilidade literária. Se você quer prestar-me atenção, de Aristóteles aprenderás 

os fundamentos dessas doutrinas, mas buscará em Cícero a elegância e a abundância do dizer e todas as 

riquezas dos vocábulos, e , por dizê-lo assim, a destreza no discorrer daqueles argumentos. Quisesse na 

realidade que um homem eminente tivesse um rico conhecimento, e também soubesse ilustrar e 

embelezar no discurso as coisas que sabe. Mas nada disso saberá fazer quem não tenha lido muito, 

aprendido muito, tirando-o de todas as partes. De modo que você não deverá ser doutrinado somente por 

filósofos, por mais fundamental que seja esse estudo, senão que também deves te formar com os poetas, 

com os oradores, com os historiadores, de maneira que teu discurso seja variado, rico e de nenhuma 

maneira rústico (...) Se, como assim espero, alcanças esse grau de excelência, que riquezas poderão 

comparar-se com os resultados desses estudos? Por mais que, com efeito, o estudo do direito civil seja 

mais proveitoso no comércio, esse estudo é superado, por sua dignidade e aproveitamento, pelas letras. As 

letras tendem na realidade formar o homem bom, do que nada pode pensar-se que seja mais útil; o direito 

civil, ao contrário, não contribui em nada para fazer o homem bom (...). Pois o homem honesto respeitará 

os legados e cumprirá a vontade do testador ainda que o testamento não tenha tido sete testemunhas, 

ainda que disponha o contrário do direito civil. Além disso, a bondade e a virtude são imutáveis, enquanto 

o direito varia segundo os lugares e segundo os tempos, de tal forma que com frequência o que é legítimo 

em Florença, em Ferrara é uma falta.
137
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 Leonardo Bruni viveu entre os anos de 1370 a 1444. O intelectual traduziu muitos clássicos gregos, sobretudo 

obras de Aristóteles como A política, e escreveu sobre a história de Florença. Bruni é figura importante para o 

humanismo italiano, tendo traduzido também cartas de pensadores antigos e as suas próprias. 
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 “Que sea doble tu estudio: dirigido, en primer lugar, a conseguir en las letras no el conocimiento común y 

vulgar, sino un saber diligente e íntimo en el cual quiero que te muestres excelente; en segundo lugar, a obtener 

la ciencia de aquellas cosas que se refieren a la vida y a las costumbres; estudios éstos que se llaman de 

humanidad porque perfeccionan y adornan al hombre. Que en esos estudios tu saber sea variado y múltiple, y 

sacado de todas partes, de modo que no dejes de lado nada que pueda parecer contribuir a la formación, a la 

dignidad, a la alabanza de la vida. Creo que te conviene leer aquellos autores, como Cicerón y similares, que te 

pueden ser de ayuda no sólo por su doctrina, sino también por la claridad de su discurso y por su habilidad 

literaria. Si quieres prestarme oído, de Aristóteles aprenderás los fundamentos de esas doctrinas, pero buscarás 

en Cicerón la elegancia y la abundancia del decir y todas las riquezas de los vocablos, y, por decirlo así, la 

destreza en el discurrir de aquellos argumentos. Quisiera en realidad que un hombre eminente tuviera un rico 

conocimiento, y también que supiese ilustrar y embellecer en el discurso las cosas que sabe. Pero nada de esto 

sabrá hacer quien no haya leído mucho, aprendido mucho, sacándolo de todas partes. De modo que no deberás 

ser adoctrinado solamente por los filósofos, por más fundamental que sea ese estudio, sino que también debes 

formarte con los poetas, con los oradores, con los historiadores, de manera que tu·discurso sea variado, rico y de 

ninguna manera rústico (...) Si, como así lo espero, alcanzas ese grado de excelencia, ¿qué riquezas podrán 

compararse con los resultados de esos estudios? Por más que, en efecto, el estudio del derecho civil sea más 

provechoso en el comercio, ese estudio es superado, por su dignidad y aprovechamiento, por las letras. Las letras 

tienden en realidad a formar al hombre bueno, del que nada puede pensarse que sea más útil; el derecho civil, en 

cambio, no contribuye en nada a hacer bueno al hombre (...). Pues el hombre honesto respetará los legados y 

cumplirá la voluntad del testador aunque el testamento no haya tenido siete testigos, aunque disponga lo 
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Alguma semelhança pode ser vista entre os Studia Humanitatis e o Trivium Medieval. O 

Trivium das Letras no Medievo era composto da Gramática, da Retórica e da Lógica, 

diferentemente do Quadrivium das ciências, composto pela Geometria, Aritmética, 

Astronomia e Música. Ambos faziam parte das disciplinas acadêmicas, de sua primeira fase. 

A diferença é que os Studia Humanitatis, que abrangia a Gramática, a Retórica, a História, a 

Poesia (Literatura), e Filosofia moral (Ética), não tinha nada de propedêutico, ou seja, não era 

tomado como um primeiro ciclo universitário. Na verdade, os Studia Humanitatis são 

autônomos, e suas disciplinas não eram estudadas na Universidade, sendo eles não uma 

primeira fase de uma formação superior, mas um fim em si mesmo. E a importância das letras 

para o humanista era seu potencial de romper com a rusticidade do homem e elevá-lo a um 

patamar moral de cidadão letrado. Não se tratava somente de algo a ser seguido por homens 

letrados, mas de uma necessidade mais universal, e isso incluía o estudo das letras e a 

formação humana, uma vez que se acreditava que ambos eram fundamentais para governar os 

homens. Estava em jogo o ideal de unidade harmônica do homem que não é simples besta, 

animal em sua natureza selvagem, mas um homem que logrou a espiritualidade, origem do 

antropocentrismo tão associado à Renascença. E, juntando essa erudição à filosofia natural, 

tem-se o universo de um Pico Della Mirandola (1463 a 1496), tendo como referência sua obra 

mestra Discurso sobre a dignidade humana
138

, na qual ressalta a centralidade do homem no 

universo, ponderando, no entanto, que em essência o ser humano nada é além de uma besta ou 

de um vegetal, mas que, elevado espiritualmente atinge um patamar nobre, situando-se como 

um ser superior entre os outros seres da natureza, o que evocamos em nossa epígrafe. De 

maneira semelhante, Tommaso Campanella (1568 a 1639), em sua obra De sensu rerum et 

magia, expressou a ideia de que o homem não se detém abaixo do Sol e da Terra, mas por 

cima, por uma causa mais alta, Deus. Como se vê na passagem de Garin: 

 

                                                                                                                                                                                     
contrario el derecho civil. Además de eso, la bondad y la virtud son inmutables, mientras que el derecho varía 

según los lugares y según los tiempos, de tal suerte que con frecuencia lo que es legítimo en Florencia, en 

Ferrara es una falta”. BRUNI. Leonardo. Epist, lib. VI. Florença: Ed. Mehus, 1741. v. II, p. 49-50 apud GARIN, 

Eugenio. El Renacimiento Italiano, p. 76-7. (tradução nossa) 
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 Embora se situe entre o Medievo e a Renascença, essa obra, datada de 1480, foi considerada por Kristeller e 

por Garin como um exemplar do humanismo, sendo seu legado muito importante para o período decorrente à sua 

publicação. A obra De hominis dignitate oratio, seu nome original, pode ser entendida como uma exaltação à 

filosofia, embora se entrelace com a teologia, porque, como dito antes, a Renascença tem uma composição 

diversa, que abriga ao mesmo tempo a racionalidade e a erudição das letras, a fé cristã, o misticismo, e o 

paganismo. 
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Mas vemos que o homem não se detém por debaixo da natureza dos elementos e do sol e da Terra, senão 

que entende, deseja e atua muito acima deles, seus próprios altíssimos efeitos, de tal modo que não 

depende daqueles, senão de uma causa muito mais alta, que se chama Deus. 

De modo que, quando o homem discorre, pensa acima do Sol, e logo mais acima, e logo fora do céu, e 

logo sobre mais mundos, infinitamente, como discorreram os epicuristas. Pois de alguma infinita causa é 

o efeito, e não do Sol e da Terra, por cima dos quais infinitamente se eleva. Diz Aristóteles que é vã 

imaginação pensar tão alto; e eu digo, com Trimegisto, que é bestialidade pensar tão baixo; E necessito 

que ele me diga de onde provém essa infinidade. Se a resposta é que de um mundo semelhante, então se 

pensa em outro semelhante e logo em outro, e logo em infinitos; e eu julgo que esse ir passando de 

semelhante a semelhante, sem fim, é um ato de algo que participa do infinito.
139

 

 

Dessa forma, o homem seria a coisa mais nobre da natureza porque somente ele tem 

capacidade de adorar a Deus, à diferença das bestas, que se situam no plano da natureza, não 

podendo se elevar em face de uma divindade. Na verdade, a ideia era de que o conhecimento 

da divindade pelos animais é confuso, porque eles não poderiam a ignorar completamente por 

conta da inclinação ao bem que se estenderia para todos os seres; no entanto, a clareza acerca 

das coisas divinas só poderia ter o homem, algo como uma clara ciência daquilo que é 

invisível: 

 

Mas essa clara ciência do infinito invisível somente no homem é destacada pelos sacrifícios, enquanto 

que a religião dos brutos somente se dirige às criaturas finitas visíveis, que para eles são manifestamente 

superiores pelos bens temporais que delas recebem. Ao contrário, a do homem se dirige até o infinito bem 

invisível, e a alcançar os bens eternos enquanto que despreza os bens temporais.
140

 

 

A ideia é de que todo ser tem uma finalidade, desempenhando um papel na natureza, e 

não havendo nenhuma existência ou modo de ser ocioso. E o homem, como ser superior, tem 

como finalidade se dedicar à ciência e a religião. É como se o homem tivesse um meio de 

comunicação com Deus, desenvolvendo assim um conhecimento (motivado pela curiosidade) 

que os outros seres não logram porque desempenham apenas seus papeis na natureza.  

                                                           
139

 “Pero vemos que el hombre no se detiene por debajo de la naturaleza de los elementos y del Sol y la Tierra, 

sino que entiende, desea y actúa muy por encima de ellos, sus propios altísimos efectos, de tal modo que no 

depende de aquéllos, sino de una causa mucho más alta, que se llama Dios. 

De modo que, cuando el hombre discurre, piensa por encima del Sol, y luego más arriba, y luego fuera del cielo, 

y luego sobre más mundos, infinitamente, como discurrieron los epicúreos. Pues de alguna infinita causa es el 

efecto, y no del Sol y la Tierra, por encima de los cuales infinitamente se eleva. Dice Aristóteles que es vana 

imaginación pensar tan alto; y yo digo, con Trismegisto, que es bestialidad pensar tan bajo; Y necesito que él me 

diga de dónde proviene esa infinidad. Si la respuesta es que de un mundo semejante, entonces se piensa en otro 

semejante, y luego en otro, y luego en infinitos; y yo juzgo que ese ir .pasando de semejante a semejante, sin fin, 

es un acto de algo que participa del infinito (...).” GARIN, Eugenio. El Renacimiento Italiano, p. 73. (tradução 

nossa) 
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“Pero esta clara ciencia del infinito invisible sólo en el hombre es puesta de manifiesto por los sacrificios, 

mientras que la religión de los brutos sólo se dirige a las criaturas finitas visibles, que para ellos son 

manifiestamente superiores por los bienes temporales que de ellas reciben. En cambio, la del hombre se dirige 

hacia el infinito bien invisible, y a alcanzar los bienes eternos al tiempo que desprecia los bienes temporales.” 

GARIN, Eugenio. El Renacimiento Italiano, p. 73. (tradução nossa) 
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Considerando tudo isso, e na direção da conclusão, em que medida evocar os Studia 

Humanitatis contribuem em nossa pesquisa? Tentaremos sintetizar os pontos relevantes 

levantados no capítulo e dar uma resposta a essa pergunta. 

2.5 Conclusão 

Devido ao procedimento de tomar a épistémè em bloco, a visão de Foucault sobre o 

saber da Renascença não contempla variantes, uma implicação dessa visão monolítica que 

tenta caracterizar em um só “golpe” a ciência, a filosofia e a magia. Assim, ao descrevemos a 

épistémè do século XVI tal como apresentada por Foucault, observamos a marginalidade da 

magia e a completa omissão do bloco dos Studia Humanitatis. Diferentemente de Foucault, 

mostramos que os dois temas podem ser variantes da épistémè do Renascimento, 

protagonizadas por Agrippa e Leonardo Bruni, por exemplo, embora possam ser 

correlacionadas. As interpretações de autores como Brandão e Garin nos mostraram que o 

Renascimento não precisa ser visto de maneira compacta, numa visão limitada que retira 

desse fenômeno cultural toda sua variação e especificidades. Tais autores, como mostramos, 

buscam entender o Renascimento segundo inflexões, optando, inclusive, por não tomá-lo 

como um fenômeno fixo que teria colocado o medievo em suspensão, mas por vê-lo como um 

fenômeno histórico novo, onde várias experiências no âmbito das artes, da política e da 

ciência puderam se dar. De maneira semelhante, estendemos a visão crítica à luz dos autores 

aqui à visão de conjunto apresentada por Foucault em sua interpretação sobre a Renascença. 

No entanto, embora a Renascença possa conter inflexões, como propomos, devemos 

reconhecer que Foucault foi assertivo quando observou um espaço comum do saber no qual se 

deram a filosofia, a ciência e a magia. Como observou Copenhaver, não se trata de 

conhecimentos adversos entre si, mas de níveis diferentes do saber, a exemplo do mago, que 

seria o filósofo que chegou a seu grau mais alto de conhecimento, compartilhando os dois, 

inclusive, um mesmo léxico – um vocabulário que compõe um saber erudito. E sobre este 

ponto, a erudição, como bem apontou Foucault, é de fato a grande marca tanto da magia 

natural, da tradição ocultista quanto do “humanismo”, a exemplo das disciplinas do Studia 

Humanitatis, da filosofia e dos demais saberes da época. Ademais, certamente há de se pensar 

nas razões pelas quais Foucault não mencionou os Studia Humanitatis. Como se viu, os 

Studia Humanitatis falam do homem em sua dimensão moral, cívica e também metafísica, ou 

mesmo teológica, da antropologia da queda. De fato, os Studia Humanitatis representam uma 

variante do Renascimento, mas por completa ignorada por Foucault. Na tentativa de entender 
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essa lacuna, poderíamos pensar que, investigando sobre a configuração do saber do 

Renascimento, Foucault não se interessa por essa esfera moral da qual se compõe o 

humanismo renascentista porque seu foco é antes de tudo epistemológico/arqueológico, ou 

seja, um interesse em nível diferente.  

Outra razão, a mais forte talvez é que, suspendendo o humanismo tal como a 

Renascença o concebeu, Foucault conseguirá manter a tese antihumanista até o final de sua 

obra, na intenção de mostrar que apenas na épistémè moderna o homem foi um objeto do 

saber. O ônus desse procedimento é o recuo de mais ou menos três séculos da afirmação de 

um saber sobre o homem e, pior ainda, o surgimento do humanismo. Obviamente, pode-se 

objetar também que o homem já existia na filosofia grega antiga, a exemplo da antropologia 

socrática do “conhece-te a ti mesmo” que aponta para a experiência do homem consigo. 

Igualmente, não se trata deste homem para Foucault, que vai manter seu antihumanismo até o 

final do século XVIII, quando a antropologia se tornará, na linha arqueológica, a disposição 

da épistémè moderna a partir do questionamento kantiano sobre o homem, o que veremos no 

capítulo 4. É importante adiantar também, ao concluir este capítulo, que é de todo ausente a 

economia no corpo das matérias ensinadas nos Studia Humanitas, saber que se constituirá 

tardiamente ou marginalmente na história do pensamento e que Foucault vai justificá-lo com 

o argumento da disposição da épistémè. Por ora, basta dizer que a interpretação de Foucault 

sobre o nascimento tardio da economia será diferente das interpretações mais recorrentes na 

história do pensamento econômico. Veremos ao longo de nossa investigação que, embora não 

se tratasse da economia científica, o século XVI testemunhou as grandes navegações, a 

descoberta de novas terras, e ao regime colonial que será um negócio, num momento de 

transição da exclusividade dos negócios do rei e o livre-comércio, um advento do Estado 

Moderno. A partir do “mercantilismo”, a exclusividade do rei será questionada e assim a 

velha oikonomia, vigente desde a antiguidade grega até o medievo chegará a seu fim, dando 

azo a vários segmentos do pensamento e a práticas que ainda não se darão como economia 

política ou científica, mas talvez como uma proto-economia, como mostraremos no capítulo 

seguinte. Tal foi o caso de Schumpeter em sua obra seminal, History of economic analysis
141

, 

data de 1954, até hoje considerada a bíblia dos historiadores do pensamento econômico, 
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 A quem recorremos mais tarde falar entender qual a “situação da economia” clássica, e a imprecição nas 

categorizações dos diversos tipos de pensamento ou fenômenos que se deram na época, tendo em vista também 

revisar o que época Foucault chama de pensadores “utilitaristas”, uma terminologia problemática, que 

pretendemos elucidar. SCHUMPETER, Joseph. A. History of economic analysis. London: Rouledge Collection, 

2006. 
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porém ignorada por Foucault e onde vamos encontrar uma lista expressiva desses economistas 

primevos, gravitando entre a filosofia moral com seus ares metafísicos circunspectos (direito 

natural, etc.) e um conjunto de documentos heteróclitos cheios de pragmatismo e senso-

comum, desde registros de operações financeiras, até relatórios e análises para os príncipes e 

os prepostos.  

O próximo passo será então a reflexão sobre a épistémè clássica de Foucault, 

interpretação muito própria dos séculos XVII e XVIII, destacando dela o solo comum que se 

deu entre o saber da linguagem e dos negócios humanos. Trata-se de uma ruptura radical que 

afastou o saber do regime epistêmico da Renascença, deixando para trás as similutudes, e 

colocou a nova épistémè numa outra rota do conhecimento, a igual distância dos Studia 

humanitatis e da magia natural. 
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Capítulo 3 

A épistémè clássica e o signo-representação: a Gramática Geral e o Quadro 

3.1 A proto-história da linguística e da economia na arqueologia das ciências humanas 

Todavia, nem esse esforço nem as tentativas do mecanicismo devem ser confundidos com a 

relação que todo o saber clássico, em sua forma mais geral, mantém com a máthêsis, 

entendida como ciência universal da medida e da ordem. Sob as palavras vazias, 

obscuramente mágicas de “influência cartesiana” ou de “modelo newtoniano”, os 

historiadores das ideias têm o hábito de misturar essas três coisas e de definir o racionalismo 

clássico pela tentação de tornar a natureza mecânica e calculável.
 142

 

Michel Foucault 

 

Ao contrário da história tradicional do pensamento, o período clássico para Foucault 

não é apenas caracterizado pelo mecanicismo matematizado nem pela filosofia cartesiana, 

mas pela mathesis, uma ciência universal da ordem, como nossa epígrafe aponta. À diferença 

da épistémè Renascentista, a idade clássica opera segundo uma matriz epistemológica das 

identidades e das diferenças, deixando de lado a imprecisão das semelhanças, em função da 

representação, a qual não tem uma espessura ontológica, sendo portanto completamente 

transparente com relação àquilo que remete. Como narra Gutting: 

 

A concepção clássica de signos e linguagem da mesma forma abandona a vaguidão da semelhança em 

favor de uma noção mais exata de representação. Um signo é agora não somente uma outra coisa no 

mundo, relacionado a seu referente num caminho onde todas as coisas são relacionadas (embora agora 

pela identidade e diferença). A partir do momento que um signo deve exatamente representar uma coisa, 

seria, se fosse parte do mundo, simplesmente a coisa em si. 

Portanto, os signos clássicos devem ser colocados em uma ordem inteiramente diferente daquela da 

realidade. Isso, claro, é o reino das ideias, tão central na filosofia dos séculos dezessete e dezoito. Ideia-

signos não têm conteúdo em si mesmas – não têm “espessura” ontológica – mas são expressões 

inteiramente transparentes daquilo que elas representam. Além disso (e muito importante), para a Idade 

Clássica o pensamento é identificado com representar. O pensamento é em sua própria natureza 

representativo. Isso não significa, claro, que toda ideia é verdadeira; o que ela representa talvez não exista 

de fato. Mas não há questionamento – como foi mais tarde para Kant e a idade moderna – de como ou se 

uma dada ideia é capaz de representar seu (real ou irreal) objeto.
143
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 77-8. 
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“The Classical conception of signs and language likewise abandons the vagueness of resemblance in favor of 

the more exact notion of representation. A sign is now not just another thing in the world, related to its referent 

in the way all things are related (although now by identity and difference). Since a sign must exactly represent a 

thing, it would, if it were part of the world, simply be the thing itself. Therefore, Classical signs must be placed 

in an entirely different order from that of reality. This, of course, is the realm of ideas, so central in seventeenth- 

and eighteenth-century philosophy. Idea-signs have no content of their own – no ontological “thickness” – but 

are entirely transparent expressions of what they represent. Moreover (and very importantly), for the Classical 

Age thinking is entirely transparent expressions of what they represent. Moreover (and very importantly), for the 

Classical Age thinking is identified with representing. Thought is of this very nature representative. This does 
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Como se viu com Gutting, na linha arqueológica de Foucault, pode-se entender que é 

através dos signos que a propriedade de uma coisa pode ser conhecida, e segundo essa 

concepção, o saber se dá como uma cadeia contínua dos seres segundo suas propriedades. 

Nesse esquema, o signo garante a representatividade de uma coisa, sendo não somente signo, 

mas ideia-signo. Tais ideias-signos, como viu Gutting, operam em função da pura 

representação, e assim, o modo de conhecer próprio da idade clássica será representar através 

dos signos – que podem ter natureza diversa, tendo em vista que a épistémè investe-se tanto 

na filosofia da época quanto nos discursos que se deram em torno da vida, do trabalho e da 

linguagem, como veremos a seguir. O signo na épistémè clássica será arbitrário, de maneira 

diversa da épistémè renascentista, na qual o signo é natural, coisa entre coisas, ou objeto entre 

objetos. Nossa dissertação se propõe a investigar essa natureza arbitrária do signo-

representação, escrutinando como se deu o jogo dos signos nos séculos XVII e XVIII. Mais 

do que isso, caberá identificar quais os diversos discursos que coexistiram e que se deram 

segundo esse jogo de signos, de forma a seguir os passos argumentativos de Foucault. 

Tendo como elemento próprio a representação (représentation), o projeto clássico era a 

fabricação de uma língua bem-feita sob as bases de um sistema de símbolos artificiais e de 

operações de natureza lógica, como a linguagem dos cálculos, na qual se pode ter uma relação 

binária transparente entre análise e síntese, analítica e combinatória, significante e significado, 

etc. Este binarismo será ponderado em nossa dissertação, ao constatar um desnível entre a 

afirmação de Foucault e os inúmeros exemplos de um ternarismo encontrado nas próprias 

fontes que o filósofo utiliza. Para tal, buscaremos nossa investigação na Gramática e na 

Lógica de Port-Royal, obras nas quais Foucault busca a disposição epistêmica da linguagem, 

de maneira coextensiva a todo saber do período clássico. Tendo rompido com qualquer 

parentesco com a natureza, a linguagem clássica se encerra num sistema arbitrário de signos – 

esta é a suposição de Foucault. Em vez do Texto da Renascença, aqui se tem o Discurso, 

entendido como colocação dos signos em ordem verbal, sendo a discursividade da linguagem 

liberada através da ligação de um signo a outro. Tal ligação significa a mesma coisa que 

relação, ideia que nos ajudará na compreensão de um problema de linguagem, mas de 

natureza epistemológica, implicado da proposta de Foucault para a épistémè clássica: a 

                                                                                                                                                                                     
not, of course, mean that every idea is true; what it represents may not in fact exist. But there is no questioning – 

as there was later for Kant and the modern age – of how or whether a given idea is able to represent its (real or 

unreal) object.” GUTTING, Gary. French Philosophy in the Twentieth Century, p. 270. (tradução nossa) 

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806902
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representação reduplicada, aparecendo a linguagem como a dobra ou o duplo do pensamento. 

Ou seja, para entendermos a linguagem nos séculos XVII e XVIII será importante 

considerarmos que a concepção se dá da seguinte forma: a representação (mental) fica no 

lugar da coisa e a representação linguística fica no lugar do signo, sendo importante nesse 

esquema o laço que se dá entre o representante e o representado. 

Mas o signo para Foucault é mais do que signo verbal, como adiantado, podendo ser 

também monetário. De acordo com o filósofo e sua arqueologia, os conceitos de moeda, de 

preço, de valor, de circulação e de mercado nos séculos XVII e XVIII puderam ser pensados 

devido à disposição epistêmica geral, portanto válida tanto para a linguagem quanto para a 

“economia clássica". Disposição esta que, segundo o filósofo, sustenta sua “necessidade de 

conjunto”, tomando por referência o desenvolvimento do horizonte único da gramática geral, 

da análise das riquezas e da história natural. É importante dizer que, na visão foucaultiana, a 

épistémè é sempre única, embora comporte várias disciplinas, autores e objetos da experiência 

diversos, e apesar das regularidades, cuja procura é central e em que reside a sua condição de 

possibilidade, a arqueologia contempla também os limiares e os pontos de transformação, 

como mencionamos em nossa Introdução. No entanto, pode-se dizer que há um esquema de 

“conjunto” da épistémè, no qual se pode ver a correlação entre as categorias, ainda que se 

trate de domínios diversos. Por exemplo, a gramática geral se interessou pela teoria do verbo 

e do nome, pela busca da raiz primeira da língua e sua derivação; semelhantemente, o estudo 

sobre as riquezas se voltou pela análise da moeda, dos preços, do valor e do comércio; e a 

história natural, por sua vez, se interessou pela descrição, pela caracterização e pelas 

classificações/taxonomia. Como se vê, segundo a arqueologia de Foucault, tais objetos do 

conhecimento são correlatos, tratando-se de instaurar uma mesma épistémè da ordem e da 

medida – a mathesis – com a ajuda da matematização do empírico e das taxonomias, que 

colocam o quadro das identidades e das diferenças, e sendo a gramática, a história natural e a 

análise da riqueza um caso da taxonomia.  

Sobre a correlação dos três domínios e sua visão de conjunto, deve-se nuançar que a 

análise das riquezas tem uma especificidade. Certamente, não menos do que o signo, a moeda 

é uma representação, podendo ser a barra de metal guardada no banco, o papel moeda com a 

garantia real, e a moeda de ouro, prata ou cobre com a efígie da República. Ela, porém, não se 

constituiu no mesmo ritmo que os outros saberes, como Foucault reconhece. Isso ocorre 

devido ao “mercantilismo”, que se deu em um longo período de tempo e não apenas no plano 
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do discurso, mas da prática, dando azo a políticas econômicas dos Estados Nacionais. E em 

sua visão, Foucault pôde dizer que a reforma monetária colocada pelos Estados Gerais de 

1575, as decisões mercantilistas e as tentativas de John Law, que se situam no domínio da 

prática, têm o mesmo solo epistemológico/arqueológico das teorias de Davanzatti, Bouteroue, 

Petty e Cantillon. E assim tais práticas, para além do puro discurso, darão azo a 

representações objetivadas e pungentemente reais. E assim, apesar de tal especificidade por 

Foucault reconhecida, o filósofo diz que tanto a prática
144

 como a especulação pura 

repousariam sobre “um único e mesmo saber fundamental
145

”. Saber este que se dá em um só 

modo epistêmico, como mostrou com sua descrição do saber do século XVI, abarcando a um 

tempo a magia, a filosofia e ciência – cabe adicionar aí também as práticas em torno das 

necessidades, podendo ser emparelhados os conhecimentos sobre a natureza e o cosmos com 

a prática dos mercadores, bem como com os favores do monarca e o tamanho do tesouro real. 

Sobre esse ponto, Foucault, fazendo jus à sua história descontínua, fala que o que havia na 

Renascença era o que chama de “círculo do precioso”, considerando o “mercantilismo”, termo 

bastante impreciso, somente na época clássica, quando faz aparecer o disnível da prática em 

torno das riquezas com relação aos outros saberes mais discursivos, gramática geral e história 

natural. Ao longo do capítulo, por motivos de clareza, recuaremos o “mercantilismo” até o 

século XVI, na verdade, até o século XV, pois não faltam intelectuais da história da economia 

para considerá-lo, como mostraremos com Schumpeter, destacando também a 

heterogeneidade que o termo abarca, pensamentos e práticas desse fenômeno que dificilmente 

pode ser compactado com um rótulo, o que Foucault também de pronto apontou. 

Em nosso estudo, como representantes do domínio das riquezas na épistémè clássica, 

selecionamos a obra Quadro Econômico, de François Quesnay, com sua interpretação do 

trabalho (agrícola) como custo e a supervalorização da renda fundiária; e a Investigação sobre 

a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, de Adam Smith, com o tema do trabalho 

como medida da riqueza, mostrando com ele os limites da épistémè clássica, e o apontamento 

para a economia científica que virá se constituir na virada do século XVIII para o XIX. No 

final da seção, tiraremos algumas conclusões sobre os temas trabalhados no capítulo, bem 

como integraremos os domínios da gramática geral, da análise das riquezas e da história 
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 A consideração sobre a prática é módica em MC, mas é interessante, se enxergarmos aqui já uma 

característica da orientação futura de seu pensamento. Na verdade, como dissemos em nosso primeiro capítulo, 

já em NC, Foucault falava de práticas, de instituições e das relações entre o saber e o poder. 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 230. 
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natural, esta de maneira bastante acessória, apenas com a finalidade de “armar” a épistémè. E, 

algo importante a ser considerado nessa última parte do capítulo, será o entendimento que as 

teorias clássicas da linguagem, o quadro das identidades e das diferenças, as taxonomias, 

visados em toda sua extensão, ainda se relacionam à filosofia clássica, entrando em linha de 

conta Descartes, Locke e mesmo Hume, nos casos da Gramática Geral de Port-Royal e da 

Riqueza das Nações de Smith (mesmo projeto do newtonianismo moral vazado em Hume) – 

porque ciência e filosofia na arqueologia de Foucault andam juntas e porque o signo 

representativo, como se viu acima, é, sobretudo, uma ideia-signo.  

3.2 A linguagem nos séculos XVII e XVIII 

Todos sabem que a linguística ocidental nasce na filosofia grega. Tudo proclama essa 

filiação.
 146

  

Émile Benveniste 

 

Antes de adentrarmos nas especificidades da linguagem clássica, convém abordar um 

pouco sobre a relação da linguagem com a filosofia na qual veremos que a passagem do mito 

ao lógos representa em nossa cultura o afastamento de uma visão de mundo imediata, no qual 

a escrita alfabética – e não mais a ideográfica – passa a ser a mediação entre 

palavra/linguagem e pensamento/racionalidade. O termo lógos, do grego antigo, é ele próprio 

testemunha da relação horizontal entre pensamento e palavra em nossa cultura 

“logocêntrica
147

” - sendo que lógos é reconhecido tanto como palavra quanto como razão. 

Desde o Crátilo, Platão já animava a discussão sobre a linguagem, colocando na boca de 

Sócrates a questão sobre sua natureza dúbia ou mesmo híbrida, por tais razões, pode-se 

entender como e porque a reflexão filosófica se interessa pela linguagem, tendo inclusive a 

linguística ocidental nascido da filosofia grega, como observa Benveniste já em nossa 

epígrafe. A linguagem e sua relação com a verdade sempre foi para os antigos matéria para 

reflexão. Da mesma forma, os medievais não cessaram de buscar pelos universais da 

linguagem; enquanto no início da era moderna, os solitários de Port-Royal se ocuparam das 

relações entre a gramática e a lógica; algo parecido se passando na contemporaneidade, 

quando os filósofos analíticos resolveram que os problemas da filosofia são problemas de 
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linguagem
148

, problemas tão grandes que levam a um Wittgenstein ao mutismo. Lá e cá essa 

correspondência horizontal entre pensamento e linguagem rende a filósofos e linguistas uma 

matéria infinita para reflexão: Lógicos se interessam cada vez mais pelo problema da língua, 

como diz Benveniste, ao se colocarem num plano mais abstrato, algo como uma ordem do 

simbólico, também chamada pelos lingüistas, à frente Humboldt, de forma linguística interior:  

 

No momento em que linguistas ciosos de rigor procuram lançar mão das vias e mesmo do aparato da 

lógica simbólica para as suas operações formais, acontece que os lógicos se tornam atentos à 

“significação” linguística e, seguindo Russell e Wittgenstein, se interessam cada vez mais pelo problema 

da língua
149

. 

 

Foucault, à sua vez, identifica seu método filosófico com a linguagem e os jogos dos 

signos, porém, no registro de sua historicidade, buscando as formações discursivas nas quais 

puderam se ancorar várias ciências e saberes. No entanto, como observamos com Benveniste, 

os caminhos da filosofia e da linguística mais se cruzam do que se encontram. Benveniste 

nota que nem sempre os lógicos encontram companhia para falar sobre os problemas da 

linguagem no meio dos linguistas, uma vez que estes últimos não se preocupam com os 

problemas relacionados à referência do esquema da linguagem ao mundo, deixando essas 

questões para os filósofos e se interessando mais pela linguagem ordinária – e não a 

linguagem simbólica pela qual se interessam os lógicos. Essa observação nos parece 

importante para entender que Foucault, na qualidade de filósofo, lança mão de certas teses 

sobre a linguagem que vão além dos interesses dos linguistas, a começar pela ideia de que na 

épistémè clássica a linguagem se dava por um esquema autônomo de signos que tinha como 

matriz epistemológica a representação – não somente a representação, mas a representação 

reduplicada, formulação que irá se relacionar à ideia de uma ontologia da negatividade de 

possível matriz heideggeriana ou de jogo autônomo de signos, marca da influência 

estruturalista. Por outro lado, conforme veremos, conquanto filosófica, a abordagem de 

Foucault está longe do esquadro logicista da primeira filosofia analítica, ao buscar seu 

caminho no campo do discurso e não propriamente na forma lógica da proposição, como no 

Círculo de Viena e na Universidade de Oxford. Atentos a essa preocupação de Foucault com a 

linguagem, nosso estudo reconhece sua importância na obra do filósofo, uma vez que a 
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arqueologia, como análise das formações discursivas, toma os signos verbais, mas não 

somente, como indicadores de uma determinada configuração da épistémè. 

Ao circunscrever este ponto, posicionando Foucault ao lado dos sofistas e não ao lado 

de Sócrates ou Platão, entenderemos porque, descolado da ideia de verdade eterna e imutável, 

o filósofo vai reter dos discursos os jogos de verdade e de linguagem. Assim, poderíamos 

entender que o filósofo aproxima a linguagem não exatamente da filosofia, mas da retórica, 

uma vez que esta abarca melhor a ideia da representação, ideia a qual Foucault mesmo 

admite, ao propor a “retorização” da filosofia. Na esteira de Foucault, a reintrodução da 

retórica no campo da análise filosófica teria como consequência o abandono da ideia de 

verdade universal em função de uma linguagem que se dá como jogo, como ágon, como a 

justa medieval, como se vê em suas próprias palavras na coletânea A verdade e as formas 

jurídicas.
150

 

Sobre essa ideia de investigar a ordem subjacente aos diversos discursos científicos ou 

não, com seu fundo convencional e arbitrário, mas não errático e aleatório, porque ordenador 

e classificador, seria interessante retomar a classificação chinesa de Borges com a qual 

Foucault abre sua MC e na qual a questão da linguagem é colocada de uma maneira 

emblemática: 

 

Os animais dividem-se em a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) amestrados, d) leões, e) 

sereias, f) fabulosos, g) cães soltos, h) incluídos nesta lista, i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, 

k) desenhados com um pincel finíssimo de pêlo de camelo, l) etc, m) que acabam de partir o jarrão, n) que 

de longe parecem moscas
151

. 

 

Foucault quer questionar com esta ilustração a ordem mesma com a qual as coisas são 

reconhecidas em seu parentesco, a mesma ordem que é perturbada pela “heterotopia” da 

classificação de Borges. O olhar ocidental, já acostumado com os parentescos e já codificado, 

estranha a arbitrariedade da classificação chinesa de Borges, mas não a sua própria, suas 

unidades, seus conjuntos, suas delimitações. Mas a classificação chinesa de Borges não 

arruína o discurso, fazendo-lhe perder o sentido no momento em que as coisas não se 

assemelham, mas pelo contrário, ela mostra a potência viva da linguagem, seu caráter 

arbitrário e seu poder ordenador, a começar pela enumeração, algo que Foucault pretende 

mostrar com sua arqueologia, ao colocar em questão taxonomias tão arbitrárias como a de 

Borges, mas uma arbitrariedade invisível, pois foram as unidades, os conjuntos e as categorias 
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canonizadas pela cultura ocidental, de forma a esconder a ordem na qual se depositam os 

diversos saberes. Em seu prefácio
152

, Foucault propõe que sua arqueologia seja a busca pelo 

modo de ser dessa ordem que subjaz aos discursos, sendo esta sua tarefa fundamental: 

 

Assim, entre o olhar já codificado e o conhecimento reflexivo, há uma região mediana que libera a ordem 

no seu ser mesmo: é aí que ela aparece, segundo as culturas e segundo as épocas, contínua e graduada ou 

fracionada e descontínua, ligada ao espaço ou constituída a cada instante pelo impulso do tempo, 

semelhante a um quadro de variáveis ou definida por sistemas separados de coerências, composta de 

semelhança que se aproximam sucessivamente ou se espelham mutuamente, organizada em torno de 

diferenças crescentes etc. (...)  

No presente estudo, é essa experiência que se pretende analisar. Trata-se de mostrar o que ela veio a se 

tornar, desde o século XVI, no meio de uma cultura como a nossa...
153

 

 

Focando na épistémè clássica, podemos dizer que, se Aldrovandi nos colocava por 

inteiro dentro da Renascença e mostrava as disposições do saber daquela época, Cervantes e o 

romance Dom Quixote nos indicam os limites da épistémè do Renascimento, já apontando 

para a nova forma da linguagem, uma vez que a obra é situada por Foucault no limiar da 

épistémè clássica, e a este título inaugural. Como adiantado, de acordo com Foucault, a 

épistémè clássica, de modo geral, manteve uma relação íntima com a máthesis, e não com o 

mecanicismo, como a história da filosofia aponta. Por máthesis se entende uma ciência 

universal da medida e da ordem, ou, em latim, máthesis cum taxonomia, a qual, segundo 

Foucault, permanece constante e inalterada até o fim do século XVIII e a relação de todo 

conhecimento com esta se oferece como a possibilidade de estabelecer entre as coisas, mesmo 

as não-mensuráveis, uma sucessão ordenada de signos, a qual não é senão o Discurso. E dessa 

forma, o saber clássico repousa sobre o Discurso, entendido como colocação em ordem dos 

signos verbais, e não mais sobre o Texto do Renascimento, também chamado de Livro do 

Mundo, e como tal um saber garantido pelas relações de similitude e pelas assinalações. Se 

conhecer na épistémè do século XVI consistia essencialmente em interpretar, na épistémè que 
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se dá entre os séculos XVII e XVIII conhecer significa representar. Esta alteração do regime 

do signo e ao mesmo tempo do saber segundo Foucault é de importância capital, pois implica 

na ruptura da grande épistémè ocidental. Neste novo quadro, segundo o filósofo francês, seria 

a representação o a priori histórico ou a condição de possibilidade histórica de domínios do 

saber como a Gramática Geral, a História Natural e o Estudo das Riquezas e também das 

filosofias de Hume, Locke, Condillac, Berkeley, Leibniz e outros, como dissemos. E tomando 

MC em sua totalidade, diz-se que as modalidades empíricas da representação, classificar, 

falar e trocar, não são apenas estreitamente correlacionadas umas com as outras, mas ainda 

ordenadas ao primado da linguagem-discurso, o qual é dado por Foucault em toda sua obra e 

sobre o qual nossa dissertação se debruçará. Que fique claro: por conceder à noção de ciência 

menos peso epistêmico, em vez da física matemática de Newton, Foucault considera a 

Grammaire de Port-Royal
154

 como a grande representante dessa épistémè, ainda que – como 

notamos acima – a história da filosofia reconheça os séculos XVII e XVIII como a idade 

mecanicista. Será a Grammaire Géneral et Raisonnée de Arnauld e Lancelot
155

, datada de 

1660, que representará a disposição de todo saber que se deu na épistémè clássica – privilégio 

que é tacitamente consentido, mais do que explicitamente justificado, exigindo do estudioso 

buscar em algum lugar as luzes desta investida.  

Em sua “Introduccion à Grammaire Général et Raisonnée”, para uma edição de 1969, 

Foucault vai falar das mutações pedagógicas introduzidas pela Gramática Geral
156

, 

observando que se trata de entender a racionalidade própria da língua natural, e, a partir 
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dessas particularidades, ascender ao nível da generalidade, e não de reservar ao latim o título 

de língua universal. No século XVII as gramáticas tomavam o latim como referência e não a 

língua viva ou natural
157

. Além dessa mutação pedagógica do latim para a língua materna, a 

Grammaire pretende “dar razão aos usos”, entendendo por “uso” não uma estilística ou um 

jogo retórico, mas sua universalidade mesma, a qual não é restrita a uma língua particular. 

Logo no Prefácio da Grammaire, Arnauld e Lancelot dizem que tomam a palavra como aquilo 

que há de mais perfeito no mundo dos homens e almejam fazer por ciência aquilo que os 

outros fazem por costume, por isso a investigação da razão dos usos. Por este motivo a 

Gramática é a arte de bem falar, expressão que deve ser entendida não como obra do bom 

gosto, mas como a universalidade de seu uso. Quando se fala em “dar razão aos usos” 158 tem-

se como objetivo entender a forma e as leis internas que as línguas obedecem. Mas em que 

consiste a universalidade, que supõe a passagem do nível particular, língua materna, ao nível 

geral, outras línguas, incluindo o latim? Sobre isso, Foucault diz que o critério para tal é a 

reciprocidade entre o nível geral e o nível racional159. Pode-se assim dizer que quanto mais 

geral uma gramática, mais racional ela será ou, seu contrário, quanto mais racional uma 

gramática, mais geral ela será, nas palavras de Foucault: 
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Quanto mais uma gramática de uma língua for racional, mais se aproximará de uma gramática geral: 

quanto mais uma gramática for geral, mais valerá como gramática racional de uma língua qualquer. No 

limite, seria possível construir uma gramática geral a partir de só uma língua, assim como é possível 

descobrir as razões de uma determinada língua a partir da gramática geral.
160

 

 

Pode-se dizer também que essa reciprocidade entre o nível do racional e o nível do geral 

coloca a impossibilidade mesma de se formar uma gramática comparativa – a qual terá outra 

condição de possibilidade, como veremos adiante. O olhar de Foucault é bem atento para 

essas diferenças epistemológicas, negando a possibilidade de uma linha histórica evolutiva da 

linguagem, ponto que diferencia sua arqueologia da história tradicional das ideias e das 

ciências. A Gramática Geral não é uma linguística histórica, pois esta supõe a 

comparabilidade garantida pelo sânscrito, e nem mesmo a anuncia, posto que as linguísticas 

partirão de outras condições de possibilidade, como Foucault bem o nota e como veremos 

mais abaixo. Na verdade, a reciprocidade entre o nível da generalidade e da racionalidade 

vem a mostrar que a Grammaire abre espaço para a lógica, uma vez que pode se descolar das 

línguas vernáculas e buscar na mente suas bases. Não é fortuitamente que se lhe seguirá a 

publicação da Logique de Port-Royal: a Grammaire abre caminho para a lógica, mantendo 

com a Logique uma relação estreita. Segundo Foucault, os melhores tratados de lógica dos 

séculos XVII e XVIII são encontrados nas gramáticas devido ao caráter mais prescritivo 

destas do que estético. 

Na segunda parte da Grammaire é falado sobre os princípios e as razões sobre as quais 

se apoiam as diversas formas de significação das palavras, e o primeiro capítulo nos parece 

capital para entender a dimensão metafísica da obra: 

 

Resta-nos examinar o que há de espiritual, que faz uma das grandes vantagens do homem em detrimento 

de todos os animais, e que é uma das maiores provas da razão: é o uso que nós fazemos para significar 

nossos pensamentos, e esta invenção maravilhosa de compor vinte e cinco ou trinta sons esta infinita 

variedade de palavras, que, não tendo nada de semelhante em si mesmos com relação àquilo que se passa 

no nosso espírito, não deixam de desvendar aos outros todo o seu segredo, e de fazer entender àqueles que 

não o podem penetrar, tudo aquilo que nós concebemos e todos os diversos movimentos da nossa alma
161

. 
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Neste capítulo é afirmado que o conhecimento daquilo que se passa no nosso espírito é 

necessário para compreender os fundamentos da gramática e que é daí que depende a 

diversidade das palavras que compõem o discurso. E para expressar esse movimento do 

pensamento, os homens se servem de signos para marcar as operações de seu espírito. Dizem 

os autores de Port-Royal que os filósofos ensinam que existe três operações do nosso espírito: 

conceber, julgar e raciocinar: 

1. Conceber: “não é outra coisa que um simples olhar de nosso espírito sobre as coisas, 

seja de uma maneira puramente intelectual, como quando conheço o ser, a duração, o 

pensamento, Deus; seja com as imagens corporais, como quando eu imagino um 

quadrado, um círculo, um cachorro, um cavalo
162

.” 

2. Julgar: “é afirmar que uma coisa que nós concebemos é aquilo, ou não é aquilo, como 

quando tendo concebido o que é a terra, e o que é redondo, eu afirmo da terra que ela é 

redonda.”
 163

 

3. Raciocinar: “é se servir de dois julgamentos para fazer um terceiro: como quando 

tendo julgado que toda virtude é louvável, e que a paciência é uma virtude, eu concluo 

que a paciência é louvável.”
 164

 

Esta terceira operação do espírito não é mais do que uma extensão da segunda. E isso 

bastará para os autores de Port-Royal considerarem a primeira operação do espírito dentro da 

segunda - com a justificativa de que os homens dificilmente falam para exprimir 

simplesmente o que eles concebem, mas quase sempre para exprimir os julgamentos que eles 

fazem das coisas que concebem. E o julgamento que nós fazemos das coisas se chama 

proposição, a qual encerra necessariamente dois termos= sujeito (que é aquele de quem se 

afirma); e o atributo, que é aquilo que se afirma. 

A Terra é redonda.  

        ↓           ↓ 

     Suj        atrib 

E a partir daí pode-se deduzir todas as outras operações do espírito como desejar, 

comandar, interrogar, etc, e, conforme já dissemos, os signos servem para marcar tudo que se 

passa em nosso espírito. A Grammaire poderia assim ser pensada a partir do par nome e 

verbo. Segundo essa divisão, os objetos do pensamento são os substantivos, artigos, 

                                                           
162

 Cf ARNAULD, Antonin; LANCELOT, Claude. Grammaire Général et Raisonnée, p. 23. (tradução nossa) 
163

 Cf ARNAULD, Antonin; LANCELOT, Claude. Grammaire Général et Raisonnée, p. 23. (tradução nossa) 
164

 Cf ARNAULD, Antonin; LANCELOT, Claude. Grammaire Général et Raisonnée, p. 23. (tradução nossa) 
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pronomes, particípios, preposições de advérbio, restando aos verbos, conjugações e 

interjeições, exibirem a forma e a maneira do pensamento. Sobre os nomes, os autores os 

dividem em substantivos e adjetivos. Sendo os primeiros objetos de nosso pensamento como a 

Terra, a água, os bosques, em suma, as coisas que se chama ordinariamente de substância. E 

os segundos se referem à própria maneira das coisas, como ser redondo, ser vermelho, ser 

duro, ser sábio, etc, aquilo que se chama de acidente. Nesse esquema, a substância existe por 

si mesma e o acidente só existe através da substância. Para os autores, seria esta a primeira 

origem dos nomes substantivos e adjetivos. Sobre os nomes próprios, e apelativos ou gerais, 

dirão que há duas sortes de ideias:  

1 as que representam coisas singulares - minha mãe, meu pai, um tal amigo ou meu 

cavalo. 

2 as que representam várias coisas semelhantes – a ideia de um homem em geral, de um 

cavalo em geral, etc. 

Os homens teriam dado dois nomes diferentes para essas duas ideias. Nós chamamos 

de nomes próprios aquilo que convém às ideias singulares e nomes gerais ou apelativos para 

aqueles que significam as ideias comuns como a palavra homem, que diz respeito a todos os 

homens em geral. Seguem os autores falando sobre os nomes singular e plural, sobre os 

gêneros, os casos, as preposições e outras categorias gramaticais, no entanto, coube-nos 

apenas recortar as observações que nos permitirão entender a divisão entre nome e verbo que 

a Grammaire exibe. E sobre o verbo, a Grammaire quer abordar apenas aquilo que lhe é 

próprio e essencial. Segundo os autores, o verbo marca a afirmação, principal maneira do 

nosso pensamento. O uso essencial do verbo é significar a afirmação, ou seja, marcar o 

discurso de um homem que não somente concebe as coisas, mas as afirma. O verbo tem uma 

função juntiva, isto é, opera a junção que nós fazemos em nosso espírito entre dois termos da 

proposição. Segundo a Grammaire, como os homens naturalmente abreviam suas expressões, 

eles juntaram quase sempre à afirmação outras significações numa mesma palavra. Sobre a 

natureza do verbo, questionam os autores de Port-Royal: 

 

Júlio César Scaliger imaginou ter descoberto um grande mistério, no seu livro Princípios da Língua 

Latina, dizendo que a distinção das coisas, em permanentes e fluentes, naquilo que dura e naquilo que 

passa, era a verdadeira origem da distinção entre os substantivos e os verbos; os substantivos são para 

significar aquilo que dura, e os verbos aquilo que passa.
165

 

                                                           
165

«...Júlio César Scaliger a cru trouver un grand mystère, dans son livre des Principes de la langue latine, en 

disant que la distinction des choses, in permanentes et fluentes, en ce que demeure et ce qui passe, était la vraie 

origine de la distinction entre les noms et les verbes; les noms étant pour signifier ce qui demeure, et les verbes 
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No entanto, os autores vão dizer que todas essas definições de Scaliger são falsas, e não 

explicam em nada a verdadeira natureza do verbo. O essencial do verbo é ser uma vox 

significans affirmationem, ou seja, uma palavra que significa a afirmação. Assim, Petrus vivit 

ou Pierre vit é uma proposição que significa Petrus est vivens ou Pierre est vivant. O verbo 

referido em sua essência é o verbo no presente do indicativo, porque nesse esquema que 

remonta de certa forma à lógica Aristotélica, as outras pessoas, substantivos e tempos são 

acidentes, advindos da abreviação que os homens têm costume de fazer. Sobre as diversas 

formas do verbo, os autores vão dizer que estas se dão porque os homens inventaram outras 

inflexões para explicar distintamente aquilo que se passa no espírito166
. Mais do que 

abreviações, trata-se de modos das coisas, modo do pensamento ou de percepção, estados, 

qualidades, ações. No entanto, as poucas páginas da Grammaire elaborada pelos solitários de 

Port-Royal não apresentam nem uma teoria da significação – e isto para Foucault é 

sintomático – nem uma teoria clássica do signo, a qual surge na Logique em 1662, apenas 

dois anos depois da publicação da Grammaire167. Os autores finalizam a Grammaire falando 

que não abordaram as palavras derivadas nem as compostas porque isso daria matéria para um 

Dicionário Geral.  

Reconhecendo os limites desse pequeno tratado que é a Grammaire, os autores ainda 

anunciam a Logique, obra que servirá para esclarecer e provar muitas coisas que foram 

tratadas nela, uma vez que segue os mesmos princípios norteados. A Logique, escrita pelo 

mesmo Arnauld – co-autor da Grammaire – e Nicole é a contrapartida do projeto da 

gramática geral, se propondo a tratar da arte de bem pensar, isto é, visando a universalidade 

da estrutura do pensamento. Tal esquema remonta-se, como dito, de certa forma ao modelo 

lógico-metafísico de Aristóteles; porém, em vez de categorias, de conceitos e de raciocínios, 

na Logique se trata das ideias, dos signos e dos julgamentos, sendo o signo o desdobramento 

                                                                                                                                                                                     
ce qui se passe.» ARNAULD, Antonin; LANCELOT, Claude. Grammaire Général et Raisonnée, p. 69. 

(tradução nossa) 
166

Cf ARNAULD, Antonin; LANCELOT, Claude. Grammaire Général et Raisonnée, p. 78. 
167

 Reconhecendo que a Logique é uma extensão da Grammaire, observa Kristeva: “A Grammaire de Lancelot e 

Arnauld é indissociável da Logique (1662) que se deve ao mesmo Arnauld, desta vez em colaboração com 

Nicole. Os projetos – gramatical e lógico – recortam-se e correspondem entre si: a gramática está baseada na 

lógica, e a lógica não faz mais do que examinar a expressão linguística. Lancelot reconhece no seu prefácio à 

gramática que os “verdadeiros fundamentos da arte de falar” lhe foram ditados por Arnauld, o futuro co-autor da 

Logique. Para ele, a Lógica, embora se negue a ocupar-se das formas linguísticas e vise apenas uma “sintaxe dos 

elementos da concepção”, não esquece as palavras: “Ora é certo que é de alguma utilidade para o objetivo da 

lógica, que é pensar bem, entendermos os diversos usos dos sons destinados a significarem as ideias, e que o 

espírito costuma ligar tão estreitamente a estas que não se concebem uns sem as outras de tal modo que a ideia 

da coisa excita a ideia do som, e a ideia do som a da coisa” KRISTEVA, Julia. História da Linguagem, p. 188. 
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da relação com o objeto - isso segundo Foucault. Assim, as relações entre a lógica e a 

gramática se dão num eixo que vai do signo à coisa e no qual se encontram as diferentes 

categorias gramaticais como artigos definidos e indefinidos, plural e singular, nomes e verbos, 

nomes próprios e comuns, substantivos e adjetivos e preposições. Estas categorias não cobrem 

todo domínio gramatical, mas em torno delas se organiza pelo menos um esquema essencial 

de linguagem – e este não é senão o ônus da generalidade.  

Dentro desse horizonte aberto pelo projeto “gramato-lógico” da Grammaire
168

, a 

Logique, proposta como arte de bem pensar, vai investigar como o espírito opera, tendo em 

vista que as palavras servem para marcar todas as operações que ele realiza. Procurando pelas 

operações lógicas do espírito, Arnauld e Nicole vão dizer que tudo se resume em conceber, 

raciocinar e julgar (concevoir, raisonner, juger), reprisando a Grammaire. E como se viu na 

Grammaire, três são as categorias ou tipos de palavras convencionadas pelos MM de Port-

Royal: substantivos/ noms, pronomes/ pronoms e Verbos/ verbes (“que ocupam o lugar de 

substantivos, mas de maneira diferente”
169

).
 
E nesse esquema, o Verbo

170
 tem um diferencial 

com relação às outras classes de palavras. O verbo se distingue dos substantivos (noms) 

porque significa também a afirmação, como vimos acima. Os autores de Port-Royal vão dizer 

que o verbo é a categoria lógica mais essencial, mas que nem sempre isso é evidente “porque 

como os homens naturalmente encurtam suas expressões, eles juntaram quase sempre à 

afirmação outras significações em uma mesma palavra171.” E, dessa forma, a Logique vai 

dizer igualmente que a função de afirmar do verbo é necessária e que os outros atributos e 

classes de palavras são apenas acidentais:  

                                                           
168

 Contudo, deve-se observar as diferenças entre os dois projetos, como observa Domingues:“É neste quadro 

que a proximidade da gramática em relação à lógica se ilumina, bem como o seu recuo. Com efeito, o objetivo 

da gramática é o de definir a ordem imanente de uma língua qualquer. Mas, bem entendido, definir a ordem não 

de uma língua ideal, nem de seu melhor uso, nem o limite que o bom gosto não saberia ultrapassar, senão “a 

forma e a lei interior que lhe permitem ser simplesmente a língua que ela é”. Por isso, o sentido da palavra 

gramática é duplo: de um lado, existe uma gramática que é a ordem imanente à arte natural de falar em sua 

espontaneidade; de outro, uma gramática que é a descrição, a análise e a explicação – a teoria – desta ordem 

natural. Ora, um tal desdobramento não se dá na lógica: a lógica consiste numa reflexão sobre a natureza do 

espírito que em relação à arte natural de pensar não explica por que nós pensamos tal como nós pensamos; ela 

mostra simplesmente o que é o pensamento e o que é o pensamento verdadeiro.” DOMINGUES, Ivan. O grau 

zero do conhecimento, p. 142-3. 
169

 Cf considerações sobre as duas primeiras classes de palavras, substantivos/noms e pronomes/pronoms, sendo 

que aos verbos/verbes será concedida uma atenção maior no capítulo seguinte. ARNAULD, Antonin; NICOLE, 

Pierre. La logique ou l’art de penser, p. 145-49. 
170

 Cf capítulo II intitulado de “Du verb” in ARNAULD, Antonin; NICOLE, Pierre. La logique ou l’art de 

penser. Paris: Flammarion, 1970, p. 150-59 
171 “... Car comme les hommes se portent naturellement à abréger leurs expressions, ils ont joint presque toujours 

à l’affirmation d’autres significations dans un même mot.” (tradução nossa) ARNAULD, Antonin; NICOLE, 

Pierre. La logique ou l’art de penser, p. 151. 
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A diversidade dessas significações ligadas a uma única palavra é que impediu muitas pessoas altamente 

qualificadas de bem conhecer a natureza do verbo, porque elas não o consideraram segundo aquilo que 

lhe é essencial, que é a afirmação; mas segundo outras relações que lhe são acidentais como verbo
172

. 

 

A ideia de uma gramática articulada como lógica, num eixo que perpassa o signo, a 

ideia e a coisa, ainda que Foucault queira fazer economia desta última, vai permitir a 

edificação de uma linguagem a partir de um princípio suficiente da forma gramatical, 

concepção sintática da língua. Isto significa dizer que as categorias gramaticais dadas sob o 

prisma dessa “gramatologia” permitem a enunciação de diferentes proposições, mas todas elas 

atendem à forma “S é P”. No entanto, devido a esse enraizamento da gramática na lógica, a 

linguagem fica limitada e acaba por perder sua capacidade de criação, a qual não 

necessariamente atende à forma “S é P”. O urro do primitivo só tem valor se puder ter valor 

de proposição e não de expressão de seu sofrimento ou afecção
173

. 

Os autores da Logique afirmam que o homem, ou o espírito, abrevia a linguagem (trata-

se do princípio de economia: menor esforço), fazendo com que tanto os atributos, quanto o 

sujeito da preposição e a relação com o tempo do qual se afirma se reúnam numa mesma 

expressão. 
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"La diversité de ces significations jointes à un même mot, est ce qui a empêché beaucoup de personnes fort 

habiles, de bien connoître la nature du verbe, parce qu’ils ne l’ont pas considéré selon ce qui lui est essentiel, qui 

est l’affirmation; mais selon ces autres rapports qui lui sont accidentels en tant que verbe." (Tradução nossa) 

ARNAULD, Antonin; NICOLE, Pierre. La logique ou l’art de penser, p. 152.  
173

 Na verdade, a proposta das “gramatologias”, até mesmo na contemporaneidade, se depara com o problema da 

limitação de uma linguagem que quer garantir sempre sua semântica. Marcando suas diferenças, no século XX, a 

fenomenologia husserliana retoma, em outras bases, o apelo lógico e a generalidade tal como a Grammaire de 

Port-Royal do século XVII. O problema do pensamento de Husserl é que para atender à proposta de uma 

“gramática puramente lógica”, a linguagem acaba por se limitar a uma semântica inconfessa. A expressão “O 

círculo é quadrado” pode até não ter instância na realidade, mas ainda tem sentido porque sua forma gramatical é 

única – verbo, nome, predicativo. Contudo, expressões do tipo “Verde é ou” são desprovidas de qualquer 

sentido. Este critério formal-gramatical se mostra limitado à regra semântica que exige a relação com o objeto. 

Discursos que não têm relação com a lógica nem com um objeto, como a música ou a poesia, acabam não tendo 

sentido husserliano. Chomsky e sua proposta de uma gramática gerativa - e transformacional - remonta a Port-

Royal e reelabora o pensamento de Husserl. Partindo também da ideia de um sujeito à la Descartes, mas um 

sujeito falante, o projeto de Chomsky apresenta uma noção de gramaticalidade que rompe com esse critério 

formal, dissolvendo o problema da distinção entre signos indicativos – privados de querer dizer que – e os 

expressivos – os que querem dizer que –  apresentado nas Investigações Lógicas de Husserl, datada de 1900-

1901. Vale lembrar que mais tarde, no ano de 1967, Derrida, leitor crítico de Husserl, irá elaborar toda uma 

filosofia do índice, a qual tem por base a escritura – e não a phonè ou o lògos, acusando o fenomenólogo e toda 

a cultura ocidental de fonologocentrismo. 
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E é propriamente nisso que consiste aquilo que chamamos Verbo, que não é outra coisa que uma palavra 

cujo principal uso é o de significar a afirmação, isto é, de marcar que o discurso onde esta palavra é 

empregada é o discurso de um homem que não somente concebe as coisas, mas que as julga e que as 

afirma; é nisso que o Verbo é distinto de qualquer substantivo, que significa também a afirmação, como 

affirmans, affirmatio, porque eles somente a significam como por uma reflexão do espírito ela se tornou 

objeto de nosso pensamento; e então eles não marcam somente aquele que se serve de palavras e afirma, 

mas somente aquele que concebe uma afirmação
174

.
 
 

 

Dessa forma, a principal função do verbo postulada pelos autores de Port-Royal é então 

afirmar, como já diziam na Grammaire, e as outras atividades são apenas reflexões do 

espírito, sendo o verbo ser o responsável pela função copulativa175 do tipo “S é P”. De um 

ponto de vista crítico, pode-se observar que o registro da Grammaire está longe ainda de ser 

uma ciência da linguagem, tal como será mais tarde a linguística, a começar pelo tratamento 

limitado de categorias gramaticais, como a eleição privilegiada do verbo ser e sua restrição ao 

presente do indicativo. E é isso que vai mudar quando se configurar o domínio da Gramática 

Comparada, da função mestra da afirmação do Verbo ser se passará a considerar a flexão dos 

verbos e das palavras, de maneira geral, de acordo com sua historicidade. 

De volta às relações de uma obra com a outra, é preciso notar que o projeto da 

Gramática Geral visa a relação das ideias com os signos e que o projeto da Lógica visa a 

relação das ideias com as ideias. No entanto, os dois projetos se associam ainda que a teoria 

do signo seja apresentada apenas na Lógica, ficando implícita na Gramática, ao se referir à 

representação. É sobre essa teoria do signo que nosso olhar irá voltar-se agora, uma vez que a 

tese de Foucault sobre a épistémè clássica se baseia nela, passando ao largo do cartesianismo 

e, mais ainda, do mecanicismo. Na esteira de Foucault, a representação é a propriedade mais 

                                                           
174

“Et c’est proprement en quoi consiste ce que l’on apelle Verbe, que n’est rien autre qu’un mot dont le 

principal usage est de signifier l’affirmation, c’est-à-dire, de marquer que les discours où ce mot est employé, est 

le discours d’un homme qui ne conçoit pas seulement les choses, mais qui en juge & qui les affirme; en quoi le 

Verbe est distingué de quelques noms, qui signifient aussi l’affirmation, comme affirmans, affirmatio, parce 

qu’ils ne la signifient qu’en tant que par une refléxion d’esprit, elle est devenue l’objet de notre pensée; & ainsi 

ils ne marquent pas que celui qui se sert de ces mots, affirme, mais seulement qu’il conçoit une affirmation.” 

(tradução nossa) ARNAULD, Antonin; NICOLE, Pierre. La logique ou l’art de penser, p. 151. 
175

 Com um dos grandes nomes da linguística estruturalista, será pertinente evocarmos aqui, a título de 

confrontação, a posição crítica de Benveniste sobre a função copulativa do verbo que garante essa sua 

centralidade na maioria das línguas ocidentais e a posição central que ocupa no pensamento postulado pelos MM 

de Port-Royal. Benveniste vai dizer que não há nenhuma relação nem de natureza nem de necessidade entre a 

noção verbal de “existir” e a função de “cópula”. Segue o linguista dizendo que nossas línguas familiares, 

ocidentais, aludem à identidade desses dois termos e mesmo a inscrevem, mas que isso não é uma fatalidade 

linguística. O linguista diz que inúmeras línguas, de tempo histórico e espaço geográfico diferentes, elaboram 

essa “função juntiva” de forma diferente, sendo a adaptação a uma forma verbal apenas uma das alternativas 

possíveis, mas não a única. Há inclusive línguas que não têm o verbo ser, como narra o linguista estruturalista: 

“O semítico antigo não tem, como se sabe, verbo “ser”. É suficiente justapor os termos nominais do enunciado 

para obter uma frase nominal, com um traço suplementar, provável, mas desprovido de expressão gráfica, que é 

a pausa entre os termos.” BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral I, p. 206. 



95 
 

     
 

fundamental do signo, ideia com a qual o autor buscou substrato para afirmar que a linguagem 

na épistémè clássica não era senão um jogo de signos autônomo em que nenhum sujeito 

garantia a significação. Retomando uma passagem emblemática da Logique, diz Foucault que 

o signo “encerra duas ideias, uma da coisa que representa, outra da coisa representada; e sua 

natureza consiste em excitar a primeira pela segunda
176

.” Em Foucault, para que o signo seja 

realmente uma pura dualidade, ele deve atender a uma condição, e este ponto nos parece bem 

polêmico, a começar pela arbitrária interpretação do exemplo de Port-Royal do mapa ou do 

quadro. Foucault afirma forçadamente que o signo é dual, e para tal “é preciso que ele 

represente, mas que essa representação, por sua vez, se ache representada nele
177

”. Trata-se, 

como dito acima, da relação dos signos com as ideias num movimento de desdobramento, 

que, na linha antihumanista de Foucault, apaga qualquer sujeito da significação. Nas palavras 

de Foucault: 

 

Dar um signo a uma ideia é se dar uma ideia cujo objeto será o representante do que constituía o objeto da 

primeira ideia; o objeto do signo será substituível e equivalente à ideia do objeto significado. O exemplo 

primeiro do signo para os lógicos de Port-Royal não é a palavra nem a marca; é o quadro ou o mapa 

geográfico: a ideia que os meus sentidos me dão dessa superfície atravessada por traços tem por objeto a 

representação de um outro objeto – um país com suas fronteiras, rios, montanhas e cidades.
178

 

 

Tal formulação parece-nos tanto quanto questionável em MC, onde afirma um 

binarismo arbitrário e pouco compatível com os próprios exemplos da Grammaire de Port-

Royal, obra que acompanhamos de perto. Já no texto que escreve como Introduction da 

Grammaire, acima trabalhado, parece-nos que Foucault quase assume um ternarismo, mas 

recua através do seguinte esquema: 

representação → coisa 

                               ↓  

                     representação → coisa 

  

                                                           
176

 ARNAULD, Antonin; NICOLE, Pierre apud FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 88. Do 

original: “Ainsi, le signe enferme deux idées: l’une de la chose qui represente; l’autre de la chose représentée; & 

sa nature consiste a exister la seconde par la premiere.” Cf. ARNAULD, Antonin; NICOLE, Pierre. La logique 

ou l’art de penser , p. 80. 
177

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 88. 
178

 FOUCAULT, Michel. “Introdução (in Arnauld e Lancelot)”. In: Ditos e escritos II, p. 130-1. 
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Ou ainda:  

Ideia→ (objeto=ideia →) objeto 

  (a1)        (a2)      b1)           (b2) 

 

Lê-se, segundo a indicação de Foucault, que a palavra é o objeto (a2) que funciona 

como a ideia (b1) do objeto (b2), e que tem a ideia (a1) como forma representativa no 

pensamento. Neste esquema, a relação de significação se dá através de um desdobramento da 

relação ideia-objeto, a qual não é senão a representação reduplicada da qual Foucault fala 

em MC, uma forma que Foucault elabora para evitar que a significação fique a cargo de um 

sujeito do conhecimento – razão também pela qual Foucault vai evitar o cartesianismo para 

falar da disposição geral da épistémè dos séculos XVII e XVIII, evitando cair nas aporias do 

cogito e no tema do sujeito, como o fez a fenomenologia de Husserl, por exemplo, que ele vai 

criticar fortemente. O esquema acima, embora tenha se desapegado da ideia confusa de 

representação reduplicada que aparece em MC, prefere recusar o ternarismo, e, embora seja aí 

melhor elaborado, Foucault ainda insiste no binarismo entre representante e representado e 

só. Colocada nossa suspeita sobre essa teoria binária da linguagem, é conveniente que 

Saussure resgata esse binarismo e o arbitrário do signo da própria Grammaire, meio pelo qual 

a tendência historicista em linguística pôde ser contornada, como veremos no capítulo 5. No 

entanto, Saussure, na qualidade de linguista, não tinha pretensões filosóficas, por isso resolve 

que a representação é mental, e ao se referir ao par se/so, o linguista distingue a representação 

mental so da imagem acústica se, mas não podendo, ainda assim, suprimir ou economizar a 

referência à coisa ou substância no mundo. Ou seja, trata-se em todo caso, na linguística 

estruturalista, da representação mental e da coisa. A propósito, foi renunciando às 

particularidades das línguas vernáculas, como se disse acima, que os autores de Port-Royal 

formularam uma gramática geral, e essa generalidade só pode ser dada a partir da 

representação, que é mental. E assim, igualmente, tem-se a ideia da coisa, a representação da 

coisa na mente, e a coisa mesma, em suma, um ternarismo. 

Se adentrarmos no pensamento de Foucault, poderíamos clarificar a ideia de uma 

representação que se reduplica propondo um esquema menos confuso, do tipo signo → ideia 

→ coisa. Esquema ternário, que, contudo, o filósofo evita, afirmando que se trata de um 

desnível inevitável da figura com dois termos, que recua em relação a si mesma e vem a 

alojar-se no elemento significante. E isso se daria porque o ser da linguagem recuaria em 
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relação à palavra que o representa, configurando algo do tipo de uma ontologia negativa
179

 e 

garantindo a ideia de um esquema de signos autônomos – o que vem a nos mostrar que 

Foucault não é linguista, pois suas teses sobre a linguagem se dão no plano filosófico. Mas 

mesmo sendo um problema de “filosofia da linguagem”, a questão da representação poderia 

encontrar uma solução mais clara, a exemplo do filósofo analítico que triangula a relação 

entre signo, ideia e coisa. Tendo em vista que Foucault pretende extrair esse binarismo dos 

textos de Port-Royal, vale à pena destacar aqui a observação de Duclos
180

 sobre o Primeiro 

Capítulo da Segunda Parte da Grammaire: “Os senhores de Port-Royal estabeleceram neste 

capítulo os verdadeiros fundamentos sobre os quais se apoiam a metafísica das línguas
181

”, 

deixando clara a triangulação entre o pensamento, a linguagem e a realidade. E os exemplos 

de Port-Royal que são incompatíveis com o suposto binarismo são inúmeros, o próprio 

quadro ou um mapa geográfico, que Foucault mesmo resgata, como dissemos acima. No 

entanto, tomando como exemplo o mapa, fica evidente que a coisa real não pode ficar fora do 

esquema linguístico, adicionando-se na relação entre representante e ao representado. Como 

se observou acima, Duclos, em seu comentário sobre a Grammaire, fala de uma linguagem 

com peso metafísico. 

Outro ponto importante é que se deve reconhecer também que a Gramática de Port-

Royal circulava como manual, como dito ao dar-lhe o contexto, não tendo pretensões 

científicas e sendo menos voltada a querelas filosóficas. Assim, a “ontologia da 

negatividade”182 com a qual Foucault quer justificar a tese da representação que recua em 

relação ao próprio ser, ou seja, a representação reduplicada, e instaurar o continuum do ser, 
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 Sobre este ponto, ao mencionar uma ontologia referida pelo filósofo, pode-se dizer que em sua introdução ao 

Companion de Cambrigde dedicado a Foucault, Gutting diz que o filósofo francês em sua MC assume um 

tratamento heideggeriano da linguagem, elaborando um estudo do tipo de uma ontologia histórica. Segundo 

Gutting, a proposta do filósofo francês seria apresentar como o Ser da linguagem variou no tempo, e a resposta é 

dada através da descrição das diversas maneiras em que a linguagem tanto existiu quanto se referenciou ao 

mundo. Mais além de MC, Gutting observa que já em AS Foucault renuncia a esse heideggerianismo, adotando 

uma teoria estruturalista da linguagem, apesar de discordar do rótulo de estruturalista. Cf GUTTING, Gary. 

“Introduction”. In: The Cambrigde Companion to Foucault, p. 16-8. 
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 Charles Pinot Duclos viveu entre 1704 a 1772, foi um pensador que contribuiu para a Enciclopédia e escreveu 

um Dicionário Racional das Ciências, Artes e Ofícios. Duclos elaborou uma série de observações sobre a 

Grammaire, que se encontram publicadas ao fim da edição aqui usada. 
181

«Messieurs de P.R. établissent dans ce chapitre les vrais fondements sur lesquels portent la métaphisique des 

langues.» As observações de Duclos sobre a Grammaire encontram-se publicadas nessa mesma edição que 

utilizamos. ARNAULD, Antonin; LANCELOT, Claude. Grammaire Général et Raisonnée, p.132. (tradução 

nossa) 
182

 “O continuum da representação e do ser, uma ontologia definida negativamente como ausência do nada, uma 

representabilidade geral do ser e o ser manifestado pela presença da representação — tudo isso faz parte da 

configuração de conjunto da epistémê clássica.” FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 284. 
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fica tanto quanto deslocada desse contexto. Paul Veyne183 diz que o autor tem por objetivo 

suspender a ontologização do objeto natural, o homem, no caso de MC. Evitando a dicotomia 

sujeito-objeto, Veyne afirma que, em Foucault, não se trata da existência dos entes e sim das 

relações, uma vez que é dessa maneira que eles recebem suas significações. Em suma, sobre 

o problema exposto, se tudo é relação, relação da ideia à ideia, relação da ideia ao signo e 

relação da ideia à coisa – por que não? –, mais do que uma representação duplicada (RR), 

com a desontologização, está-se diante de uma representação reduplicada (RRR), havendo 

dois níveis da representação em relação a si mesma: a representação, o representante e o 

representado, como no quadro (portrait) d’As Meninas. E desde logo, ficando na penumbra o 

que liga e relaciona tudo: o representador ou aquele que representa – sujeito metafísico ou 

transcendental –, justamente o passo que o filósofo moderno vai dar e que Foucault e 

Heidegger vão barrar e a ciência moderna – sempre empirista – vai contornar 

definitivamente, ficando com as representações fenomênicas, sem o ônus da ontologia do 

objeto e também do sujeito, como veremos depois, ao se passar para a épistémè moderna das 

positividades.  

Parece-nos também que o problema de Foucault é marcar a ruptura entre o saber do 

Renascimento, fazendo tentativa forçada para dar o passo que o coloca dentro do saber 

clássico. Para Foucault, o signo clássico, como marca de Deus nas coisas, não é mais o signo 

desvendado por alguém, o comentador da Bíblia, por exemplo, mas se constitui apenas por 

um ato do conhecimento, uma instituição arbitrária, que nada se relaciona a uma revelação 

divina. Sobre um suposto esquema de signos binário, J. Stefanini, confrontando as teses de 

Foucault sobre a linguagem, diz que não pode haver nenhum tipo de teoria binária, isto é, um 

sistema arbitrário entre significante e significado, representante e representado. Segundo o 

autor, não há teoria binária que não deixe aparecer em seu fundo as coisas mesmas
184

. O 

linguista da escola estruturalista elabora tal binarismo de maneira mais compreensível, 
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“A filosofia de Foucault não é uma filosofia do “discurso”, mas uma filosofia da relação, pois ‘relação’ é o 

nome do que se designou por ‘estrutura’. Em vez de um mundo feito de sujeitos ou então de objetos e de sua 

dialética, de um mundo em que a consciência conhece seus objetos de antemão, visa-os ou é, ela própria, o que 

os objetos fazem dela, temos um mundo em que a relação é o primitivo: são as estruturas que dão seus rostos 

objetivos à matéria... Primado da relação. É por isso que o método de Foucault tem, provavelmente, como ponto 

de partida, uma relação contra a vaga fenomenológica que, na França seguiu imediatamente a liberação. O 

problema de Foucault foi talvez, o seguinte: como fazer mais do que uma filosofia da consciência sem por isso 

cair nas aporias do marxismo? Ou inversamente, como escapar de uma filosofia do sujeito sem cair numa 

filosofia do objeto?” VEYNE, Paul, “Foucault revoluciona a história”, p. 277-8. 
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Texto publicado na coletânea Análisis de Michel Foucault, artigos organizados por Pierre Burgelin a propósito 

de um colóquio sobre MC realizado em 1968, dois anos depois de sua publicação. BURGELIN, Pierre et al.  

Análisis de Michel Foucault. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporâneo, 1970, p. 204. 
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entendendo que o signo de uma coisa, em sua representação gráfica ou forma acústica, não 

significa a imagem mesma da coisa e nem mesmo a imagem mental, estando a coisa ausente, 

porque o nome é vazio assim como o signo linguístico, mas ficando subentendido que nós 

pensamos em nomes, quando nos referimos às coisas, quando as evocamos por memória ou 

na imaginação. Indo mais longe, a representação, como algo que substitui outra coisa, é 

reconhecida como tal desde Platão, passando por Aristóteles, até chegar aos estoicos e aos 

medievais, quando ficou clara essa propriedade essencial: ser uma realidade segunda ou 

substituta, algo que fica no lugar de algo, implicando o representante, o representado e o 

representador. Os estóicos, que eram materialistas, deixaram claro que ela resultava da 

associação do pensamento e da linguagem e como tal era incorporal, havendo a triangulação 

entre o objeto externo referido pelo nome (e a este título entendido como eikos 

hipokheimenon: aquilo que suporta o nome), o som vocálico (significante) e a significação 

mental (significado), e sendo os dois primeiros da ordem do corpóreo e o terceiro do 

incorpóreo, como ressaltado. Tal triangulação era considerada emblemática, levando os 

estoicos a dizer que o significado é a coisa (pragma) designada pelo nome e apreendida pelo 

e no pensamento. Assim, é questionável entender que a Grammaire tenha rompido com a 

herança estóica e com a tradição, como Foucault deixa entender ao propor rupturas, passando 

por cima da finalidade pedagógica, e não exatamente filosófica, dos textos que circulavam no 

monastério de Port-Royal. E o que não falta na Grammaire, são exemplos que mostram de 

maneira abundante que os nomes comuns e próprios se referem a coisas e objetos externos, 

como mostramos. 

Concluindo a seção, pode-se dizer que o limite da Gramática Geral será o abandono do 

signo-representação em função da positividade sonora do significante, abrindo espaço assim a 

uma linguística histórica ou para o que Foucault vai chamar de “episódio filológico – de Bopp 

a Melleit
185

”. Pode-se dizer que a épistémè moderna assiste ao recuo da Representação e ao 

fim do Discurso
186

, pois que nesta idade trata-se não mais da Ordem ou do Quadro, mas da 
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 FOUCAULT, Michel. “Introdução (in Arnauld e Lancelot)”, In: Ditos e escritos II, p. 119. 
186

 Faz-se necessário entender que “discurso” em Foucault significa também outra coisa, para além de uma figura 

do saber da épistémè clássica, como se evidenciará depois na famosa aula inaugural do Collège de France. 

Ocorre que, depois dos anos 70, Foucault irá abandonar o discurso, uma vez que se trata agora, para o autor, de 

fazer não somente a descrição de um regime de discursividade e sua eventual transgressão, mas da análise da 

relação que existe entre dois tipos de discursos e as condições históricas, econômicas e políticas de seu 

aparecimento e de sua formação. Cf DISCURSO, In: REVEL, Judith. Michel Foucault: Conceitos Essenciais. 

São Carlos: Clara Luz, 2005, p. 37-8. Fica em recesso nessas várias abordagens do discurso, segundo a leitura de 

Revel, a sua dimensão oral, ou seja, a que se abre à retórica e à pragmática – o que Foucault chega a contemplar 
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positividade que será instaurada pela História, dando as condições de possibilidades para as 

ciências empíricas que tomam a vida, o trabalho e a linguagem como objeto de 

conhecimento. É importante entender que na virada da épistémè a representação vai recuar, 

sobretudo no domínio das ciências empíricas, mas esta não irá desaparecer do espaço do saber 

moderno, o que veremos ao focalizar o problema epistemológico das ciências humanas. Mas 

antes se deve falar de um outro domínio que se deu concomitantemente ao domínio da 

gramática geral, a análise das riquezas, representação não mais linguística mas monetária. 

3.3 A riqueza nos séculos XVII e XVIII  

... certas afirmaçãoes básicas nos princípios do pensamento econômico são tão simples, 

originando-se tão naturalmente do conhecimento prático, quase instintivo, dos processos 

econômicos, que o fato de formulá-las não pode ser considerado como uma descoberta.
187

 

Joseph A. Schumpeter 

 

Vimos que, na esteira de Foucault, no Renascimento, o signo estabelecia um elo natural 

com as coisas designadas, sendo diferente do esquema de signos arbitrários que vai se colocar 

com o saber clássico em função da busca por uma linguagem perfeita que iniba os desvios da 

linguagem natural. No século XVI, saber baseado na semelhança, a palavra designa natural e 

diretamente a coisa da qual fala, porque o sistema linguístico que arma a épistémè pressupõe o 

liame natural – e, portanto, não-convencional – entre o signo e o referente ou a coisa. Ou seja, 

há aí uma imbricação entre a palavra e a coisa de que fala, na qual a linguagem faz parte do 

mundo, sendo vista como coisa entre as coisas, e reciprocamente a coisa como signo e seu 

correlato. Da mesma forma, no campo das necessidades, no quadro daquilo que os gregos 

chamavam de oikonomia, na acepção de economia doméstica (de oikos = casa), e agora com a 

esfera de atuação mais dilatada, ao circunscrever os negócios do rei, das cidades e das 

                                                                                                                                                                                     
em conferência publicada em A verdade e as formas jurídicas, ao resgatar a importância do sofista e sua relação 

material com a linguagem. O discurso, entendido como jogo, à maneira dos sofistas, se coloca como um jogo de 

estratégias e práticas que visam não o estabelecimento da verdade, mas o êxito na competição ou no ágon. O 

discurso, enquanto jogo, já coloca de antemão a ideia de um vencedor e de um vencido. Cf. FOUCAULT, 

Michel. A verdade e as formas jurídicas, p.140. E, abertamente, Foucault irá se colocar ao lado dos sofistas, 

mestres das estratégias discursivas, e não ao lado dos filósofos, aqueles comprometidos com a verdade desde a 

instauração da empresa socrático-platônica. Considerando sua posição de estrategista, Affonso Romano de 

Sant’Anna pergunta a Foucault se “seria pertinente aproximá-lo da problemática do phármakon e colocá-lo ao 

lado dos sofistas (verossimilhança) e não dos filósofos (a palavra da verdade)”, em mesa redonda. E Foucault vai 

confirmá-lo: “Ah, nisso estou radicalmente ao lado dos sofistas”. Cf FOUCAULT, Michel. A verdade e as 

formas jurídicas, p. 139-140. A relação do sofista com a palavra é material, o que nos remete à ideia de arquivo 

e de documento, a primeira cara à arqueologia, e a segunda cara à genealogia de Foucault.  
187

 SCHUMPETER, Joseph. Fundamentos do pensamento econômico. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1968, p. 
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Repúblicas, o metal é um signo, mas um signo que mede riquezas. No século XVI, o metal 

podia significar a riqueza na medida em que ele próprio era riqueza, uma marca real da coisa 

designada. Tanto é que o preço dos metais era dado a partir de sua preciosidade, sua raridade, 

sua utilidade e conforme fossem desejados. Essas qualidades deveriam ser estáveis, para que a 

marca colocada no metal fosse uma verdadeira assinalação, ou seja, que fosse legível 

universalmente.  

Nossa intenção ao recuar à Renascença, ressaltando que Foucault não tratou da 

economia como campo do conhecimento em sua “prosa do mundo”, é traçar os contrastes, 

tomando como referência o “mercantilismo” e, em sua extensão, a circulação dos metais, com 

a qual Foucault caracteriza os negócios no século XVI. Tentando montar este quadro, 

veremos que a situação da economia até o século XVI oscilava entre a sua condição de 

matéria da filosofia moral e saber empírico acumulado nas companhias de comércio e nas 

contabilidades do rei (fisco), e só mais tarde, já nos séculos XVII e XVIII, aparecem 

propriamente as questões da medida do valor econômico e da riqueza, tendo como referência 

e objeto a circulação da moeda e dos metais. Seguindo as pegadas de Foucault, veremos então 

que foi a partir desse círculo do metal que se gerou o problema de estabelecer os preços e a 

moedagem, o que motivou a reflexão sobre as riquezas desde Copérnico (1473 a 1543), 

passando por Bodin (1530 a 1596) até Davanzatti (1529 a 1606). De acordo com Foucault, a 

moeda, junto à sua realidade material de metal precioso, tem duas funções: a primeira é de ser 

medida comum entre as mercadorias e a segunda é ser também medida de substituição nas 

trocas.  

Para que a moeda seja uma medida comum entre as outras mercadorias, ela deve ser 

estável e de validade universal, servindo como marcação ou assinalação de uma unidade real. 

De acordo com essa ideia, a moeda cumpre o papel de medir desde que sua unidade seja uma 

realidade que exista de fato e que possa fazer referência a toda e qualquer mercadoria. Seria 

isso, na linha de Foucault, a reprise do valor impositus da moeda que os renascentistas teriam 

“copiado” dos medievais. A massa metálica é então o que regula o valor da moeda, ou 

melhor, é o que permite a moeda retornar a seu estado anterior, “quando os príncipes não 

tinham ainda imprimido sua efígie nem seu selo sobre fragmentos metálicos.”
188

 Nesse 

momento, como narra Foucault, nenhum metal, ouro, prata ou cobre, podia ser tomado como 

coisa monetarizada. Ocorria que os metais eram apenas estimados, porque a moeda era uma 
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justa medida tal como formulavam os medievais, e sendo assim, valiam apenas como forma 

de medir as riquezas. Nas palavras de Foucault: 

 

Não se fazia valer signos arbitrários por marcas reais; a moeda era uma justa medida, porque não 

significava nada mais que seu poder de aferir as riquezas a partir de sua própria realidade material de 

riqueza.
189

 

 

Assim, os signos monetários eram reconduzidos à sua justa medida. Mas, nem sempre 

essa justa medida pode ser mantida. Além das concepções de moeda mencionadas, há ainda 

uma terceira. Esta apareceu na França, como narra Foucault, quando os Estados Gerais de 

1575 definiram uma moeda puramente aritmética, a qual se somava ao preço e ao valor. Essa 

definição era uma estratégia de obscurecer aos olhos dos leigos o fato de que a moeda era 

objeto de manipulação, e apenas os mercadores dominavam esse jogo. A moeda é então uma 

mercadoria entre as outras, mas com a diferença que tem valor de troca, e isso é regulado 

segundo sua raridade e frequência, “a moeda também tem seu preço”.
190

 A moeda-signo é 

então a superfície na qual vários fenômenos podem se inserir, e, justamente por isso, sua 

função de medida pode ser muitas vezes desviada. Um exemplo é a lei de Gresham, conhecida 

por Copérnico e pelo autor do Compendious
191

, que diz que quanto menos valiosa a peça, 

mais ela circulará com rapidez, sendo inversamente proporcional o movimento das peças 

valiosas, que circularão lentamente ou nem mesmo circularão no mercado. A história da 

economia pode ser traçada a partir da moeda, interessante colocá-lo. Assim, o valor mercantil 

dos metais é igual ao poder de compra da moeda e, nessa correspondência, a marca remete 

tanto a uma quantidade de metal que é medida constante (Malestroit) quanto a essas 

mercadorias variáveis em quantidade e em preço que são os metais (lei de Bodin). Foucault 

reconhece aí a mesma disposição epistêmica do regime geral dos signos do século XVI: “os 

signos, como se sabe, eram constituídos por semelhanças que, por sua vez, para serem 

reconhecidas, necessitavam de signos
192

”. Aqui se trata de signos que se definem por seu 

valor de troca, tal como uma marca, e segundo uma massa metálica que define seu valor entre 

outras mercadorias. 

A troca, modalidade dos negócios no século XVI, como aponta a arqueologia de 

Foucault, deve ser entendida dentro do campo das necessidades, conceito análogo ao de 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 234. 
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 Compendious é uma obra anônima que foi publicada em 1581, mas que já circulava há três décadas antes, 

tendo influenciado o governo de Elisabeth, segundo Foucault. 
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similitude, do qual falamos ao focalizar a épistémè do Renascimento. É importante lembrar 

que em MC se trata sempre de uma mesma e única épistémè, neste caso uma épistémè que 

controlou o saber da natureza e do cosmos assim como a reflexão e as práticas que 

concerniam à moeda193. Os adivinhos, figuras caras ao Renascimento, lidavam com o jogo 

indefinido da semelhança e dos signos através da divinatio, um saber secreto, uma vez que, 

antes de ser revelado por um ato de fé, não se dá abertamente ao conhecimento de todos os 

homens. Ora, os mercadores também manipulavam um jogo de semelhanças, não no âmbito 

da especulação mas da prática, e aí em vez de palavras tem-se as trocas. A moeda, e seu duplo 

papel de ser tanto a realidade de seu valor material de metal quanto uma unidade de troca ou 

de substituição, instaura uma função de medida que nem sempre é clara, como vimos acima 

com os fenômenos que se incidem sobre ela, ficando o domínio dessas práticas reservado aos 

mercadores. 

Mas o século XVII vai modificar o pensamento sobre as necessidades que se dava em 

uma sociedade ainda “pré-capitalista”, formando o domínio das riquezas, no qual a relação 

entre o preço e a medida terá a troca como seu fundamento e não como algo derivado, à 

diferença do século XVI, no qual a moedagem era principal e a troca secundária. A formação 

crescente de uma sociedade capitalista e os modos de produção industriais vão fazer recuar as 

necessidades, típicas de um modelo de vida ainda depositário do feudalismo, para se voltar 

para o acúmulo e valorização das riquezas, origem das diferentes teorias do valor que 

veremos ao longo de nossa dissertação. Sobre este ponto, pode-se dizer também que uma 

história da economia pode ser traçada a partir das diferentes teorias do valor ao longo do 

tempo. O grande contraste em relação à Renascença é que no limiar da épistémè clássica o 

signo monetário não irá obedecer mais ao jogo das semelhanças na prática e na especulação 

sobre as riquezas, e algo análogo aconteceu com o domínio da linguagem, no qual o signo 

verbal passará de natural para arbitrário, ou seja, artificial e convencional, adquirindo então a 

função de representar, como se viu. No século XVI, os metais preciosos tinham pouca 

utilidade fora da moedagem, mas se escolhidos como estalões, ou seja, se pudessem ser 

utilizados nas trocas como medida, eles atingiam preço elevado. Isto significa dizer que o 

preço era estabelecido primeiramente em função da medida e depois pela função da troca, 

porque o metal ele próprio, pelo fato de ser precioso, era marca da riqueza ou antes a própria 

riqueza, com seu valor intrínseco, ao ser entesourado, saindo da circulação. No século XVII, a 
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troca será colocada como fundamento do preço e da medida, que são qualidades derivadas de 

sua função. E então o “mercantilismo” ficará mais evidente, embora tal fenômeno para 

Foucault seja algo difuso194. 

Embora Foucault nem mesmo aborde a Antiguidade, ou a Idade Média, podemos dizer 

que os mercantilistas se diferem dos gregos, que desprezavam a materialidade da riqueza, pelo 

fato de identificarem a riqueza com o dinheiro. Pode-se dizer que os mercantilistas foram os 

primeiros que se dedicaram a pensar sobre a realidade material da riqueza, numa sociedade 

que já começa a capitalizar-se. O “mercantilismo” para Foucault, importante dizer, não pode 

ser definido como “monetarismo”; para o filósofo esta é uma interpretação “obstinada” que 

confunde riquezas e espécies monetárias, além de ser uma caracterização demasiadamente 

apressada. Não se trata, em sua interpretação própria, de uma identidade confusa instaurada 

pelo “mercantilismo”, mas de uma articulação refletida, “que faz da moeda o instrumento de 

representação e de análise das riquezas e faz, por sua vez, das riquezas o conteúdo 

representado pela moeda.”
195

. Na linha de Foucault, o círculo do “metal precioso” com o qual 

caracteriza o domínio das necessidades no século XVI se desfaz com o “mercantilismo”. 

Foucault está tomando o “mercantilismo” como advento do século XVII, no entanto, o 

fenômeno, de fato, se estendeu aos séculos XVII XVIII, mas seu início pode ser recuado à 

épistémè da Renascença, uma vez que a própria “descoberta” das Américas e a colonização 

foram engajamentos dos negócios do rei e dos administradores, e homens da vida prática de 

seu tempo, encontrando Quesnay como seu grande adversário. Na verdade, o termo 

“mercantilismo” é impreciso, e Foucault mesmo reconhece, uma concepção problemática 

porque, além de imprecisa, é usada de maneira anacrônica e por isso a cautela não pode ser 

dispensada ao usar a terminologia, como ponderamos mais adiante com o auxílio de 

Schumpeter. 

Nessa mudança de épistémè, as riquezas vão se tornar objetos das necessidades e 

desejos, se dividindo pelo jogo das espécies monetizadas que as significam. E as relações de 

reciprocidade entre a moeda e a riqueza se darão pela circulação e pelas trocas. Como dito, 

para Foucault, o “mercantilismo”, um fenômeno refletido, não confunde riqueza e moeda. 

                                                           
194

 “Essa reviravolta é obra de um conjunto de reflexões e de práticas que se distribuem ao longo de todo o 

século XVII (desde Scipion de Grammont até Nicolas Barbon) e que se agrupam sob o termo um pouco 

aproximativo de ‘mercantilismo’.” FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 239-40. 
195

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 240. 
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Ocorre que, em sua extensão, a moeda passa a ter o poder de representar toda riqueza 

possível, sendo, portanto, seu “instrumento universal de análise e de representação.” Nesse 

esquema representativo, toda riqueza passa a ser monetizável, portanto, representável ou 

significável. E será justamente a monetarização da riqueza que promoverá a circulação. De 

acordo com a “necessidade de conjunto” da épistémè, pode-se dizer que: assim como no 

domínio da gramática geral todo indivíduo era nomeável e podia entrar numa linguagem 

articulada; com o “mercantilismo” toda riqueza se torna representável; e na história natural, 

todo ser natural passa a ser caracterizável, podendo entrar numa taxonomia. Estão na mesma 

rede arqueológica o signo-representação, a moeda-representação e o caráter-representação. 

E de forma geral, nos discursos ou nas práticas, toda representação será significável, podendo 

entrar num sistema de identidades e de diferenças, por se tratar de um saber que pode ser 

conhecido, colocado em quadro e transparente, à diferença de um saber revelado, caso da 

épistémè da Renascença. O Quadro daquilo que se assemelha e daquilo que se diferencia 

(identidades e diferenças) é uma tentativa clássica de tornar o saber transparente, 

aproximando-o de modelos perfeitos, e por isso arbitrários, evitando os desvios que o 

conhecimento baseado na natureza promove.  

Assim, a moeda não valerá pelo material do qual é composto, mas pela forma, isto é, 

pela imagem ou marca principesca. O ouro é aqui precioso não por seu valor intrínseco como 

no século XVI, mas por ser moeda, mas moeda-representação. A relação foi invertida, e nessa 

mutação da épistémè, o valor da moeda não corresponde ao valor do metal, mas ao valor de 

sua pura função (de representar a riqueza). Duas serão as consequências dessa virada 

epistêmica na perspectiva de Foucault. A primeira é que não será do metal, ou seja, do ouro, 

da prata e do cobre, que advirá o valor das coisas, pois este se dará segundo critérios que não 

são dos metais eles próprios, mas da utilidade, prazer e raridade. Isso ocorre porque, durante 

os longos anos de “mercantilismo”, a riqueza, além de ser representável, corresponde também 

aos objetos do desejo que variam segundo tais critérios. A segunda consequência é que o 

valor se fará sem referência ao metal, assim como um nome representa uma imagem ou uma 

ideia, mas não a constitui em si. Isso é correspondente ao caráter vicário da representação, 

como nos esforçamos por mostrar na seção acima. Assim, a relação da moeda com as riquezas 
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será arbitrária a partir do momento em que ela começa a cumprir a função representativa, uma 

vez que não se trata mais de seu valor intrínseco196. 

Representar, no âmbito das trocas, será então dispor as riquezas segundo uma tábua de 

valores iguais e valores diferentes. O que não é senão o Quadro das identidades e das 

diferenças. Nas palavras de Bouteroue, a moeda: “é uma porção de matéria à qual a 

autoridade pública deu um peso e um valor certo, para servir de preço e igualar no comércio a 

desigualdade de todas as coisas
197

”. E assim a moeda ela própria vai passar a ser riqueza, 

porque, enquanto representação, ela deve ser primeiramente representada para, depois, tornar-

se um signo: “Assim como, na ordem das representações, os signos que as substituem e as 

analisam deve ser, também eles, representações, a moeda não pode significar as riquezas sem 

ser ela própria uma riqueza.”
198 

De acordo com esse quadro, o dinheiro se torna uma riqueza 

real na medida em que cumpre sua função representativa, diferentemente dos metalistas. E 

Foucault lembra aqui que Thomas Mun identifica o negócio seguro com a fortuna
199

. Segundo 

Foucault em sua abordagem, igualmente, em Horneck poderá ser observada a metáfora da 

moeda como o sangue que circula no corpo
200

. Essa metáfora será comum a vários autores, 

podendo ser encontrada inclusive em Hobbes201. Foucault vai dizer que relacionar 

metaforicamente a cidade com o funcionamento do corpo é algo comum aos pensadores do 

século XVII, porque a épistémè teria viabilizado um espaço comum à moeda e aos signos, às 

riquezas e às representações. As riquezas, segundo o filósofo, tinham o poder de representar a 

si mesmas
202

, abrindo em si um espaço em que elas próprias se analisavam, estabelecendo um 

sistema de signos e um quadro de diferenças e identidades. Nessa perspectiva, o poder de 

permutação e as análises que autorizam as relações de igualdade e de desigualdade que 

correspondem, no plano epistêmico único, às representações de segundo grau, formando uma 
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 “Porque não é o valor intrínseco do metal que dá preço às coisas; todo objeto, mesmo sem preço, pode servir 

de moeda; mas é preciso ainda que tenha qualidades próprias de representação e capacidades da análise que 

permitam estabelecer entre as riquezas relações de igualdade e de diferença. Parece então que a utilização do 

ouro e da prata está justamente fundada”. FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 242.  
197

 BOUTEROUE. Recherches curieuses des monnaies de France, Paris, 1666, p. 8 apud FOUCAULT, Michel. 

As palavras e as coisas, p. 243. 
198

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 244. 
199

 MUN, Thomas. England Treasure by Foreign Trade, 1664, cap. II apud FOUCAULT, Michel. As palavras e 

as coisas, p. 245. 
200

 HORNECK apud FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 246. 
201

 HOBBES, Thomas. Leviathan. Cambridge, 1904, p. 179-80 apud FOUCAULT, Michel. As palavras e as 

coisas, p. 246. 
202

 Vale dizer que a medida, forma de representação das riquezas, não é auto-referente, mas pode medir a si 

mesma. Já o valor, para ser medido, não pode medir a si mesmo, sendo necessário para tal um padrão, ou um 

metron, que pode ser a moeda, ou uma mercadoria como na época clássica, ou o trabalho, na épistémè moderna, 

que será também uma mercadoria entre as outras, como veremos. 
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cadeia ininterrupta (RRR). Trata-se do mesmo continuum ontológico das cadeias ininterruptas 

de significação na linguagem clássica. Acrescenta Foucault: 

 

a moeda pode sempre reconduzir às mãos de seu proprietário o que acaba de ser trocado por ela, assim 

como, na representação, um signo deve poder reconduzir o pensamento àquilo que ele representa. A 

moeda é uma sólida memória, uma representação que se reduplica, uma troca adiada. 

 

Nesse esquema, igualmente, não há ato autônomo de significação, mas uma 

possibilidade ilimitada de trocas: “se interrogado ao nível da epistéme, aparece como o lento, 

o longo esforço para colocar a reflexão sobre os preços e a moeda na linha reta da análise das 

representações
203

”. Vê-se aqui novamente a representação reduplicada, problemática que 

levantamos no nível do esquema linguístico dos séculos XVII e XVIII, mas servindo agora 

para o domínio das riquezas, pois se trata da mesma rede arqueológica. Uma das marcas que a 

moeda-signo ou moeda-mercadoria cumpre uma função representativa é quando esta é 

entendida como moeda-garantia. Segundo Foucault, na concepção de Locke, Vaugham e 

Melon, a moeda é uma garantia, o que é o mesmo que dizer que a moeda é um “equivalente 

ou medida comum de tudo que serve aos homens
204

”.  

Law teve que renunciar à ideia de moeda-garantia em sua experiência fracassada na 

França, que fez com que a moeda fosse garantida por uma companhia de comércio. No 

entanto, para Foucault, embora o empreendimento tenha fracassado, isso não afetou a teoria 

da moeda-garantia, que subjazia também às reflexões sobre a moeda contrárias à de Law. O 

fracasso da técnica de Law consistiu no fato dele pensar que se podia: 

 
fazer circular uma moeda de papel que seria garantida pela propriedade fundiária: trata-se então apenas de 

emitir bilhetes hipotecados sobre as terras e que devem ser amortizados por pagamentos anuais..., esses 

bilhetes circularão como dinheiro monetizado pelo valor que eles exprimem.
.205 

 

O que assegura à moeda seu poder de permutação é o valor mercantil do metal que nela 

está presente. Turgot
206

 criticou Law por ter acreditado que a moeda consistia numa riqueza 

meramente simbólica, cujo crédito se baseava na marca do príncipe, marca essa que lhe 

certificava o peso e o título. Mas para Foucault, Law e seus partidários não se opõem a seu 

século como imprudentes ou mesmo genialidades que, apesar do fracasso de 1720, foram 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 248. 
204

 MELON. Essai poliitque sur le commerce et les finances. In: Daire. Économistes et financiers du XVIII
e
 

siècle, p. 905-6 apud FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 250. 
205

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 251. 
206

 TURGOT. Seconde lettre à l’abbé de Cice, 1749. In: Oeuvres, ed. Schelle, t. I, p. 146-7apud FOUCAULT, 

Michel. As palavras e as coisas, p. 252. 
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precursores das moedas fiduciárias. Essa interpretação seria pertinente para a história das 

ideias, mas não para a arqueologia de Foucault, para quem Law: 

 

Do mesmo modo que seus adversários, define a moeda como garantia. Pensa, porém, que seu fundamento 

será mais bem assegurado (ao mesmo tempo mais abundante e mais estável) por uma mercadoria exterior 

à própria espécie monetária; seus adversários, em contrapartida, pensam que ele será mais bem 

assegurado (mais certo e menos submetido às especulações) pela substância metálica que constitui a 

realidade material da moeda
207

. 

 

Seja a garantia dada ou recebida, a moeda permite fixar o preço das coisas graças a certa 

relação de proporção com as riquezas e a certo poder de fazê-las circular. O poder de 

representação e de análise da moeda varia com a quantidade de espécies de um lado, e com a 

quantidade de riquezas, do outro. E tal poder só seria constante se as duas quantidades fossem 

estáveis ou variassem juntas, numa mesma proporção. Bodin e Davanzatti já conheciam a lei 

quantitativa, mas ainda ligada a uma desvalorização intrínseca do metal. À diferença, no final 

do século XVII, esse mecanismo será definido a partir da função representativa da moeda. Na 

épistémè clássica, não pode haver preço justo como havia na Renascença e sua releitura da 

justa medieval: “o preço módico não é nem mais nem menos exato que o preço elevado
208

”. A 

moeda só representa mais riquezas quando circula mais depressa, sendo sua 

representatividade relacionada à modificação pelo tempo, seja por um ciclo espontâneo que 

aumenta ou porque uma política o mantenha por meio de estratégias forçadas. A primeira 

oposição aos mercantilistas virá a partir dos fisiocratas, corrente de pensamento que pode ser 

situada entre os anos de 1750 a 1780, onde vamos encontrar Quesnay e sua escola. Mas antes, 

deve-se apontar algumas considerações. 

Na reflexão sobre as riquezas é necessário falar sobre o valor, pois é ele que reside no 

interior da troca, sendo então uma categoria refletida por vários pensadores clássicos, como se 

verá adiante. Valer significa poder substituir algo por outra coisa no decorrer da troca, e como 

se viu acima, a experiência das trocas é análoga à da linguagem, e as duas, na épistémè 

clássica, estão relacionadas com a representação e sua vicariedade. Na verdade, a troca será a 

categoria correspondente ao que foi o verbo na linguagem clássica, tendo por função 

justamente fazer o liame, e autorizando, assim, a retomar em seu nível próprio, a teoria da 

proposição e da designação primitiva.209 Na ordem da gramática, um sistema de 

representações é encarregado de designar e de julgar, trata-se da relação do objeto com uma 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 252. 
208

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 255. 
209

 Cf. FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 263-4. 
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verdade ou, antes, com a verdade do conhecimento acerca dele. Mas na ordem da “economia” 

se passa outra coisa, pois essa distinção não existe, uma vez que se trata da mesma e única 

coisa no desejo, ou seja, do objeto do desejo e da afirmação de que ele é desejável, e assim 

“designá-lo é já estabelecer o liame
210

”. Se a gramática geral tem dois segmentos, sendo um a 

análise da proposição (ou do juízo) e outro a análise da designação, no estudo das riquezas 

trata-se não de segmentos, mas de duas leituras em sentido inverso: “Uma analisa o valor a 

partir da troca dos objetos da necessidade – objetos úteis; a outra, a partir da formação e do 

nascimento de objetos cujo valor a troca definirá em seguida, a partir da prolixidade da 

natureza.”
211

 Utilidade e natureza darão margem para duas escolas que se deram no período 

clássico, acerca das e as quais Foucault vai fornecer uma apresentação bastante peculiar, a 

saber, a fisiocracia e o “utilitarismo”. Para o filósofo, entre essas duas interpretações das 

riquezas, a única diferença será o ponto de onde partem e a direção escolhida, mas as duas 

estariam numa mesma rede de necessidade.
212

 Vale lembrar, contudo, que na visão de 

Foucault a fisiocracia não é uma forma embrionária da economia política que iria se constituir 

mais tarde, atribuição comumente feita por alguns economistas da primeira metade do século 

XIX. Já os marginalistas, estes atribuíram esse papel de fundação à escola psicológica, 

compreensão da qual igualmente a arqueologia de Foucault vai se diferenciar. Vejamos então 

os desdobramentos dessa visão foucaultiana da história da economia. 

Para os fisiocratas há riqueza e valores quando uma troca é possível. Isto é, deve haver 

um excedente do qual outro necessite: “só haverá riqueza se os frutos de minha árvore forem 

numerosos o bastante para excederem meu apetite. É preciso, ainda, que um outro tenha fome 

e que os peça a mim”.
213

 Na linha de Foucault, e sua interpretação sobre a fisiocracia, a 

riqueza não é feita pela abundância apenas, pois é necessário que essa riqueza possa entrar 

numa relação de troca. Aqui se deve entender que a ideia de “bens” se relaciona à abundância 

somente, mas a ideia de riqueza se associa não somente à abundância, mas também à 

possibilidade da troca. Assim, dirá Quesnay, “o ar que respiramos, a água que obtemos do rio 

e todos os outros bens ou riquezas superabundantes e comuns a todos os homens não são 

comercializáveis: são bens, não riquezas.”
214

 Para tornar mais claro o pensamento de 

Foucault, é importante entendermos o que foi a escola fisiocrata, uma corrente de pensamento 

                                                           
210

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 264. 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 265. 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 265. 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 265. 
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 QUESNAY, François apud FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 265. 
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que se deu no solo francês e que tem Quesnay como seu principal fundador, somando-se a ele 

autores como Turgot, Condorcet e outros. Para tal, consultaremos o vasto material coletado 

por Eugène Daire
215

, que inclui comentários e notícias da época, contendo também uma rica 

introdução sobre a doutrina dos fisiocratas, contemplando obras de Quesnay, Dupont de 

Nemours, Mercier de la Rivière, L’Abbé Baudeau e Le Trosne, representantes da escola. 

Segundo Eugène Daire, em sua Introdução, muito intelectuais se dedicaram a pensar na 

organização social segundo a ideia principal de justiça, como Voltaire, que percebeu somente 

o abuso na sociedade do poder eclesiástico e a existência das opiniões religiosas. Ou mesmo 

Rousseau
216

, que para o autor, com toda sua eloquência retórica, não compreendeu a 

sociedade moderna e por isso sua suspeita sobre a civilização. Para Eugène Daire, a 

importância de Quesnay com relação a tais pensadores é ter se lançado à investigação das 

formas de governo, do justo e do injusto, dos deveres e dos direitos, etc, segundo a realidade 

mesma da organização da sociedade, não ficando restrito ao plano abstrato e especulativo217. 

Segundo Daire, como médico218, Quesnay adicionou à dimensão moral do homem sua 

dimensão física e sua escola se baseará então em um modelo fisiológico de corpo social, 

deduzindo dele todos os princípios de sua doutrina. E assim, pode-se entender que, mais do 

que os pensadores especulativos, o médico discutiu metodicamente as questões que giram em 

torno da Ordem social. Na etimologia da palavra fisiocracia veremos que, do grego, physis, 
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 DAIRE, Eugène. Les physiocrates. Paris: Libraire de Guillaumin, 1846. 
216

 Cf nota 3 de Daire, um comentário no qual observa o Discurso sobre a desigualdade de Rousseau como uma 

eloquencia satírica da civilização, e não, a rigor, uma obra que contesta a ideia de propriedade, destacando a 

propriedade fundiária. A ideia de Daire é que a noção de propriedade encontrada em Rousseau não é assim tão 

diferente do que pensam os fisiocratas sobre ela. DAIRE, Eugène. “Introduction”. In: Les physiocrates, p. XVII-

XVIII. 
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 Cf. DAIRE, Eugène. “Introduction”. In: Les physiocrates, p. VIII. 
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 Sobre a vida e os trabalhos de Quesnay deve considerar que: “François Quesnay, médico de Luís XV e chefe 

da escola fisiocrata nascido em Mérey, perto de Montfort-l’Amaury, em 4 de junho de 1664. Ele não era filho de 

um cultivador, como achamos narrado em quase todos os livros de economia política, mas de um advogado do 

parlamento que, domiciliado em Mérey, em um pequeno domínio rural do qual era proprietário, exercia sua 

profissão na cidade de Montfort. No entanto, é verdade que, apesar da origem, a infância de Quesnay foi passada 

em uma fazenda, sua educação foi toda aldeã, e em uma palavra ele não foi educado primeiro com mais cuidado 

que um filho de um camponês. Esta circunstância explica a originalidade de caráter, ao mesmo tempo generoso e 

despreocupado, do autor de seus dias.” Do original: “François Quesnay, médecin de Louis XV et chef de l'école 

physiocratiques naquit a Mérey, près Montfort-l'Amaury, le 4 juin 1694. Il n'était pas le fils d'un cultivateur, 

comme on le trouve rapporté dans presque tous les livres d'économie politique, mais d'un avocat au parlement 

qui, domicilié à Mérey, dans un petit domaine rural dont il était propriétaire, exerçait sa profession dans la ville 

de Montfort. Il n'en est pas moins vrai que, malgré cette origine, l'enfance de Quesnay se passa dans une ferme, 

que sa première éducation fut toute villageoise, et qu'en un mot il ne fut pas élevé d'abord avec plus de soin que 

le fils d'un simple paysan. Cette circonstance s'explique par l'originalité de caractère, tout à la fois généreuse et 

insouciante, de l'auteur de ses jours.” DAIRE, Eugène. “Notice sur la vie et les travaux de François Quesnay”. 

In: Les physiocrates, p. 3. (tradução nossa) 
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significa natureza, e cracia, significa comando, governo
219

. Ou seja, Quesnay, cabeça da 

escola fisiocrata, juntamente àqueles que dela participaram e desenvolveram seu pensamento, 

acreditavam que o governo das coisas da natureza é o essencial quando se trata da 

organização da sociedade, a chamada Ordem. Da coletânea de Daire, selecionamos o Tableau 

Économique220, ou, o Quadro econômico, publicado em 1759, encabeçado por Quesnay e 

compartilhado pelos outros fisiocratas. O Tableau
221

, uma pequena obra reconhecida por este 

nome, resume de maneira elaborada os pontos fundamentais do sistema de Quesnay, dando 

também uma variedade de material extra para a compreensão dos motivos que levam a esse 

pensador ver na agricultura a fonte principal da riqueza e da justiça. Sobre este ponto, é 

importante entender que Quesnay vai pensar sua noção de justiça baseado na ideia de 

interesse geral, concepção herdada de Aristóteles, deixada para os legistas romanos e de 

amplo acordo entre muitos pensadores, inclusive medievais, ao postularem o direito natural. 

Como já se observou com a ajuda de Eugène Daire, a diferença de Quesnay com relação a tais 

intelectuais seria pensar o que é justo e o que é injusto ou o que faz parte do interesse geral e o 

que não faz, mas segundo regras científicas, num esquema de pensamento mais sistemático do 

que especulativo, tomando a matemática como ponto de apoio e ferramenta. E para Daire, ao 

estendê-la à economia, a ciência que pretendia Quesnay era complexa em detalhes, mas 

simples em objetivo. Para Quesnay se trata de observar o corpo de regras da sociedade que 

permite analisar os fatos sociais do passado e do futuro. E limitada ao domínio das coisas 
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 Cf DAIRE, Eugène. “Notice sur la vie et les travaux de François Quesnay”. In: Les physiocrates, p. 3 
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 Sobre a inspiração de um “quadro econômico”, o editor esclarece que: “A sociedade é como uma imensa loja 
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agricultura não preencher periodicamente os vazios que constitui o consumo individual. Esse fenômeno, que a 

mente precisa de atenção extrema para bem acompanhar em todos os seus detalhes, Quesnay imaginou torná-lo 

sensível aos olhos de alguma maneira, por uma combinação sinóptica de linhas e de signos, a ele deu o nome de 

Quadro Econômico. Do original: “La société est comme un immense magasin où se trouvent en depot les 

subsistances, les matières premières, les ouvrages fabriqués de toute espèce, e où chacun vient puiser en raison 

de son droit, et apporter en raison de la nature de son travail. Mais ce magasin cesserait bientôt de fournir aux 

besoins journaliers des propriétaires, des capitalistes et des travailleurs, si l'agriculture ne venait périodiquement 

remplir les vides qu'y forme la consommation individuelle. Ce phénomène, que l'esprit a besoin d'une attention 

extrême pour bien suivre dans tous ses détails, Quesnay s'imagina qu'on pouvait le rendre sensible a l'oeil en 

quelque sorte, par une combinaison synoptique de lignes et de chiffres, à laquelle il donna le nom de Tableau 

économique.” DAIRE, Eugène. “Introduction”. In: Les physiocrates, p. XLIV. (tradução nossa) 
221

 Esta pequena obra se divide em duas partes: a primeira parte é chamada “Analyse du Tableau” (Análise do 

Quadro), conhecida também pelos fisiocratas como “Formule arithmétique” (Fórmula Aritmética) e a segunda 

sua parte é dedicada a “Observations” (Observações). Há uma divergência sobre a inspiração do Tableau e a 

metáfora fisiológica da qual falamos ao nos referirmos a Daire, a outra hipótese diz sobre um modelo mecânico, 

época que fez justamente florescer o mecanicismo. 



112 
 

     
 

observáveis, a investigação sobre as leis da Ordem elaborada pelo médico de Luis XV será 

conhecida mais tarde como a ciência fisiológica da sociedade por J.- B Say222.  

Estudando a natureza do homem e a natureza das coisas, Quesnay vai misturar as leis 

físicas com as leis morais, o que vai resultar no direito natural do qual fala Daire, associando 

também a riqueza da nação com a natureza. A associação da riqueza com a natureza já era 

algo feito pelos gregos, com a diferença que o comércio dos antigos não era entre os homens, 

mas com os deuses: “a cultura da terra não passa, ela própria, de um culto que institui o mais 

justo dos comércios com os deuses”
 223

, como viram Vidal Naquet e Pierre Vernant. Como se 

notou, a justiça para os gregos fica a cargo dos deuses, sendo a agricultura mais uma arte de 

contemplação da divindade do que uma téckné desenvolvida pelos homens. À sua maneira, os 

fisiocratas também relacionam riqueza com natureza, associando a essa equação a noção de 

Providência divina, mas tomando o trabalho agrícola segundo os fenômenos observáveis e 

não como uma arte contemplativa. Na verdade, os gregos não associavam o trabalho do 

camponês a esforço físico ou gasto de energias, mas a uma vida moral e uma maneira de 

praticar a vida religiosa.  

A Ordem natural da qual falam os fisiocratas é o jogo regular das leis físicas e morais 

estabelecidas pela Providência para assegurar a conservação, a multiplicação, a bondade e a 

perfeição da espécie. Como lembra Daire, um opositor de Quesnay é Proudhon
224

 (1809 a 

1865), quem critica a ideia de lei natural que dá margem ao direito positivo, afirmando o 

interesse individual em detrimento da noção de interesse geral, ideia que daria azo a uma 

concepção de direito social. Para Proudhon o direito só pode ser individual e não social.
225

 Na 

verdade, para Quesnay, deve haver a conformidade dos interesses individuais ao interesse 

geral da humanidade. Essa Ordem ou essa Lei natural precede a toda convenção positiva entre 

                                                           
222

 Como observa Daire: “Ele deduziu os princípios imutáveis do direito natural, e deu, para provar sua certeza, a 

análise de todos os bens ou de todos os males que experimenta a humanidade, segundo o que ela o respeita e que 

o viola. Entregando aquilo que chamava de busca das leis da Ordem, Quesnay queria evidentemente acreditar 

naquilo que J.-B Say nomeou mais tarde de ciência fisiológica da sociedade.” Do original:  “(...) il en déduisit les 

principes immuables du droit naturel, et donna, pour preuve de leur certitude, l'analyse de tous les biens ou de 

tous les maux qu'éprouve l'humanité, selon qu'elle les respecte ou qu'elle les viole. En se livrant à ce qu'il 

appelait la recherche des lois de l'Ordre, Quesnay voulut évidemment créer ce que J.-B. Say a nommé plus tard 

la science physiologique de la société.” DAIRE, Eugène. “Introduction”. In: Les physiocrates, p. X. (tradução 

nossa) 
223

 NAQUET, P. V. & VERNANT, J-P. Trabalho e escravidão na Grécia Antiga. Campinas: Papirus, 1989, p. 

17. 
224

 Daire afirma que Proudhon (mais tarde) vai se opor diametralmente a Quesnay. Cf. DAIRE, Eugène. 

“Introduction”. In: Les physiocrates, p. IX-XI 
225

 PROUDHON, P.-J. Qu'est-ce que la proprieté?, p. 187 apud DAIRE, Eugène. “Introduction”. In: Les 

physiocrates, p. IX 
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os homens, tendo sido reconhecida no estado de natureza, ou seja, antes do nascimento de 

qualquer instituição social, incluindo a família, uma das mais antigas. Assim, tal Ordem 

natural dará base à Ordem social positiva ou convencional. Pensamento claramente diferente 

da linha de Rousseau, para quem a Ordem social é fundamentada pelas convenções. Para 

Quesnay e sua escola, a necessidade do trabalho, a necessidade da sociedade e a necessidade 

da justiça implicam nas três ideias centrais de sua doutrina: liberté, proprieté e autorité. A 

autoridade, que é um poder social, é uma forma de proteger a Ordem social dos ataques 

exteriores, uma ideia que complementa as outras duas. A propriedade que constitui as bases 

da sociedade é, sobretudo, a propriedade fundiária, a mais importante para os fisiocratas. E 

será justamente a propriedade que vai garantir a liberdade, uma consequência legítima da 

liberdade ou liberdade pessoal para os fisiocratas. Esse triplo aspecto da propriedade não pode 

ser desmembrado. Assim, não separando a liberdade da propriedade, os fisiocratas proclamam 

o direito de trabalhar, mas não o direito ao trabalho, como ressalta Daire.
226

 

Na concepção fisiocrata a natureza é fonte de abundância, um dos fundamentos da 

riqueza, que é entendida em sua realidade física ou material, como mencionamos. Na verdade, 

a materialidade da riqueza é sua característica maior. Mas não é só. A troca propriamente é o 

que fundamenta a riqueza, pois, anteriormente a ela, há apenas a abundância ou o excedente 

da natureza e não a riqueza em si. E segundo essa concepção, o valor aparece a partir da 

necessidade de alguém disso que é abundante e de sua renúncia por parte de quem o possui. 

Dessa forma, a finalidade da troca não é devolver à natureza o excedente, mas o desfrute, o 

consumo. O valor se constitui pelo comércio, mas o comércio tem custo como os de 

transporte, de conservação, de transformação, etc. Ou seja, se gasta dos próprios bens para 

que estes sejam tornados riqueza. A ideia dominante do Tableau é que o solo, mais do que 

outra forma, constitui os fundos que devem acolher e perpetuar a riqueza. Ideia também 

compartilhada por Malthus, quem mais tarde irá influenciar Ricardo, mas os dois já com a 

suspeita de que a terra não dê conta de uma população que crescerá para além de suas 

capacidades. Mas antes disso, trata-se para Quesnay e sua escola de combinar a agricultura 

em sua plenitude à indústria e ao comércio, tendo como corolário o direito de propriedade, 

fundamento da Ordem social.  

                                                           
226

 DAIRE, Eugène. “Introduction”. In: Les physiocrates, p. XXV- XXVI. 
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Assim como para os gregos, para os fisiocratas a agricultura é situada como a primeira 

na ordem da justiça
227

, aproximação com certo limite, como dissemos acima. Os gregos se 

organizavam segundo a propriedade de pequenas unidades rurais (o óikos), não tendo que se 

dedicar ao desenvolvimento das técnicas de cultivo, devido à escravidão. A escravidão 

impediu o avanço da técnica no mundo grego antigo, devido ao caráter abusivo do regime. 

Como narra Antunes228, os escravos na Grécia Antiga se dedicaram a aperfeiçoar o produto, 

mas não o trabalho e pouco importava a quantidade que a produção podia atingir, mas a 

qualidade exigida pelo usuário, quem encomendava a mercadoria. Há de se esclarecer que os 

fisiocratas reduzem a nação a três classes de cidadãos: os proprietários (os soberanos, aqueles 

que possuem as terras) os produtores (responsáveis pela demanda do trabalho agrícola e pelo 

pagamento das despesas ao proprietário da terra), e os estéreis (os trabalhadores ou servidores 

que não se dedicam à agricultura). Para os fisiocratas, as outras modalidades de trabalho, 

manufatureira ou artesanal, aquelas que não se relacionam à agricultura, não acrescentam 

valor na riqueza das nações, fazendo elas apenas a transformação das riquezas em outras 

mercadorias, pois o trabalho mais primário já teria sido feito no campo. E já longe dos gregos, 

os fisiocratas vão partir da ideia central de obter como resultado a maior soma de trabalho 

industrial e liberal. Trata-se da máxima do laissez faire ou do laissez passer. A justiça nessa 

concepção regula as relações entre os proprietários e os não-proprietários, tendo por função 

apenas a fixação do preço do trabalho agrícola e do trabalho não-agrícola, o que pode ser 

enquadrado na tábua das identidades e das diferenças, para usarmos a ideia foucaultiana. 

Sobre o comércio, como já falado, este implica em gastos, de produção, transporte, 

manutenção, etc, na verdade, a permuta puramente não custa nada, mas sozinha não faz 

riqueza: “os fisiocratas só contam com a realidade material dos bens: e a formação do valor 
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 NAQUET, P. V. & VERNANT, J-P. Trabalho e escravidão na Grécia Antiga, p. 17 
228

 O fundamento da riqueza no mundo grego era o usuário e não o trabalho do escravo ou do artesão que 

trabalhava nas oficinas. É como se os gregos, e sua concepção de mundo pré-capitalista e geocêntrica, se 

preocupassem apenas com o valor de uso, o que será rompido quando o valor de troca passará a ocupar o centro 

das preocupações, quando a sociedade capitalista, tendo já assistido à revolução copernicana, já terá se assentado 

nos valores da propriedade fundiária e industrial. Além da questão da escravidão, outra causa pode ser colocada 

para justificar o fato do mundo grego não ter se dedicado ao avanço das técnicas. A reserva com relação ao 

conhecimento de ordem prática, um desprezo pelas formas materiais da riqueza, em função da ideia do 

conhecimento por si mesmo, de ordem contemplativa e teorética, tal como concebido por Aristóteles. Tal 

preconceito, segundo Antunes, foi mantido até a Idade Média, e apenas com o surgimento da sociedade moderna 

capitalista que “o trabalho foi elevado à condição de atividade digna do homem”, fundando assim a “economia 

política clássica”. O mundo moderno irá desenvolver sua ciência e suas técnicas para se relacionar com a 

natureza não mais como o dominado, mas como seu grande dominador e explorador, uma das consequências do 

ideal iluminista do Esclarecimento. Cf. ANTUNES, Jadir. “O trabalho na Grécia Antiga”. In: ZIMMERMANN; 

Rainer; E; SCHÜTZ, Rosalvo (Org.) Crítica e utopia: Perspectivas brasileiras e alemãs. Porto Alegre: Editora 

Sulina, 2012. 
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nas trocas torna-se então dispendiosa e se estabelece mediante a dedução dos bens 

existentes.
229

” O valor é então feito pelo sacrifício de outros bens. Poderíamos pensar no 

seguinte esquema para entender como é formado o valor na concepção fisiocrata: valor {bens 

→excedentes → troca} custo = riqueza. Segundo essa concepção, pode-se dizer que o 

comércio troca valor por valor segundo a maior equidade possível: “Para receber muito é 

preciso dar muito; e para dar muito é preciso receber muito. Eis toda a arte do comércio. O 

comércio, por sua natureza, não faz mais do que trocar conjuntamente coisas de valor 

igual”
230

, lembra Foucault citando Saint-Perávy. Dessa forma, para os fisiocratas, na indústria, 

que é uma fábrica de riquezas, é preciso também sacrificar bens para se comercializar as 

manufaturas, a exemplo do salário do empregado, o qual equivale à sua subsistência, assim 

como o benefício do empregador e o custo de sua subsistência. Apesar de implicar em gasto, 

o trabalho agrícola é fonte da riqueza das nações, mas num esquema em que o comércio deve 

atender três condições indispensáveis:  

 

(...) que o comércio seja inteiramente livre; que os Cultivadores não tenham que pagar outro encargo que 

a renda, em que o Soberano deva ter uma parte proporcional para suportar as despesas públicas; que 

constitui a forma mais vantajosa possível de tributação ao Soberano e aos Proprietários.
231

  

 

O comércio tem que ser de livre concorrência, porque a concorrência é o que faz manter 

o salário no nível da subsistência, embora o preço de monopólio tampouco faça o rendimento 

do empregado maior, aumentando, ao contrário, apenas o beneficiamento do empresário. Isso 

ocorre porque o preço de monopólio aumenta o valor dos objetos postos no mercado, valor 

que corresponde à baixa proporcional do valor de troca das outras mercadorias. Resumindo, 

nas palavras de Foucault: 

 

o programa econômico e político dos fisiocratas comportará, pois, necessariamente: um aumento dos 

preços agrícolas, mas não dos salários daqueles que trabalham a terra; a subtração de todos os impostos 

da própria renda fundiária; uma abolição dos preços de monopólio e de todos os privilégios comerciais (a 

fim de que a indústria e o comércio, controlados pela concorrência, mantenham forçosamente o preço 

justo; um vasto retorno do dinheiro à terra para os adiantamentos que são necessários às colheitas futuras. 
232

 

 

                                                           
229

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 266. 
230

 SAINT-PÉRAVY apud FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 267. 
231

 “(...) que le commerce soit entièrement libre; que les Cultivateurs n'ayent à payer d'autre charge que le 

revenu, dont le Souverain doit avoir une part proportionnelle pour subvenir aux dépenses publiques; ce qui 

constitue la forme d'imposition la plus avantageuse possible au Souverain et aux Propriétaires”. QUESNAY, 

François. Tableau Économique. In: DAIRE, Eugène. Les physiocrates, p.57. (tradução nossa) 
232

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 270. 
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Diz a máxima, resgatada por Foucault: “Todos esses empresários só fazem fortuna 

porque outros fazem despesas”
233

. Tal ideia é retirada da obra Máximes génerales du 

gouvernement économique d’um royame agricole, que junto com outras, destacando o 

Tableau como a principal, formam o corpo da doutrina fisiocrata. Como recomenda Dupont 

du Nemours, pensador da escola fisiocrata, em sua abertura: “As Máximas gerais seguintes 

reunem as principais leis naturais e imutáveis conforme a ordem evidentemente a mais 

vantajosa aos homens reunidos em sociedade.”
234

 Assim, pode-se entender que o valor na 

concepção fisiocrata não se forma a partir da produção, mas do consumo. De acordo com essa 

concepção de valor que se dá a partir do consumo, é superficial a ideia de que a indústria 

aumenta valores, porque, na verdade, ela subtrai da própria troca o preço da subsistência dos 

empregados, dos empregadores e outros custos. “O valor só aparece onde os bens 

desaparecem
235

”. E é a classe dos proprietários da terra que assume os gastos que vão garantir 

a produção das riquezas da nação. A doutrina fisiocrata coloca que tal classe é a mais 

importante para o bom funcionamento da nação, porque é ela que vai manter a subsistência do 

trabalhador agrícola, além de arcar com gastos da produção e manter também a classe estéril, 

que nada contribuiria para o acúmulo de riqueza da nação. Como se vê no resumo encontrado 

na primeira seção do Tableau: 

 

O total de cinco bilhões, divididos primeiro entre a classe produtiva e a classe dos proprietários, são 

gastos anualmente numa ordem regular que assegura perpetuamente a mesma reprodução anual, tem um 

bilhão que é gasto pelos proprietários em compras feitas para a classe produtiva, e um bilhão em compras 

feitas para a classe estéril. A classe proprietária, que vende três bilhões de produções para as duas outras 

classes, e rende dois bilhões para o pagamento da renda, e gastando um bilhão em compras que ela faz à 

classe estéril: assim a classe estéril recebe dois billhões, que ela emprega na classe produtiva em compras 

para a subsistência de seus agentes e para a primeira de suas obras, que completa o gasto ou o consumo 

total de cinco bilhões de reprodução anual.
236
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 QUESNAY, François. Maximes du gouvernement apud FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 

268. Cf QUESNAY, François. Máximes génerales du gouvernement économique d’um royame agricole. In: 

DAIRE, Eugène. Les physiocrates, p. 79-80. (Especialmente nota 1, p. 80, onde se fala que as Maximes foram 

publicadas originalmente junto com o Tableau no palácio de Versallhes, em dezembro de 1758). 
234

“Les Maximes générales suivantes réunissent les principales lois naturelles et immuables conformes à l'ordre 

évidemment le plus avantageux aux hommes réunis en société.” NEMOURS, Dupont apud QUESNAY, 

François. Máximes génerales du gouvernement économique d’um royame agricole. In: DAIRE, Eugène. Les 

physiocrates, p. 79. Cf também nota 1, p. 80, onde se fala que as Maximes foram publicadas originalmente com o 

Tableau no palácio de Versallhes, em dezembro de 1758. 
235

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 269. 
236

 “Le total des cinq milliards, partagé d'abord entre la classe productive et la classe des propriétaires, étant 

dépensé annuellement dans un ordre régulier qui assure perpétuellement la même reproduction annuelle, il y a un 

milliard qui est dépensé par les propriétaires en achats faits à la classe productive, et un milliard en achats faits à 

la classe stérile. La classe productive, qui vend pour trois milliards de productions aux deux autres classes, en 

rend deux milliards pour le payement du revenu, et en dépense un milliard en achats qu'elle fait à la classe 

stérile: ainsi la classe stérile reçoit deux milliards, qu'elle emploie à la classe productive en achats pour la 

subsistance de ses agents et pour les mières de ses ouvrages; et la classe productive dépense elle-même 
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É importante dizer que as despesas da simples consumação, ou mesmo as de luxo, por 

parte da classe dos proprietários, são justificadas e não comparáveis às da classe estéril, que 

representam gastos apenas, que, não favorecendo à agricultura, não aumentam a riqueza da 

nação. A não condenação do consumo dos proprietários se explica porque a maior parte de 

seus gastos é com despesas de primeiro gênero, assumindo eles os gastos preparatórios da 

agricultura, aqueles que, sim, favorecem ao enriquecimento da nação. Como se vê na 

“Segunda Observação” sobre o Tableau: 

 

A maior parte dos gastos dos proprietários são pelo menos do primeiro gênero. Mas, como eles fizeram 

despesas preparatórias da cultura das suas terras, e que são de manutenção diária, nós não podemos 

confundí-los com a classe puramente estéril.
237

 

 

Ao contrário, a despesa do proprietário intervém diretamente no aumento da riqueza da 

nação e é necessária. Como se vê na “Terceira Observação” sobre o Tableau: 

 

É a necessidade de gastos que apenas os proprietários podem fazer para o crescimento de suas riquezas e 

para o bem geral da sociedade, que faz a segurança da propriedade fundiária seja uma condição essencial 

e da ordem natural do governo dos impérios.
238

  

 

Nessa lógica fisiocrata, o trabalho agrícola não passa de uma despesa, o gasto da 

subsistência que ele próprio consumiu. O empregado é apenas uma “das ferramentas do 

trabalho ou do cultivo
239

”, diz Foucault, citando Mirabeau, tendo o trabalhador
240

 este estatuto 

rebaixado devido ao fato de não ser ele mesmo o possuidor primário da produção. No entanto, 

essa ferramenta para os fisiocratas não é como as outras que são simples objetos materiais, 

sendo um instrumento que necessita manter sua subsistência. E assim, o trabalho representará 

sempre custo, mesmo que a terra forneça uma quantidade de subsistência maior ao que é 

                                                                                                                                                                                     
annullemnent pour deux milliards de productions, ce qui complete la dépense ou la consommation totale des cinq 

milliards de reproduction annuelle.” QUESNAY, François. Tableau Économique. In: DAIRE, Eugène. Les 

physiocrates, p. 63-4. (tradução nossa) 
237

“La plus grande partie des dépenses des propriétaires sont au moins du premier genre. Mais, comme ils ont fait 

les dépenses préparatoires de la culture de leurs terres, et qu'ils font journellement celles de leur entretien, on ne 

peut les confondre avec la classe purement stérile.” QUESNAY, François. Tableau Économique. In: DAIRE, 

Eugène. Les physiocrates, p. 67. (tradução nossa) 
238

 “C'est la nécessité des dépenses que les propriétaires seuls peuvent faire pour l'accroissement de leurs 

richesses et pour le bien général de la société, qui fait que la sûreté de la propriété foncière est une condition 

essentielle de l'ordre naturel du gouvernement des empires.” QUESNAY, François. Tableau Économique. In: 

DAIRE, Eugène. Les physiocrates, p. 68. 
239

 MIRABEAU apud FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 269. 
240

 Comparando este trabalhador-ferramento com o escravo na Grécia Antiga, podemos dizer que o oikétès (o 

escravo doméstico) era um escravo rural. Capturado nas guerras no Mediterrâneo e posto como mercadoria, o 

escravo na Grécia Antiga não tem personalidade jurídica nem política, não sendo também o dono do próprio 

corpo, mas um utensílio doméstico ou rural. O escravo doméstico era reconhecido como doulos, categoria que se 

opõe ao proprietário da terra, o despotès, do cidadão, o polités e do estrangeiro, o métèques.
 
Sobre trabalho e 

escravidão Cf. NAQUET, P. V. & VERNANT, J-P. Trabalho e escravidão na Grécia Antiga & GARLAN, 

Yvon. Les esclaves en Grèce ancienne. Paris : Éditions La découverte, 1984. 
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necessário ao cultivador: “A agricultura é o único domínio onde o crescimento de valor 

devido à produção não é equivalente à manutenção do produtor
241

”. Trata-se de um produtor 

invisível: o autor da natureza, “o próprio Produtor de todos os bens e de todas as riquezas
242

”. 

Para Foucault isso é uma marca da importância que os fisiocratas deram à renda fundiária, e 

não ao trabalho propriamente. E é pela receita da classe produtiva que se julga a riqueza da 

nação, assim como pela receita de cada classe se pode avaliar sua população, conteúdo da 

“Quarta Observação” sobre o Tableau: 

 

(...) é pela ordem da distribuição dos gastos segundo aquilo que retornam ou que são subtraídos à classe 

produtiva, à medida que aumentam seus avanços, ou que os diminuem, de acordo com o que mantêm ou 

faz abaixar o preço das produções, que se pode calcular os efeitos da boa ou má conduta de uma nação
243

  

 

A centralização em torno da renda fundiária se justifica devido ao fato de ser ela que 

permitirá a transformação dos bens em valores ou em riquezas. A renda fundiária retribui 

todos os outros trabalhos e consumos para produção da riqueza. E o contrário ocorre com as 

outras formas de renda, que somente fazem circular a riqueza que foi produzida uma vez pela 

agricultura. Na “Sexta Observação” sobre o Tableau, vê-se que: 

 

Pode-se ver as mesmas produções passar várias vezes pelas mãos dos mercadores e dos artesãos, mas é 

necessário notar que as repetições de vendas e de compras, que multiplicam infertilmente a circulação, 

não são mais do que a transposição de mercadorias e aumento de taxas , sem produção de riquezas.
244

  

 

Conforme exposto, os fisiocratas entendem que não são os negociantes que fundam o 

preço, mas, partindo da ideia de que a riqueza se relaciona com a necessidade dos 

consumidores, a “Sexta Observação” sobre o Tableau vai dizer que é a possibilidade do 

comércio e da comunicação dos preços que fazem nascer os negociantes: 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 269. 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 270. 
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 “(...) c'est par l'ordre de la distribution des dépenses selon qu'elles reviennent ou qu elles sont soustraites à la 

classe productive, selon qu’elles augmentent ses avances, ou qu’elles les diminuent, selon qu'elles soutiennent ou 

quelles font baisser le prix des productions, qu'on peut calculer les effets de la bonne ou mauvaise conduite d'une 

nation.
” 

QUESNAY, François. Tableau Économique. In: DAIRE, Eugène. Les physiocrates, p. 69. (tradução 

nossa) 
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 “On peut voir les mêmes productions passer plusieurs fois par les mains des marchands et des artisans; mais il 

faut faire attention que ces répétitions de ventes et d'achats, qui multiplient infructueusement la circulation, ne 

sont que transposition de marchandises et augmentation de frais, sans production de richesses.” QUESNAY, 

François. Tableau Économique. In: DAIRE, Eugène. Les physiocrates, p. 72. (tradução nossa) 
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Também não são os comerciantes, mas as necessidades dos consumidores e os meios de satisfazê-los, que 

asseguram primitivamente os preços das produções à venda de primeira mão. Os negociantes não fazem 

nascer os preços, nem a possibilidade do comércio; mas é a possibilidade do comércio e da comunicação 

dos preços que fazem nascer os negociantes.
245

  

 

Na rede arqueológica, a teoria dos fisiocratas seria equivalente à teoria gramatical da 

proposição dos gramáticos dos séculos XVII e XVIII, e adiciona-se a ela o “utilitarismo”, que 

para o filósofo, se situa na mesma linha teórica. Para os fisiocratas aquilo que é recebido 

numa troca é fruto da necessidade de outro, quem demanda algo que estima ser útil e renuncia 

ao que possui para obter essa coisa. Foucault afirma que os fisiocratas e seus opositores, os 

“utilitaristas”, percorrem o mesmo segmento teórico, porém num sentido inverso. Na verdade, 

Foucault vai dizer que as análises dos fisiocratas e as análises dos “utilitaristas”, além de 

serem parecidas, são até mesmo complementares. Sobre o uso do termo “utilitarista” para 

classificar os opositores ao pensamento fisiocrata, deve-se considerar que se trata de uma 

classificação polêmica por parte de Foucault. É certo que os conceitos de utilidade e de prazer 

são caros para o pensamento utilitarista. No entanto, deve-se ter alguma cautela quanto ao uso 

que Foucault faz do termo, marca disso é o fato do próprio filósofo se referir aos “utilitaristas” 

entre aspas, certamente porque quer já mostrar que o utiliza não no seu sentido exato. 

Gutting
246

 também, em suas análises, repete as aspas quando usa o termo. Por tais razões, 

acreditamos que o procedimento mais confunde do que ajuda.  

Seria primeiramente anacrônico colocar o utilitarismo ao lado da fisiocracia, pois a 

primeira corrente de tal pensamento veio a se consolidar posteriormente - Jeremy Bentham 

(1748 a 1832) e John Stuart Mill (1806 a 1876) são dois representantes de peso para o 

utilitarismo. Mas não é só. Foucault não fornece nem mesmo o nome desses intelectuais, mas 

de outros que dificilmente se enquadram nessa corrente, e, portanto, o termo torna-se 

questionável. Os autores que Foucault cita são todos eles relacionados mais ou menos ao 

fenômeno longo e heterogêneo que foi o “mercantilismo”, sendo heterodoxos tanto em 

concepções como em origem, tendo em vista que nasceram em países diferentes. E assim, a 

falta de unidade entre eles, coextensiva às práticas “mercantilistas”, é algo bem considerável. 

Parece-nos, no entanto, que Foucault usa o termo para falar dos pensamentos que se opunham 

à fisiocracia e vice-versa. Mas a formulação precisa de exame. 
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 “Aussi ne sont ce point les commerçants, mais les besoins des consommateurs et les moyens d'y satisfaire, qui 

assurent primitivement les prix des productions à la vente de la première main. Les négociants ne font point 

naître les prix, ni la possibilité du commerce; mais c'est la possibilité du commerce et de la communication des 

prix qui fait naître les négociants” QUESNAY, François. Tableau Économique. In: DAIRE, Eugène. Les 

physiocrates, p. 74. (tradução nossa) 
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 GUTTING, Gary. Archaelogy of Scientific reason, p. 171. 
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Do bloco desses “utitaristas”, Graslin (1728 a 1790), citado por Foucault, é um 

pensador de pouca expressão dentro da história do pensamento ecônomico, o que obscurece 

um pouco a ideia de disposição epistemológica geral; Galiani (1728 a 1787), outro nome 

indicado, foi um pensador da Renascença italiana, e de certa forma, pode ser considerado um 

entusiasta do “mercantilismo”, que, como dissemos, pode ser recuado até o século XVI, sendo 

não uma exclusidade da idade clássica; Condillac (1715 a 1780), dentro desse grupo 

mencionado por Foucault, pode ser o autor mais bem encaixado como “utilitarista.” E essas 

ponderações nos mostram que a maneira pela qual Foucault faz tais referências é bastante 

confusa. Sobre este ponto, até mesmo do lado dos fisiocratas alguns autores também são de 

difícil classificação. Turgot (1727 a 1781), por exemplo, teve o início de seu pensamento bem 

baseado na ideia de que a terra é o principal elemento da produção das riquezas, princípio 

fundamental da escola fisiocrata, no entanto, na experiência se distanciou de tal escola; e 

Cantillon (1680 a 1724), que foi um opositor da fisiocracia, foi um pensador irlandês que se 

exilou na França, tendo influenciado ao Rei a investir numa companhia de comércio, ou seja, 

um homem ambientado na câmara real que prestava consultoria ao rei, sendo, portanto, não 

exatamente um “utilitarista”. Quem sabe um cameralista
247

? Cantillon, mais do que pensador, 
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 Schumpeter divide dois grupos, na tentativa de alguma classificação para os diversos pensamentos da 

economia em sua “situação clássica”, antes de sua consolidação enquanto ciência. Um deles é o grupo dos 

Consultores Administradores/ Consultant Administrators, e o outro é o bloco dos Panfletários/ Pamphleteers. 

Entre os primeiros, um subgrupo é possível, cabendo aí professores e escritores que elaboraram tratados nos 

quais se pode enxergar alguma sistematicidade. O austríaco explica que no século XVIII havia a demanda de 

instrução dos homens jovens, que deveriam ser preparados para servir à carreira pública. E para homens mais 

velhos que queriam se aprimorar, caso da Alemanha e Itália. Schumpter diz que no curso da época clássica, 

cátedras professorais surgiram em função de ensinar o que se chama de Ciências do Estado (Staatswissenschaft) 

ou Ciências Camerais, como os alemães chamaram (Polizeiwissenschaft), ciências que podem ser reconhecidas 

como Princípios de Economia, Administração, Política. Assim, os materiais desse subgrupo variam desde 

tratados acadêmicos até textos com finalidade pedagógica, e circularam por todos os países continentais, antes da 

economia ser reconhecida oficialmente como ciência. Antes disso, Schumpeter mostra que a partir do século XV 

em diante, especialmente a Itália, num momento inaugural, os administradores públicos começaram a colocar em 

papeis suas concepções sobre o governo e a economia de seu tempo, ressaltando que eles eram homens da 

prática e familiarizados com os negócios do governo, laicos em sua maioria. Esses materiais, obviamente eram 

diferentes do que aqueles feitos por professores acadêmicos ou por filósofos do direito natural, no entanto, ainda 

assim o autor os considera dentro do grupo dos Consultores Administradores, servidores públicos, vale lembrar. 

Mas não é só. O economista austríaco considera também dentro desse grupo os indivíduos privados, que também 

produziram um material não sistematizado, mas no qual se pode encontrar o Discursos do Comércio/ Discourse 

of Trade, na Inglaterra, que para além do domínio inglês, originou Elementos do Comércio/ Eléments du 

Commerce, na França, já no século XVIII. Todos esses materiais podem representar um “Quase-sistema”/ 

“Quasi-systems”, na linguagem de Schumpeter. Sobre os panfletários, Schumpeter narra também um grupo 

heterogêneo que incluía pessoas que tinham projetos de bancos, canais, negócios coloniais ou industriais, ou que 

se colocavam contra algum interesse privado, advogados ou mesmo alguém que demandava uma medida política 

especial, planejadores e etc. Este grupo se deu devido ao aumento rápido das oportunidades em todos os países 

de imprimir e publicar, mas como diz o austríaco, a Inglaterra foi a casa clássica dos panfletos, que eram uma 

forma forte de influenciar a opinião pública. Schumpeter fala que hoje tais materiais interessam pouco aos 

historiadores da economia, porque seria uma espécie de “economia vulgar”, evocando a expressão de Marx, mas 
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era também um homem de negócios, assim como Law, para além das classificações 

imprecisas de “utilitarista” ou mesmo “mercantilista”. Além disso, a classificação é ambígua 

porque sua obra foi descoberta por Mirabeau, tendo influenciado inicialmente a corrente 

fisiocrata, ainda que Foucault diga que ele se opunha a ela, o que, de fato, ocorre 

posteriormente
248

.  

Schumpeter diz que as fontes da economia em sua “situação clássica” foram os debates 

entre os homens de negócios, panfletários e mais tarde professores, pessoas que discutiam 

sobre a política de seu tempo. Alerta o economista austríaco que essa literatura não tem uma 

unidade histórica ou lógica, diferentemente daqueles que registraram a filosofia do direito 

natural - soma-se a isso o peso que a crítica liberal no século XIX destinou a tais pensamentos 

que lhe foram anteriores, uma das origens das generalidades que circulam, em boa parte, na 

história da economia
249

. Apesar da falta de um corpo homogêneo de obras e textos, não sendo 

possível precisar uma corrente, Schumpeter afirma que todos esses homens podem ter um 

ponto em comum: a ascensão do Estado-Nação. Na verdade, nesse momento o feudalismo 

ainda era residual, e a classe burguesa tinha que se submeter a políticas (Schumpter usa a 

palavra policies) que operavam para manutenção do antigo sistema, de acordo com seus 

próprios interesses, absorvendo ainda boa parte das riquezas. E assim, sobre esse capitalismo 

em ascensão, com resquícios de poder feudal, pode-se dizer que não se tratava de uma 

burguesia em essência, mas de um feudalismo em curso em uma base capitalista, como diz o 

economista
250

. Considerando essas observações do economista, podemos entender porque a 

fisiocracia representava apenas os interesses dos proprietários da terra, sendo então um 

exemplo desses resíduos, e por isso mesmo foi tão questionada pelos ditos “cameralistas” e 

outros grupos, que não eram representados dentro da categoria de proprietário de terra.  

Sobre esses homens de negócios, administradores e panfletários, que ficaram 

conhecidos na história, Schumpeter diz que, se analisados os estudos sobre suas vidas e obras, 

irá se perceber que eles não seguiam nenhum sistema de princípios. E ao “sistema 

mercantilista”, com aspas, Schumpeter vai chamar de entidade imaginária, destacando um 

importante representante, Jean Baptiste Colbert (1619–1983), um homem de origem burguesa, 

                                                                                                                                                                                     
que na época, essa distinção em 1750 não era possível, e por isso a economia clássica deve muito a eles. Cf 

SCHUMPETER, Joseph. A. History of economic analysis, p. 155-7. 
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 E o reafirma no prefácio da edição inglesa de MC: “Cantillon sozinho se opõe a todos os fisiocratas.” 

FOUCAULT, Michel. “Prefácio à edição inglesa”. In: Ditos e escritos II, p. 182-8. 
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 SCHUMPETER, Joseph. A. History of economic analysis, p. 144. 
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 SCHUMPETER, Joseph. A. History of economic analysis, p. 140. 
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que foi ministro das finanças no primeiro período do reinado de Luís XIV (na época, tal 

ministério cobria assuntos como a indústria, o comércio e a agricultura). Cobert se engajou 

também em negócios nas colônias, momento em que fracassou. Na Itália, até hoje, de acordo 

com Schumpeter, colbertismo é um sinônimo de “mercantilismo”
251

, o que nos evidencia a 

heterogeneidade do fenômeno. Assim, se pudermos encontrar alguma unidade entre tais 

pensadores, como sugere o austríaco, talvez seja a oposição ao monopólio dos negócios do 

rei, marca já do Estado Moderno, sendo uma exigência tanto dos mercantistas quanto dos 

fisiocratas e dos outros grupos citados. Por tais imprecisões, consideramos problemáticas 

essas formulações genéricas de Foucault para tratar desses pensamentos e práticas tão 

heterogêneas, uma vez que é difícil situar a rigor tais autores a correntes, havendo uma grande 

ambiguidade sobre uma unidade entre eles, tendo em vista também o conflito dos interesses 

da época. E toda essa imprecisão compromete o objetivo do filósofo, que é falar de uma 

disposição geral da épistémè.  

E em vez de “utilitaristas”, podemos pensar em toda essa variedade de pensadores que 

se opunham à fisiocracia, os cameralistas, por exemplo, e o título de “utilitarista”, mesmo 

entre aspas, acaba se mostrando confuso. A direrença da fisiocracia, na verdade, é que esse 

pensamento conseguiu se unificar enquanto escola, dando certa sistematização à corrente, mas 

isso não significa que tenha havido um grupo diametralmente oposto, na verdade, eram vários 

grupos. Sobre esse ponto, Cantillon, por não ter uma unidade em sua obra e por ter tido sua 

obra reconhecida posteriormente por Mirabeau, se tornou um pensador menos conhecido do 

que Smith, que teve sua obra sistematizada e assim amplamente conhecida. O austríaco 

Stanley Jevons
252

, que se dedicou a estudar o pensamento e a vida de Cantillon, o julga o pai 
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 SCHUMPETER, Joseph. A. History of economic analysis, p. 143. Nota 5. 
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 Obra publicada pela primeira vez em 1881in Contemporary Review. Cf JEVONS, Stanley. "Richard Cantillon 

and the Nationality of Political Economy." In: HIGGS, Henry (ed). Jevon’s principles of economics. London: 

Macmillan, 1905. Sobre este ponto, é interessante notar que Foucault menciona por uma vez em MC o nome de 

Jevons. FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 229. No entanto, o filósofo nem mesmo menciona 

Schumpeter, quem assim como Jevons, foi importante pensador da história da economia e também austríaco, 

tendo em vista que sua grande obra data de 1954 e constitui um pilar da história da economia. Essa observação 

pode se relacionar ao que Keith Tribe, analisando o tema da economia política na modernidade nas leituras dos 

cursos de 1978 e 1979 no Collège de France, diagnostica: Foucault é abundante nos comentadores franceses, 

mas pouco engajado com os comentadores estrangeiros. Endossando essa consideração, pode-se notar que as 

menções ao material do francês Eugène Daire são abundantes, para dar conta do pensamento dos fisiocratas, a 

quem também recorremos. Sobre o artigo de Tribe, interessante pontuar que se trata mais da fase de pensamento 

de Foucault de meados do anos de 1970, onde podemos ver a  retomada de tema da economia clássica, mas não 

mais com esse interesse na sua disposição epistêmica, mas numa visão em que as ciências do homem aparecerão 

sob a ótica da demografia, em torno dos saberes que se deram em torno da “população”, englobando o interesse 

nas políticas de controle populacional que compõem o que chamará de “biopoder”. TRIBE, Keith. “The political 
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da economia e não Smith. Inclusive, a discussão sobre o cameralismo chega a Smith, que cita 

por muitas vezes Cantillon. 

Na verdade, essa classificação entre “utilitaristas” e fisiocratas para Foucault faz sentido 

na medida em que pensa que o valor estimativo dos fisiocratas (Turgot) e o valor de utilidade 

seriam simétricos, mostrando que, na verdade, não é possível a diferenciação a rigor entre as 

duas correntes. Na verdade, o que o autor quer com isso é questionar as interpretações que a 

história do pensamento faz com relação ao pensamento fisiocrata e aqueles pensamentos que 

eram opostos, o problema é que o faz com uma terminologia confusa. Na sua concepção, 

trata-se apenas, com os fisiocratas, de focalizar o ponto de vista de quem tem o excedente em 

abundância, podendo realizar a troca; e com os “utilitaristas”, trata-se de olhar para o lado de 

quem necessita daquilo que excede para outra pessoa, realizando a troca segundo o critério de 

utilidade. Ou seja, para quem tem o excedente, aquilo que excede é estimado como pouco útil, 

mas para quem demanda esse excedente, este sim é bastante útil. Para Foucault e em sua 

investigação arqueológica, “teria sido mais simples dizer que os fisiocratas representavam os 

proprietários fundiários, e os “utilitaristas”, os comerciantes e os empresários.
253

”, o que 

apagaria as diferenças teóricas, dispensáveis em sua visão. Em outras palavras, Foucault 

acredita que os “utilitaristas” se interessavam pela economia de mercado e os fisiocratas pela 

produção agrícola e, se os interesses coincidissem, “reencontrar-se-iam as grandes opções 

econômicas de uns e de outros.
254

” Considere-se a seguinte formulação: aquele que renuncia a 

algo para obter o excedente de alguém confere mais valor a essa mercadoria do que quem a 

obtêm sem muita utilidade. Para Foucault, são três as hipóteses para interpretá-la: 

1ª Alguém perde nessa troca (valor de estima pouco útil da mercadoria que é abundante 

para alguém, mas muito útil para quem a necessita);  

2ª Alguém ganha nessa troca (valor de estima de alta utilidade para quem necessita do 

excedente, mas pouco útil para quem possui a mercadoria em abundância); 

3ªA necessidade se aplica a ambas as partes, sendo vantajosa a troca para os dois lados 

(valor estimativo médio)
255

. 

Para Foucault, essas diferentes possibilidades de utilidade mostram que o valor e a 

troca se entrecruzam.
256

. Ou seja, para Foucault a fisiocracia desenha o negativo do 

                                                                                                                                                                                     
economy of modernity: Foucault’s Collège de France lectures of 1978 and 1979”. Economy and society, v.38, p. 

679-698, nov, 2009, p. 685. 
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“utilitarismo”, assim como o “utilitarismo” desenha o negativo da fisiocracia, ou seja, a 

oposição categórica não se sustenta a rigor. E o que permite essa equivalência teórica é o solo 

epistêmico que comportaria as duas correntes sob uma mesma teoria do valor. 

Um dos pontos também polêmicos das reflexões de Foucault sobre o saber e as práticas 

em torno das riquezas nos séculos XVII e XVIII é como o filósofo vai posicionar Adam 

Smith, pensador que viveu em Edimburgo, capital da Escócia, entre os anos de 1723 a 1790. 

Distinguindo-se dos fisiocratas, na visão da história do pensamento, Smith pensa o trabalho 

de uma maneira mais universal, liberando-o da visão de Quesnay e sua escola, que 

centralizavam o trabalho agrícola como maior fonte de contribuição na riqueza das nações. 

Conforme a história das ideias, Smith fez a célebre distinção entre o valor de uso, que diz 

respeito à necessidade que alguém tem de algumas mercadorias, ou seja, sua utilidade, e o 

valor de troca, que diz respeito ao poder que tal mercadoria tem para comprar ou se trocar por 

outras. Ademais, a história das ideias257 vê Smith como um dos precursores da economia 

política, mais do que Quesnay, tendo lançado suas bases científicas através de sua obra 

mestra, Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, datada de 1776. 

Nada mais oposto à interpretação de Foucault sobre Smith, tendo em vista as diferenças que o 

autor quer manter das visões canonizadas pela história do pensamento ocidental de maneira 

geral. O critério do filósofo para fazer suas afirmações sobre o nascimento da economia 

política será o trabalho, mas enquanto positividade e não segundo as visões anteriores ao 

século XIX, ainda tributárias essencialmente da representação. Ora, Smith falou sobre o 

trabalho, e inclusive indo muito além dos fisiocratas que se limitavam ao trabalho agrícola.  
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 Cf. FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 276. 
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 A consideração canônica está de acordo com a seguinte observação: “Antes de Smith, os problemas 

econômicos eram debatidos por filósofos como Hume, Locke (1632-1704), ou Condillac (1715-1780), ou por 

homens práticos como Misselden (1608-1654) e Thomas Mun (1771-1641). Os primeiros estudiosos a se 

ocuparem especificamente de economia, buscando enquadrar os conhecimentos num sistema de conceitos e leis, 

foram os fisiocratas, que formavam uma escola de pensamento francesa, liderada por François Quesnay (1694-

1774). Eles eram contemporâneos de Smith, tendo este travado conhecimento com os seus principais 

representantes, inclusive Quesnay, quando de sua estada na França. Foi Smith, no entanto, mais do que os 

fisiocratas, quem lançaria as bases da nova ciência, a cujos princípios passar-se-ia a dedicar, sem solução de 

continuidade, toda uma nova classe de especialistas. Todos os que, desde então, trataram da economia como 

ciência, de Malthus (1766-1834), Ricardo e Marx (1818-1833) até os contemporâneos, partiram da problemática 

e dos enfoques que se encontram em A riqueza das nações.” SINGER, Paul (Cons). “Adam Smith (1723-1790): 

Vida e obra”. In: SMITH, Adam. Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. . São Paulo: 

Abril Cultural, 1979, p. VII. 
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O trabalho anual de uma nação é a base que, originariamente, lhe fornece tudo o que é necessário e útil à 

sua sobrevivência, e que consiste, ou no produto imediato desse trabalho, ou no que é óbvio de outras 

nações através dele. 

Segundo for maior ou menor o grau de proporcionalidade entre este produto (ou o que é obtido através 

dele) e o número de consumidores, assim a nação será melhor ou pior suprida com todos os produtos que 

lhe são úteis e necessários.
258

 

 

Acontece que Smith relacionou o trabalho, na verdade, a uma espécie de medida das 

riquezas, afastando-se já das concepções mercantilistas. Como se vê nas palavras de Smith:  

 

Cada homem é considerado rico ou pobre de acordo com a sua possibilidade de adquirir os objetos que 

lhe são necessários e convenientes e de gozar os prazeres da vida humana. Depois de ter implantado a 

divisão do trabalho, só uma pequena parte desses objetos pode ser obtida por cada homem através de seu 

próprio trabalho; a maior parte deles é produzida pelo trabalho de outras pessoas, o que nos leva a 

considerar um homem rico ou pobre conforme a quantidade desse trabalho que ele pode ter à sua 

disposição ou que pode comprar. Logo, o valor de qualquer mercadoria, para a pessoa que a possui, e que 

não tenciona usá-la ou consumi-la mas trocá-la por outras, é igual à quantidade de trabalho que lhe 

permite adquirir. Logo, o trabalho é a medida real do valor de troca de todas as coisas.
259

 

 

Mas tomar o trabalho como uma medida das riquezas é o ponto de argumentação de 

Foucault para situar Smith ainda na época clássica, da qual fazem parte os tais “utilitaristas” e 

os fisiocratas, vendo todos eles inscritos na mesma épistémè da representação. Na verdade, 

embora os junte ou os assimile, o filósofo vai enxergar diferenças entre eles onde a história 

das ideias não supõe ou, se as reconhece, não serão as mesmas razões pelas quais Foucault os 

aparta. Mas não é só. Há mais a se dizer sobre a posição de Smith na arqueologia de Foucault. 

Por que Foucault vai separar Smith de Marx e Ricardo, sendo que o pensador é considerado o 

pai da economia científica pela história do pensamento ocidental? Para o filósofo, Smith, 

ainda não sai do domínio do comércio, a exemplo de sua teoria do valor, que é compartilhada 

com os demais autores clássicos que pensaram sobre a riqueza da nação, e o entendimento de 

que o valor se dá de maneira dúbia, podendo ser valor de uso ou valor de troca
260

 não 

representará ruptura completa. E, de fato, Smith partia da mesma teoria do valor dos 

fisiocratas, como observa Antunes: “Na questão do valor, Smith prosseguiu pensando como 

os fisiocratas, para quem o trabalho era o fundamento natural da riqueza.”
261

 

Na verdade, na linha de Foucault, nem há nenhuma diferença substancial em Smith por 

falar de trabalho, pois, como ele diz, até mesmo os fisiocratas falavam em trabalho, pelo 

menos do trabalho agrícola. O que está em questão para Foucault como um elemento 

determinante da economia científica é sim o trabalho, mas na medida em que se põe como 
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uma atividade essencial do homem e não como uma ferramenta de medida das antigas 

relações das trocas, do comércio e da moeda com as riquezas. Trata-se, pois, para Foucault, de 

outro traço para nuançar a posição de Smith com relação a Quesnay ou a Cantillon, por 

exemplo. Ocorre que para o filósofo, Smith está, na verdade, no limiar
262

 da épistémè 

moderna. Ou seja, Smith ainda faz parte do pensamento clássico e compartilha categorias com 

as demais correntes, a exemplo de tomar a moeda como representação e usar a mesma teoria 

do valor, mas não no momento em que a representação é uma potência máxima da épistémè. 

Smith está na épistémè clássica num momento em que a representação já lhe escapa, já no 

final do século XVIII, um momento de dispersão da épistémè clássica o qual tem seu ponto 

extremo entre os anos de 1775 a 1825, onde vamos encontrá-lo. Um análogo a Smith do lado 

da linguagem seria Willian Jones, quem mencionaremos ao focalizar o limiar da 

modernidade263 e a formação da linguística histórica, saber que, na linha arqueológica, se 

dispõe nas mesmas bases epistêmicas da economia política (e da biologia).  

Deve-se reter que, na concepção foucaultiana, não menos do que os fisiocratas e os 

“utilitaristas”, Smith entende o trabalho como medida – e a este título como representação, 

havendo um representante e um representado= positividades fenomênicas (mundo da 

mercadoria) –, e isso é possível a partir do momento em que o toma com uma invariante num 

sistema produção. A lógica da divisão do trabalho opera em Smith, através da relação de 

proporcionalidade entre o trabalho e a quantidade das riquezas, uma vez que ela 

potencializará ou otimizará a dinâmica da produção através da determinação das jornadas de 

trabalho, do tempo de fadiga e da mão de obra gasta, visando o maior grau de utilidade ou de 
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 É importante entender a épistémè, ao longo da história arqueológica, não como uma categoria fixa. Existe 

alguns pontos de mobilidade na épistémè, a exemplo dos limiares (les seuils) de cada épistémè. A propósito, o 
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vida, do trabalho e da linguagem. Cf FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber, p. 208-11. 
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vantagens. O exemplo clássico de Smith da fabricação de alfinetes opera segundo a lógica da 

divisão do trabalho, que visa a otimização da produção264. Mas, como dissemos, na 

perspectiva de Foucault, não serão nem a diferenciação entre valor de uso e valor de troca e 

nem a divisão do trabalho em si que irão distanciar Smith dos demais pensadores clássicos, 

mas a forma mesma como entende a troca. Como se vê em Smith: 

 

Esta divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não foi originariamente provocada pelo gênio 

humano, prevendo com intencionalidade a riqueza que ela viria a proporcionar. Foi a consequência 

necessária, se bem que lenta e gradual, de uma determinada tendência da natureza humana que tem como 

objetivo uma utilidade menos extensiva: a tendência para negociar e trocar uma coisa por outra 
265

 

 

Pode-se dizer que é a constatação da necessidade humana das trocas que diferencia 

Smith de Quesnay e dos utilitaristas que pensaram as trocas apenas no domínio do comércio. 

De acordo com Smith, a troca ela própria é uma necessidade dos homens, sendo inclusive 

aquilo que o diferencia dos outros animais, que não têm a “tendência” de trocar utilidades 

entre si.266 O homem não troca simplesmente objetos de necessidade entre si, mas troca 

sobretudo seu tempo e sua fadiga. Assim, até mesmo o trabalho pode ser entendido como uma 

mercadoria. E, finalmente, a grande diferença para Foucault entre Smith e os “utilitaristas” e 
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 “Para dar um exemplo, poderemos citar uma indústria muito débil mas cuja divisão do trabalho tem sido 

muito notada: a fabricação de alfinetes. Um trabalhador que não esteja habituado a esta indústria (que a divisão 

de trabalho transformou numa atividade específica), ou às máquinas nela usadas (para cuja invenção contribuiu 

provavelmente essa mesma divisão do trabalho), dificilmente poderá, dada a sua falta de conhecimentos, fazer 

um alfinete num dia, e certamente não conseguirá fazer vinte. Mas devido à maneira como atualmente esta 

atividade está organizada, não só constitui um tipo de produção com características muito específicas como 

ainda se apresenta dividido num certo número de ramos de atividade, grande parte dos quais se assemelham a 

indústrias distintas. Um homem transporta o fio metálico, outro endireita-o, um terceiro corta-o, um quarto aguça 

a extremidade, um quinto prepara a extremidade superior para receber a cabeça, para fazer a cabeça são precisas 

duas ou três operações distintas: colocá-la constitui também uma tarefa específica, branquear o alfinete, outra; 

colocar os alfinetes sobre o papel de embalagem é também uma tarefa independente. O importante trabalho do 

fabrico de alfinetes está portanto dividido em cerca de dezoito operações distintas que, em algumas fábricas, são 

efetuadas por diferentes operários, se bem que noutras o mesmo operário possa realizar duas ou três delas.”  

SMITH, Adam. Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, p. 7-8. 
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 SMITH, Adam. Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, p.13. 
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 “Muitas famílias de animais pertencentes a uma mesma espécie apresentam por natureza uma maior diferença 

de aptidões do que a existente entre os homens antes de estes adquirirem os seus hábitos e educação. Por 

natureza, um filósofo não é tão diferente de um carregado em capacidade e aptidões, como o é um mastim de um 

galgo, um galgo de um perdigueiro ou este de um cão pastor. Essas diferentes famílias de animais da mesma 

espécie, contudo, são pouco úteis umas às outras. A força do mastim, por exemplo, não é apoiada pela rapidez do 

galgo, a sagacidade do perdigueiro ou a docilidade do cão pastor. Os efeitos desses diferentes talentos e 

capacidades, devidos à falta de tendência para a troca e a compra, nunca se aliam nem contribuem para o 

melhoramento da vida dos animais. Cada um deles é obrigado a sustentar-se e a defender-se a si mesmo, 

independentemente dos outros; não resulta nenhuma vantagem da variedade de talentos com que a natureza os 

distinguiu. Entre os homens, pelo contrário, mesmo os talentos mais díspares são úteis uns aos outros, isto 

porque os diferentes produtos das suas respectivas aptidões, devido à tendência geral para trocar e comprar, 

passam a fazer parte de uma mesma reserva à qual todos os homens podem ir buscar tudo aquilo de que 

necessitam.” SMITH, Adam. Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, p. 15. (grifo 

nosso) Entende-se pela palavra “carregado” uma pessoa bruta, não polida pelo estudo, em contraposição ao 

filósofo, homem letrado e de conhecimento livresco. 
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os fisiocratas, reside aí, no momento em que se vê o grande desfecho do pensamento da 

análise das riquezas. Entender a troca da fadiga para satisfazer as necessidades humanas é 

equivalente a dizer que o trabalho não é redutível à representação, pois se trata de tempo, de 

esforço e do desgaste do homem, sendo possível ver aqui o limiar da próxima épistémè que 

terá o homem e sua finitude como fundamento. Será então o Homo oeconomicus, e não a 

natureza ou a terra, que proporcionará a Smith a direção antropológica que dará as bases para 

a economia política. 

Diferentemente do primeiro momento da épistémè clássica, na próxima épistémè, o 

trabalho será tomado não como ferramenta ou métron da velha análise das riquezas, mas 

como fundamento e uma categoria econômica – para Ricardo uma variante, à diferença de 

Smith, e para Marx a um tempo uma denegação (trabalho alienado) e uma possibilidade de o 

homem refundar as bases sociais através de uma revolução, como veremos no próximo 

capítulo. 

 

3.4 Conclusão 

 

Antes de finalizarmos o capítulo, é importante retomar que a representação é a 

determinante para todos os domínios do saber da épistémè clássica, podendo esta ser vista, de 

modo geral, dentro do projeto da mathesis cum taxinomia, a qual dispõe o conhecimento num 

quadro de identidades e de diferenças. Buscando a mise-en-ordre da épistémè clássica, pode-

se dizer que a linguagem é a representação da palavra, assim como a natureza é a 

representação dos seres e a riqueza é a representação das necessidades: “(...) sem que eles 

tivessem consciência, os naturalistas, os economistas e os gramáticos utilizavam as mesmas 

regras para definir os objetos próprios ao seu campo de estudo, para formar seus conceitos, 

construir suas teorias.”
267

 E assim, estão na mesma linha a gramática geral, entendida como 

“ciência dos signos pelos quais os homens reagrupam a singularidade de suas percepções e 

recortam o movimento contínuo de seus pensamentos
268

”; a história natural, concebida como 

“ciência dos caracteres que articulam a continuidade da natureza e sua imbricação
269

”; e a 

teoria da troca, da moeda e do valor, como “ciência dos signos que autorizam a troca e 
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permitem estabelecer equivalências entre as necessidades ou os desejos dos homens”
270

. E se 

trata em todos os casos de saberes ordenados no eixo mathesis cum taxinomia. E assim, em 

plena idade reconhecida como mecanicista, Foucault afirma que a representação era o 

fenômeno mais comum e mais amplo, e o saber garantido por uma mathesis cum taxinomia a 

qual cobriria todos os domínios do saber, não ficando restrita à ciências matematizáveis, como 

a física newtoniana. Segundo este quadro geral do saber, a gramática geral está para os signos 

verbais assim como a análise das riquezas está para a utilização prática de signos. E a história 

natural está para os signos/ palavras dentro da taxonomia assim como a álgebra está para 

máthesis.  

A fim de entender as relações interdiscursivas que Foucault traça, seguem abaixo alguns 

esquemas que nos permitem visualizá-las:  

A primeira é a correlação entre categorias da gramática geral e da análise das riquezas: 

 

gramática geral      → primeiro grito do primitivo → teoria do verbo    → elementos não verbais→ função de designação 

↓                                           ↓                                 ↓                                          ↓                                   ↓ 

análise das riquezas → gesto primitivo da  permuta → função atributiva do valor → valor articulatório→ teoria do preço monetário 

 

Ou: 

                 palavra →                         deslocamentos retóricos → valor primitivo dos signos 

↓...........  designação               ↓                                                ↓ 

                        moeda →                             variações de preço       → relação entre metal e riquezas 

 

Considerando o domínio da história natural junto com a análise das riquezas, pode-se 

perceber que os dois se reportam à linguagem e seus momentos mais essenciais, como sugere 

Foucault: 

 

História natural →        estrutura→ indivíduos visíveis  

                                                                        ↓                        ↓                            ↓ 

Análise das riquezas →        valor      → objetos das necessidades 

↓ 

Linguagem: 

4 momentos essenciais da linguagem: 

sistemas de signos que permitem a designação das representações umas pelas outras, a derivação das representações significantes 

em relação aos significados, a articulação do que é representado, a atribuição de determinadas representações a determinadas outras. 
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Sobre esses quatro momentos da linguagem, Gutting explica que a atribuição e a 

articulação definem a linguagem como um sistema clássico de representações, a primeira 

conecta representações através das afirmações dos verbos, e a segunda define o sistema de 

identidade e diferenças que expressa o conteúdo específico da representação conectada. Já a 

designação e a derivação, elas relacionam o sistema de representações aos objetos que ele 

representa, a primeira é responsável pela conexão fundamental entre coisas e suas raízes 

primitivas, a segunda transforma o significado das raízes na direção de aumentar a 

complexidade e sutileza.
271

 Assim, a primazia da linguagem nas análises de Foucault fica 

demonstrada, o que já havíamos apontado quando reconhecemos que o filósofo retira sua tese 

sobre a função representativa do signo da Lógica de Port-Royal, autorizando-nos a pensar que 

é bem uma gramática geral lógica e filosófica que está em jogo. No entanto, apesar de tais 

relações interdiscursivas entre os três domínios do saber: gramática, “economia” e história 

natural, há diferenças que devem ser sublinhadas, o que vem a justamente colocar os limites 

entre as fronteiras desses conhecimentos tão diversos entre si272: No domínio da palavra, deve-

se entender que a linguagem espontânea se dá num horizonte de discurso que contém erros, 

ocorridos geralmente nas combinatórias de seus quatro momentos essenciais.273 

Reconhecendo essa imperfeição da linguagem real, toda língua, para se fazer transparente, é 

duplicada por: um Dicionário, “para controlar o jogo das derivações a partir da designação 

primeira das palavras.
274

”, lembrando que no final da Grammaire, os autores prometem um 

“Dicionário geral”. Dado esse desnível entre uma língua natural e uma língua perfeita, 

Foucault diz que uma Língua universal “é feita para controlar, a partir de uma articulação bem 

estabelecida, os erros da reflexão quando ela forma um juízo.
275

”. Igualmente, uma Ars 

combinatória é pensada como uma linguagem que se dá como uma arte de retificar o discurso 
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para que ele seja inteiramente claro. Reconhecendo tal desnível, tem-se também a proposta de 

uma Enciclopédia “que defina o percurso das palavras, prescreva as vias mais naturais, 

desenhe os deslizes legítimos do saber, codifique as relações de vizinhança e de 

semelhanças
276

” 

Diferentemente da linguagem, a história natural, deve escapar aos erros descritos acima, 

uma vez que precisa ser uma ciência, e como tal, deve comportar teorias. Já a circulação das 

riquezas, essa também deve escapar dos desvios advindos da espontaneidade da linguagem, 

pois é instituída pelos homens, e por isso, controlada por eles por meio de estratégias 

políticas, sendo que a estipulação do valor e do preço fecham aquilo que ficou aberto na 

linguagem e que deu margem para imaginação ou erro. Dessa forma, o valor combina as 

riquezas umas com as outras. Assim como a estrutura na história natural se coloca numa 

combinatória na qual o caráter fixa as semelhanças dos seres, não permitindo flutuações: o 

valor está para a moeda da mesma forma em que a estrutura está para o caráter. 

E como, na arqueologia de Foucault, ciência e filosofia são sempre pares, cabe-nos dizer 

que a teoria empirista do conhecimento – não menos que a teoria racionalista, ambas caras ao 

período clássico –, enquadra-se no mesmo horizonte da gramática geral, da história natural e 

da análise das riquezas. As ideias simples e complexas de Locke, a sensação, tão importante 

para Berkeley e o critério de probabilidade tão importante para Hume, são igualmente 

representações. Nessa linha, segundo Foucault, a épistémè clássica permitiu a formação da 

Ideologia ou da ciência das ideias, como quis Destutt de Tracy, sendo a representação a base 

das teorias do conhecimento clássicas, porque nelas o signo carrega o poder de representar, 

sendo então ideias-signos, como observamos com Gutting ao abrir o capítulo. E, como se viu, 

na idade clássica a ideia não pode ser ocultada nem obscurecida, ela tem que se manifestar 

numa relação de transparência com a coisa que representa, podendo ser substituída por outra 

ideia que a corresponda: “... só há signo a partir do momento em que se acha conhecida a 

possibilidade de uma relação de substituição entre elementos já conhecidos
277

.” A partir daí, 

dada a já mencionada vicariedade da representação, se formam as cadeias de ideias-

representação, das simples até as compostas – ocorrendo, dessa forma, o ordenamento da 

significação, que vai de representação a representação, ou de ideia a ideia. Tais ideias-signos 

podem ser estáveis / certos ou prováveis, como a respiração, entendida como signo da vida, 

representa alto grau de certeza/estabilidade, ou como o sintoma de palidez pode ser uma 
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associação provável para a gravidez. E assim, correlacionada com a gramática geral, com a 

análise das riquezas e com a história natural, essa teoria do conhecimento clássica é também 

baseada na representação, aqui entendidas como ideias que podem ser certas ou prováveis – o 

que não é senão para Foucault o critério de clareza de distinção de Descartes ou o critério de 

probabilidade de Hume (ideias prováveis), como mencionamos acima.  

Mas o que permite então o emparelhamento desses domínios? O que une a linguagem, 

que tem seu modo de ser na reflexão, a análise das riquezas, que é uma prática ou a ela se 

remete, a história natural, que é uma ciência e a filosofia, que é aqui uma teoria do 

conhecimento? Para Foucault tais relações interdiscursivas são possíveis devido ao 

encadeamento das representações que cobre toda a épistémè clássica, na verdade, uma 

ontologia da negatividade, no sentido de esvaziada da substância bem como da essência, que 

garante a “representatividade geral do ser e o ser manifestado pela presença da 

representação
278

”. Trata-se para Foucault da mesma ontologia que vimos ao falar da 

linguagem clássica, porque ela é ligada à épistémè em toda sua extensão, garantindo a 

liberação do continnum do ser, dando suporte ao encadeamento das palavras, da moeda, dos 

seres vivos, ou das representações em geral. O que acontecerá na mudança da épistémè 

clássica para a moderna, no final do século XVIII, é o desfazimento desse encadeamento das 

representações, causando ruptura nessa Ordem dos objetos do saber clássico e configurando 

um outro suporte epistêmico.279  

Caberá no próximo capítulo a investigação sobre o saber moderno, última mutação 

arqueológica completamente concluída. Aí veremos qual papel será reservado à representação 

e quais serão seus novos poderes, um horizonte já distante da antiga Grammaire de Port-

Royal e do pensamento fisiocrata de Quesnay. 
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designação primitiva e o da derivação através do tempo se separam, abrindo um espaço onde se coloca a questão 

das relações entre o sentido originário e a história. Assim se acham posicionadas as duas grandes formas da 

reflexão moderna. Uma interroga as relações entre a lógica e a ontologia; procede pelos caminhos da 

formalização e encontra sob um novo aspecto o problema da máthesis. A outra interroga as relações entre a 

significação e o tempo; empreende um desvelamento que não é e, sem dúvida, jamais será acabado, e traz de 

novo à luz os temas e os métodos da interpretação. Sem dúvida, a questão mais fundamental que então se pode 

colocar para a filosofia concerne à relação entre essas duas formas de reflexão.” FOUCAULT, Michel. As 

palavras e as coisas, p. 286-7. Nessa passagem, Foucault já anuncia a consequência das bases epistemológicas 

que o saber que segue à épistémè moderna acarretará: trata-se da visualização de uma épistémè estruturalista, 

localizada nos confins do saber moderno, que abarcará tanto a ontologia quanto a semântica, como veremos 

adiante.  



133 
 

     
 

Capítulo 4 

A épistémè moderna e a vocação diacrônica do saber: a linguística histórica e a 

economia política  

4.1 O surgimento da linguística histórica e da economia política 

 No espaço de alguns anos (em torno de 1800) substitui-se a tradição da gramática geral por 

uma filologia essencialmente histórica; ordenaram-se as classificações naturais de acordo 

com as análises da anatomia comparada; fundou-se uma economia política cujos principais 

temas eram o trabalho e a produção.
 280

 

Michel Foucault 

 

Cumprindo nossa proposta de investigar o par trabalho e linguagem, como o fizemos na 

épistémè clássica, nosso estudo sobre a épistémè moderna de Foucault deverá entender o 

nascimento da linguística histórica e, finalmente, da economia política. É importante dizer que 

o domínio da biologia
281

 integra o conjunto de saberes da modernidade, num momento em 

que, inclusive, surge o evolucionismo, dando as bases não somente para a ciência que estuda a 

vida, mas sendo coextensivo à linguagem, que passa a ser entendida como algo vivo. E assim, 

em vez de se basear na representação, a épistémè está voltada para a historicidade, vazada em 

positividades históricas ao fim e ao cabo, datando a modernidade também o nascimento do 

homem para o saber. Mas, antes, será preciso entender que nem a linguística histórica e nem a 

economia (e nem a biologia) lidarão com o homem ele mesmo, mas com aquilo que apenas 

lhe tangencia, como a língua que fala e a maior condição de sua finitude, o trabalho. Para tal, 

seguiremos os passos de Foucault para acompanhar as formações, destacando as obras-

referências indicadas pelo filósofo: a Gramática Comparada de Franz Bopp e Princípios de 

economia política e de tributação de David Ricardo. Caberá também mostrarmos a visão de 

Foucault sobre o marxismo, um pensamento que para ele era tributário do mesmo solo 

epistemológico das teorias burguesas, como a de Ricardo.  

Além de entendermos a configuração da linguística histórica com Bopp e a economia 

política com Ricardo, dedicaremos neste capítulo uma seção ao problema do antropologismo, 

que aparecerá tanto nas ciências humanas quanto na filosofia, momento em que nos 

                                                           
280

 FOUCAULT, Michel. “Prefácio à edição inglesa”. In: Ditos e escritos II, p. 185. 
281

 Na esteira de Foucault, o fixismo de Cuvier representa mais o evolucionismo do que as teorias de Darwin e 

Lamarck. 
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lançaremos à TC, uma vez que ela joga luz sobre o complexo capítulo IX de MC, “O homem 

e seus duplos”, importante para entender a crítica de Foucault aos sistemas humanísticos282 de 

sua época, sobretudo a filosofia de seu tempo. Nesta seção, entenderemos que Kant inicia o 

problema daquilo que Foucault vai chamar de antropologismo, com a pergunta “O que é o 

homem?”, adicionada à crítica e que será a partir dessa matriz kantiana que Foucault vai 

pensar o homem em seu modo ambíguo, como sujeito e objeto das representações. Para 

Foucault, a partir de Kant o pensamento moderno começou-se a confundir o pólo empírico 

com o transcendental, grande razão do “fracasso” dos sistemas humanísticos do pensamento 

em sua concepção antihumanista. No entanto, Kant será uma boa referência de pensamento 

para Foucault porque ele mesmo não cai na confusão da questão antropológica. A épistémè 

moderna, ao introduzir o homem, como esse duplo empírico-transcental, como sujeito e 

objeto dos processos, à maneira kantiana, apresentou ao saber a categoria de inconsciente, a 

                                                           
282

 Como observa Gutting: “No centro da épistémè moderna está o conceito de homem. Por ‘homem’ Foucault 

obviamente não se refere a simplesmente seres humanos como membros de uma espécie biológica e social. Em 

vez disso, ‘homem’ se refere a certos aspectos da capacidade humana de formar representações do mundo. 

Foucault mantém que o conceito de homem é distintivo da idade moderna, que ‘homem’ não existia, por 

exemplo, na idade clássica. Isso não é dizer que as pessoas na idade clássica não eram capazes de representar o 

mundo ou que elas não tinham conhecimento de si mesmas como tendo essa capacidade. O ponto de Foucault é 

sim que apenas na idade moderna essa capacidade se tornou disponível como um objeto explícito do 

conhecimento. Em termos clássicos, a representação poderia ser um objeto do conhecimento apenas por uma 

expressão de sua identidade e diferença com respeito a outras formas do pensamento. Isso teria que ser, em 

outras palavras, apresentado como uma espécie dentro do gênero do pensamento. Em outras palavras, a 

representação era tão fundamentalmente uma categoria clássica para colocar o estatuto de um objeto ordinário do 

conhecimento. Pela mesma razão, o homem – definido pela capacidade de representar – não poderia ser um 

objeto do conhecimento. Ou na frase melodramática de Foucault, ‘O homem não existia’ (Les mots et les choses 

[MC], 319/308). Depois de Kant , no entanto, a questão do estatuto do homem torna-se inevitável: o fato de que 

o pensamento não é mais concebido como inevitavelmente representacional permite e obriga-nos a perguntar 

como o pensamento humano (homem) é capaz de representar a realidade.” Do inglês: “At the Center of the 

modern épistémè is the concept of man. By “man” Foucault obviously does not mean simply human beings as 

members of a biological and social species. Rather, “man” refers to certain aspects of the human capacity for 

forming representations of the world. Foucault maintains that the concept of man is distinctive of the modern 

age, that “man” did not exist in, for example, the Classical Age. This is not to say that people in the Classical 

Age were capable of representing the world or that they were not aware of themselves as having this capacity. 

Foucault’s point is rather that only in the modern age has this representation capacity become available as an 

explicit object of knowledge. In Classical terms, representation could be an object of knowledge only through an 

expression of its sameness and difference with respect to other forms of thoughts. It would, in other words, have 

to be presented as one species within the genus of thought. But this was not possible because for the Classical 

Age, thought was identical with representation. In other words, representation was too fundamental a Classical 

category to posses the status of an ordinary object of knowledge. For the same reason, man – defined by the 

capacity for representation – could not be an object of knowledge. Or in Foucault’s melodramatic phrase, “Man 

did not exist” (Les mots et les choses [MC], 319/308). After Kant, however, the question of man’s status 

becomes unavoidable: the fact that thought is no longer conceived as inevitably representational allows and 

requires us to ask how human thought (man) is able to represent reality.” GUTTING, Gary. French Philosophy 

in the Twentieth Century, p. 272. (tradução nossa) 

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806902
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806902
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qual não poderia ser pensada na idade clássica, que a teria mantido em suspenso
283

 – não há 

inconsciente em Descartes, por exemplo. No entanto, nem mesmo trabalhando com a 

dicotomia consciente e inconsciente, o pensamento moderno conseguiu fornecer um conceito 

seguro de homem, na esteira da crítica de Foucault aos humanismos284. Assim, cabe-nos 

mostrar que o avanço da épistémè moderna acarretará no recuo da representação, mas não seu 

desaparecimento por completo, pois o homem, advento da modernidade, para além de sua 

dimensão biológica e social, será a sede das representações. Estas vão residir em sua mente e 

continuarão a executar o seu trabalho, projetando-se sobre as coisas humanas e reduplicando-

as como outros tantos seres duplos (sociedade, psyché e vida interior, figuras de ficção). Tal 

situação, como é sabido, Foucault não quis admitir nem na épistémè clássica e tampouco na 

épistémè do Renascimento, dando margem a seu antihumanismo uma vez assentada a sua 

impertinência e o seu infundado, algo como uma quimera ou uma realidade fantasmal, 

levando-o a vaticinar em sua tese de que o homem irá desaparecer da ordem do saber. 

 

4.2 A linguagem e a sua historicidade 

“E nem a sociologia de Auguste Comte, 40 anos mais tarde, nem a de Durkheim, 80 anos 

depois, poderiam apresentar aquisições como as leis da evolução fonética ou o sistema de 

parentesco das línguas indo-européias. Dito de outra forma, o fato de que as ciências da 

linguagem estejam em um nível de cientificidade superior ao das outras ciências humanas é 

um fenômeno que data de quase dois séculos.”
 285

 

 

Michel Foucault 
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 “... desde o século XIX, as ciências humanas não cessaram de aproximar-se dessa região do inconsciente onde 

a instância da representação é mantida em suspenso? De fato, a representação não é a consciência e nada prova 

que este trazer à luz elementos ou organizações que jamais são dados como tais à consciência faça as ciências 

humanas escaparem à lei da representação.” FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 500. 
284

 Nas palavras de Gutting: “Todavia, esta introdução do inconsciente ela mesma eventualmente indetermina o 

conceito de homem. As ciências humanas postulam o inconsciente, mas elas não têm os recursos para dar o 

suporte positivo de sua natureza e capacidades. Para isso, precisamos de desenvolver suportes mais fundamentais 

que proporcionem condições de possibilidade para o homem ele mesmo – e, particularmente, para seu poder de 

representação.” “However, this introduction of the unconscious itself eventually undermines the concept of man. 

The human sciences posit the unconscious, but they do not have the resources to give a positive account of its 

nature and capacities. For this, we need to develop more fundamental accounts that provide conditions of 

possibility for man himself – and, particularly, for his powers of representation.” GUTTING, Gary. French 

Philosophy in the Twentieth Century, p. 275. (tradução nossa) 
285

 FOUCAULT, Michel. “Linguística e ciências sociais”. In: Ditos e escritos II, p. 160. 

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806902
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806902
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Focalizando o limiar da épistémè moderna, pode-se dizer que, apesar de ter 

introduzido uma mutação pedagógica, a Grammaire ainda não apresentava uma revolução 

geral na ordem das ciências da linguagem, sendo ela o que ela é, uma gramática de base 

aristotélica e de finalidade pedagógica, como insistimos no capítulo anterior. Na esteira de 

Foucault, somente quando a ideia e o signo romperem com seu parentesco, ver-se-á, na 

história arqueológica, a formação de um novo solo epistêmico para a linguagem, e, de modo 

geral, para o saber, no qual a possibilidade de se fazer gramáticas comparadas será aberta, 

numa perspectiva menos lógica e mesmo menos filosófica do que empírica e científica. As 

gramáticas de Franz Bopp, Jacob Grimm e Ramus Rask apresentam uma ruptura com aquela 

forma de se fazer gramática de Arnaud e Lancelot – não há a remissão a uma raiz originária 

da linguagem, encontrada nos recessos da mente ou do pensamento, mas à linha do tempo, 

quando se rompe a continuidade ontológica em função do parentesco ou “dos mistérios das 

raízes”, como dirá Bopp. Trata-se agora de se fazer linguística histórica e não mais gramática 

metafísica: “poder-se-ia dizer, em certo sentido, que a álgebra lógica e as línguas indo-

européias são dois produtos da dissociação da gramática geral
286

” – sentenciará Foucault. 

Na linha de Foucault, o alemão Bopp (1791-1867) merece um destaque entre os 

linguistas, uma vez que sua Gramática comparada das línguas indo-europeias abriu uma 

nova possibilidade metodológica para a ciência da linguagem, embora Grimm
287

 (1775-1863), 

Humboldt (1769 - 1859) e Rask (1787-1832) também tenham contribuído para a formação do 

método histórico em linguística – e também F. Schlegel e seu irmão mais velho, A. Schlegel – 

autores de quem Bopp irá se aproximar e reter alguns conceitos, mas que também não tardará 

a criticá-los, como veremos abaixo. A Gramática comparada das línguas indo-europeias foi 

publicada pela primeira vez em 1833, tendo uma segunda edição em 1857. A edição que 

utilizamos aqui foi traduzida do alemão para o francês em 1874-8 e é precedida da Introdução 

de Michel Bréal, professor de linguística comparada do Collège de France. O texto de Bréal 

data de 1875 e interessa-nos algumas observações. 

Bréal começa dizendo que Bopp contorna as diferenças políticas entre a Alemanha e a 

França devido a suas pretensões científicas, tendo tido a oportunidade de ter à sua disposição 

a valorosa biblioteca de Sacy, no momento em que o linguista alemão realizava suas 

pesquisas na França. Considerando as descobertas históricas no campo da linguística, Bréal 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 411. 
287

 Grimm, gramático alemão, foi o criador dos estudos relativos às modificações dos sons. 
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considera que, no momento em que a tarefa do gramático parecia ter dado lugar à história ou à 

etnologia, Bopp, e não Willian Jones, quem descobriu o sânscrito, refunda a linguística e abre 

um novo domínio de estudos: 

 

Salvo a suposição de uma mistura que teria se dado pelo gótico e pelo céltico, o princípio do parentesco 

das línguas indo-europeias é muito bem expresso nas palavras de Willian Jones. É interessante, ademais, 

observar que, desde o início dos estudos indianos, o sânscrito é apresentado como a língua irmã e não 

como a língua mãe dos idiomas da Europa. Quase ao mesmo momento que Willian Jones, um 

missionário, alemão de origem, que havia por muito tempo estado na Índia, o Padre Paulino de São-

Bartolomeu, enviava para Roma uns tratados onde ele demonstrava, por exemplos numerosos e 

geralmente bem escolhidos, a afinidade do sânscrito, do zen, do latim e do alemão. A mesma ideia se 

encontra enfim no livro de Frédéric Schlegel do qual já falamos, onde ela serve de apoio a uma vasta 

construção histórica
288

. 

 

Prossegue Bréal: 

 

Mas se já fazíamos aproximações entre os diversos idiomas indo-europeus, ninguém estava ainda avisado 

que essas comparações podiam nutrir os materiais de uma história das línguas ainda colocada em 

paralelo. Dávamos bem as provas do parentesco do sânscrito e dos idiomas da Europa; mas este ponto, 

uma vez demonstrado, parecia fazer crer que o gramático estava no final de sua tarefa e que ele devia 

ceder a palavra ao historiador e ao etnólogo. O pensamento do livro de M. Bopp é bem outro: ele não se 

propõe a provar a comunidade da origem do sânscrito e das línguas-europeias; este é o fato que serve de 

ponto de partida e não de conclusão de seu trabalho. Mas ele observa as modificações sofridas por essas 

línguas idênticas em sua origem, e mostra a ação das leis que fizeram dos idiomas diversos saídos do 

mesmo berço formas tão diversas como o sânscrito, o grego, o latim, o gótico e o persa. À diferença de 

seus antecessores, M. Bopp não abandona o terreno da gramática; mas ele nos ensina que, por trás da 

história propriamente dita, há uma história das línguas que pode ser estudada por ela mesma e que traz 

com ela seus ensinamentos e sua filosofia. É por ter tido essa ideia fecunda, que procurávamos de maneira 

vã nos livros dos predecessores, que a filologia comparativa reconheceu em M. Bopp, e não em Willian 

Jones ou Frédéric Schlegel, seu primeiro mestre e seu fundador
289

. 
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«Sauf la supposition d’un mélange qui aurait eu lieu pour le gothique et pour le celtique, le principe de la 

parenté des langues indo-européenes est três-bien exprimé dans les paroles de Willian Jones. Il est intéressant, en 

outre, de remarquer que, des le début des études indiennes, le sanscrit est presente comme la langue soeur et non 

comme la langue mère des idiomes de l’Europe. Presque au même temps que W. Jones, um missionaire, 

Allemand d’origine, qui avait longtemps séjourné dans l’Inde, le Père Paulin de Saint-Barthélemy, publiait à 

Rome des traités ou il démontrait, par des exemples nombreux et généralement bien choisis, l’affinité du 

sanscrit, du zend, du latin et de l’allemand. La même idée se retrouve enfin dans le livre de Frédéric Schlegel 

dont nous avons déjà parlé, ou elle sert de support à une vaste construction historique.» BRÉAL, Michel. 

«Introduction». In:BOPP, Franz. Grammaire comparée des langues indoeuropéenes I. Paris: Imprimérie 

Nationale, 1874-8, p. XIX. (tradução nossa) 
289

 «Mais si l’on avait déjà fait des rapprochements entre les diverses idiomes indo-européens, personne ne 

s’était encore avisé que ces compairasons pouvaient fournir les matériaux d’une histoire des langues ainsi mises 

em paralèle. On donnait bien les preuves de la parenté du sanscrite et des idiomes de l’Europe; mais ce point une 

fois démontré, on semblait croire que le grammairien était au bout de sa tâche et qu’il devait ceder la parole à 

l’historien et à l’ethnologiste. La pensée du livre de M. Bopp est tout autre: il ne se propose pas de prouver la 

communauté d’origine du sanscrite et les langues européenes; c’est là le fait qui sert de point de départ et non de 

conclusion à son travail. Mais il observe les modifications éprouvées par ces langues identique à leur origine, et 

il montre l’action des lois qui on fait prendre à des idiomes sortis du même berceau des formes aussi diverses 

que le sanscrit, le grec, le gothique et le persan. A la différence de ses devanciers, M. Bopp ne quitte pas le 

terrain de la grammaire; mais il nous apprend qu’à côté de l’histoire proprement dite il y a une histoire des 

langues qui peut être étudiée pour ele-même et qui porte avec elle ses enseignements et sa philosophie. C’est 

pour avoir eu cette idée féconde, qu’on chercherait vainement dans les livres de ses prédécesseurs, que la 

philologie comparative a reconnu dans M. Bopp, et non dans Willian Jones ou dans Frédéric Schlegel, son 
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Obviamente a descoberta do sânscrito abriu um novo caminho para a linguística, mas 

Bopp orienta suas pesquisas de forma própria, se destacando dos demais linguistas, a exemplo 

de F. Schlegel, a quem vai se opor, como veremos abaixo. Bréal destaca a genialidade de 

Bopp, porém pondera sobre a lacuna da sintaxe em seus estudos e também sobre a 

importância excessiva do sânscrito no domínio comparativo. Bopp apresenta os alfabetos 

sânscrito, gaulês/céltico, zen, germânico e eslavo, demonstrando as várias tábuas de 

parentesco entre elas, mas tendo o sânscrito em primazia
290

. Logo no Prefácio da primeira 

edição da Gramática Comparada, em 1833, Bopp fala sobre os mistérios das raízes e sobre a 

descendência comum das línguas. Nas palavras do autor:  

 

Esta nova maneira de ver nossos idiomas europeus não podia deixar de se produzir depois da descoberta 

do sânscrito, que foi, na ordem dos estudos gramaticais, como a descoberta de um novo mundo: 

reconheceu-se, com efeito, que o sânscrito se acha, por sua estrutura, na relação mais íntima com o grego, 

o latim, as línguas germânicas, etc, e que, graças à comparação deste idioma, estávamos em um terreno 

sólido, não somente para explicar as relações que unem entre eles os dois idiomas chamados clássicos, 

mas ainda para marcar as relações que eles têm com o germânico, o lituânio, o eslavo
291

. 

 

Bopp fala de método científico em linguística e sua proposta é apresentada bem no 

início da primeira edição da obra: 

As línguas das quais trata esta obra são estudadas por si mesmas, isto é, como objeto e não como meio do 

conhecimento; nós tentamos dar a elas a física e a fisiologia, em vez de nos propor a ensinar a 

manipulação prática da palavra
292

. 

 

Focalizando seu estudo no domínio indo-europeu
293

, e pensando sobre esse mistério das 

raízes, Bopp vai dizer que as línguas semíticas pouco se alteraram, pois, se resumidas, 

encontrar-se-iam em um sistema gramatical simples, sendo menos refinadas devido à hipótese 

                                                                                                                                                                                     
premier maître et son fondateur». BRÉAL, Michel. «Introduction». In: BOPP, Franz. Grammaire comparée des 

langues indoeuropéenes I, p. XIX-XX. (tradução nossa) 
290

 Cf especificamente primeiro capítulo do volume I da Gramática Comparada. BOPP, Franz. Grammaire 

comparée des langues indoeuropéenes I, p. 23- 196. 
291

 «Cette nouvelle manière d’envisager nos idiomes européens ne pouvait manquer de se produire après la 

découvert du sânscrit, qui fut, dans l’ordre des études grammaticales, comme la découverte d’un nouveau 

monde; on reconnut, en effet, que le sanscrite se trouve, par sa structure, dans les rapport les plus intime avec les 

grec, le latin, les langues germaniques, etc. Et que, grâce à la comparaison de cet idiomes appelés classiques, 

mais encore pour marquer les rapports qu’ils ont avec le germanique, le lithuanien, le slave.» BOPP, Franz. 

Grammaire comparée des langues indoeuropéenes I, p. 2. (tradução nossa) 
292

 “Les langues dont traite cet ouvrage sont étudiées pour elles-mêmes, c’est-à-dire comme objet et non comme 

moyen de connaissance; on essaye d’en donner de physiqueou la phisiologie, plutôt qu’on ne se propose d’em 

enseigner le maniement pratique.” (tradução e grifo nossos). BOPP, Franz. Grammaire comparée des langues 

indoeuropéenes I, p. 8. 
293

 Por domínio indo-europeu para Bopp, ou família indo-europeia, deve-se entender o sânscrito, o zen, o 

armênio, o grego, o latim, o lituânio, o eslavo antigo, o gótico e o alemão, línguas sobre as quais se debruça seu 

esforço de comparação. 
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das três raízes da língua – segundo a classificação das línguas de A. Schlegel sobre a qual 

falaremos abaixo. Segundo Foucault, para que esse domínio comparativo indo-europeu
294

 

pudesse se dar, foi preciso que fosse questionada a teoria do signo como representação para 

que a descoberta do sânscrito no século XIX pudesse formar o domínio comparativo indo-

europeu – antes, as línguas disputavam o título de língua-mãe como o grego, o latim e o 

hebraico; a gramática geral não falava de língua mãe, porém mantinha o privilégio da língua 

erudita e do cânone, que é uma régua, buscando os modelos do bem falar e do pensar. Com 

Bopp e no século XIX, não: por um lado, trata-se não da mãe, mas de uma família, a família 

do sistema indo-europeu e o sânscrito ao centro; por outro, assiste-se a uma virada 

epistemológica em que a língua-objeto deixa de ser a escrita e em que se deixa de estudar a 

língua culta e seus cânones (= erudição), para ocupar o primeiro plano e passar a ser estudada 

a língua falada e os usos (= prática), autorizando as comparações, juntamente com as 

aproximações e as diferenciações. A preocupação da ciência da linguagem neste momento é 

menos com a ratio e mais com a vox, entendida esta como a materialidade sonora – ou, antes, 

fonética – da língua. Dessa forma, na linha de Foucault, pode-se dizer que a reflexão sobre os 

fenômenos sonoros de uma língua falada, bem como dos traços ou dos rastros que ela deixou, 

é o fruto de uma épistémè que parte de uma orientação diacrônica da linguagem, ou seja, de 

uma linguística que introduz a historicidade (historicité) do léxico e da gramática como parte 

do campo semântico.  

Sobre esse estudo que trata de uma linguagem tomada em sua historicidade e em sua 

objetividade e que é chamado de linguística histórica, devemos fazer algumas observações 

sobre sua especificidade, os diferentes modos como ela foi nomeada e a maneira como ela se 

constituiu como disciplina científica. Sobre os dois primeiros tópicos, a linguística histórica é 

também chamada de filologia histórica e ainda de gramática comparada, testemunhando a 

existência em meados do século XIX da indecisão entre a Vox e o Etymon, ao se partir de 

uma língua não mais falada: o sânscrito. A linguística histórica, a qual não se baseia no 

logicismo, mas na positividade sonora da língua, irá se voltar para a materialidade da língua, 

investigando os aspectos fônicos da linguagem. Pode-se dizer que a linguística histórica surge 

quando a gramática abandona suas relações com a lógica e, atendendo-se ao nível do 
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 No prefácio da segunda edição da Gramática Comparada, em 1857, Bopp pondera sobre outras expressões 

como indo-clássica, a qual tem preferência, e indo-germânico, evitado por Humboldt, quem prefere falar de uma 

linhagem sânscrita. Bopp acaba ficando com a expressão “indo-europeu” devido à consagração de seu uso na 

França e na Inglaterra. Cf BOPP, Franz. Grammaire comparée des langues indoeuropéenes I, p. 21. 
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gramatical puro, porém abstraído e comparado, reclama para si sua autonomia como ciência, 

buscando suas luzes e ferramentas na física e na fisiologia. É isso que Bopp anuncia em sua 

Gramática Comparada, conferindo a seu estudo um estatuto científico, como citado acima. A 

língua é o instrumento que permite provar o parentesco, pois é depositária das afinidades. 

Exemplo disso é que, embora os mitos antigos do zen tenham se perdido, a familiaridade 

entre a mitologia zen e a mitologia indiana podem ser observadas pela língua
295

. Deve-se 

notar, contudo, que Foucault, na esteira de Bréal, prefere nomear esse domínio comparativo 

formado a partir do século XIX como “filologia”.  

No entanto, teremos algumas reservas com relação a essa terminologia adotada por 

Foucault, ao reconhecer que o termo filologia nos coloca algumas dificuldades. Foucault 

utiliza a palavra “filologia” para descrever esse sistema de positividade da linguagem que 

sucedeu ao domínio da gramática metafísica clássica. Contudo, o termo “filologia”, que é 

uma disciplina, pode parecer impreciso ao tratar da linguística histórica ou da gramática 

comparada, podendo supor algo como o esquema da velha eruditio, que retinha apenas a 

forma escrita da linguagem, sendo o texto e os estudos dos textos a fonte inesgotável e a 

tarefa por excelência do filólogo, um amigo do lógos, vale lembrar. No domínio próprio da 

linguística histórica, quando a historicidade é introduzida no elemento significante será 

rompida a série de continuidades ontológicas que permitem a derivação das línguas a partir 

de uma origem absoluta. Isso significa que o étimos – do grego – ou o etymon – do latim – já 

não é o objeto privilegiado da reflexão, uma vez que é colocada de lado a busca pela origem 

primeira da língua. É importante notar que o radical da palavra não será liberado nem a partir 

do grego, nem do latim, mas do parentesco que estas línguas assumem com o sânscrito, 

formando assim a ideia de família ou fraternidade das línguas, como já mencionado. Trata-se 

pois de substituir a busca pelo radical absoluto das palavras pelo processo de flexão que esta 

sofreu ao longo dos tempos. A étimo-logia não será mais regressiva nem tentará remontar ao 

primeiro grito do primeiro homem da história. Esta nova proposta não é senão a base para 

uma philo-logia, entendida aqui como estudo dos parentescos entre as línguas, lembrando que 

o termo philia remonta à ideia de amizade, afinidade, porém que uma cultura por demais 

letrada a entendeu apenas como amor aos estudos (lógos) e mais ainda aos textos escritos 

antigos, e revertida agora em estudos das formas etimológicas vivas. 
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 Cf BOPP, Franz. Grammaire comparée des langues indoeuropéenes I, p. 88. 
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Por essa razão, como se falou acima, abandonam-se também as hipóteses sobre uma 

Língua Primitiva ou a Língua Adâmica Originária – tal certamente é o caso William Jones, 

Coeurdoux e Anquetil-Duperron, cujas análises ainda fariam parte do domínio da gramática 

geral para Foucault296, sendo a novidade metodológica radical apresentada por Bopp, 

inaugurando um novo campo epistemológico. Bopp, refutando Friedrich Schlegel (1772 - 

1829) e sua hipótese de que a língua indiana era a mais antiga de todas – entre o grego, o 

latim, as línguas germânicas, etc-, irá afirmar que há, na verdade, uma fraternidade destas 

línguas com o sânscrito, como anunciou Bréal.  

Na linguística histórica a linguagem ganha outros poderes297 além da função 

representativa. A linguagem agora vem de baixo, ou seja, do povo que fala, e não dos sábios 

que ditam uma gramática arbitrária. Falando sobre a espessura histórica da linguagem e 

remontando a Humboldt
298

, linguista alemão contemporâneo de Bopp e conhecedor de sua 

obra, pai da ideia de uma forma lingüística interior, sem identificá-la com a do pensamento 

puro, Foucault diz que a linguagem, a partir do século XIX, é entendida como Energeia, isto 

é, tomada como atividade ou um processo e não como Ergon, ou seja, um instrumento ou um 

produto acabado.299 Para Humboldt, além da língua não ser uma “uma obra acabada (Ergon), 

mas sim uma atividade (Energeia)”, a linguagem é fruto da atividade individual da fala, 

sendo possível identificar em sua concepção a ideia de espírito do povo, o qual contribui na 

                                                           
296

 “Sem dúvida, Coeurdoux e Anquetil-Duperron permaneciam ao nível das análises da gramática geral quando 

o primeiro via nesse paralelismo os restos de uma língua primitiva; e o segundo, o resultado da mistura histórica 

que se teria feito entre hindus e mediterrâneos na época do reino de Bactriana.” FOUCAULT, Michel. As 

palavras e as coisas, p. 323. 
297

 Domingues, observando as tarefas da linguística histórica, diz que: “Voltada para o empírico e a história, são 

duas as condições que a linguística histórica deve satisfazer: 1) apreender a linguagem como matéria da 

observação e da experiência e dar conta de suas determinações positivas no elemento do som e suas flexões 

(significante); 2) elaborar o catálogo de seus caracteres, comparar as afinidades e especificidades dos diferentes 

sistemas linguísticos em que se realizam, recuar à fonte primitiva de onde cada sistema deriva e fixar os 

princípios de sua variação e conservação.” DOMINGUES, Ivan, O grau zero do conhecimento p. 335. 
298

Cf HUMBOLDT, Wilhelm von. “Forma das línguas“. In: HEIDERMANN, Werner; WEININGER, Marcus J. 

(Org.). Wilhelm von Humboldt: Linguagem, Literatura, Bildung. Edição Florianópolis: Editora da UFSC, 2006, 

p. 99. 
299

 “Desde logo, as condições de historicidade da linguagem são modificadas; as mutações não vêm mais do alto 

(da elite dos sábios, do pequeno grupo de mercadores e viajantes, dos exércitos vitoriosos, da aristocracia de 

invasão), mas nascem obscuramente de baixo, pois a linguagem não é um instrumento, ou um produto — um 

ergon, como dizia Humboldt — mas uma incessante atividade — uma energeïa. Numa língua, quem fala e não 

cessa de falar, num murmúrio que não se ouve mas de onde vem, no entanto, todo o esplendor, é o povo. Grimm 

pensava surpreender esse murmúrio escutando o altdeutsche Meistergesang, e Raynouard, transcrevendo as 

Poésies originales des troubadours. A linguagem está ligada não mais ao conhecimento das coisas, mas à 

liberdade dos homens: “A linguagem é humana: à nossa plena liberdade deve sua origem e seus progressos; ela é 

nossa história, nossa herança.” No momento em que se definem as leis internas da gramática, estabelece-se um 

profundo parentesco entre a linguagem e o livre destino dos homens. Ao longo de todo o século XIX, a filologia 

terá profundas ressonâncias políticas.” FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 401-2.  
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elaboração dos esquemas linguísticos. A evocação de Humboldt vem a mostrar que a 

linguagem nesse contexto não se dá apenas como uma investigação histórica e menos ainda 

lógica ou coextensiva à lógica, mas propriamente linguística, pois Humboldt fala – e 

voltamos ao ponto fundamental – da assim chamada forma linguística interior, 

proporcionando a autonomia da linguagem: se há um liame entre a história e a linguagem, ele 

não pode ser extrínseco ou exterior, mas obra dela enquanto Energeia e veículo de um povo e 

plasmada numa cultura, espírito do povo ou da nação, que é o conhecido tropo da escola da 

filologia histórica alemã. 

Para além da arqueologia de Foucault, Chomsky, em sua análise do período que chama 

de “linguística cartesiana”, isto é, esse mesmo momento em que a gramática coincidia com a 

filosofia ou aquilo mesmo que Foucault chama de épistémè clássica, séculos XVII e XVIII, 

vai dizer que Humboldt está ainda no mesmo horizonte da Gramática de Port-Royal, ao 

buscar pela forma interior da língua. Chomsky faz esta afirmação ao comparar a noção de 

forma interior da língua de Humboldt com a generalidade da linguagem à qual almejavam 

Arnauld e Lancelot, ou seja, uma estrutura profunda que subjaz a todas as línguas. É certo 

que Chomsky, com certo grau de liberdade, interpreta a Gramática de Port-Royal segundo as 

noções de estrutura superficial (nível do particular) e estrutura profunda (nível do geral ou 

universal) – que não aparecem no texto de Arnauld e Lancelot, sendo uma interpretação 

própria do linguista americano. Chomsky escreveu sua Linguística Cartesiana
300

 

coincidentemente em 1966 – ano de publicação de MC, e ambas as obras resgatam a 

Grammaire, como já apontamos. No entanto, os horizontes de Foucault e de Chomsky são 

bem diversos. Deve-se ter em vista também que o linguista americano não opera com a 

descontinuidade e, por isso, pode enxergar, por exemplo, linearidade entre a Gramática Geral 

de Port-Royal (1660) e As origens das formas gramaticais de Humboldt (1822-1823). Deve-

se considerar também que Chomsky, a despeito do título de sua obra, se filia mais à 

linguística do que à filosofia, em contraste com Foucault, quem tratamos de diferenciar de um 

linguista tout court, sobretudo por suas pretensões filosóficas. Porém, em que pesem as 

diferenças, está a se falar de uma ciência e fica intacto o problema da ruptura ou não da 

gramática humboldtiana e, por extensão, boppiana vis-à-vis da gramática geral – e Foucault 

não hesitou em dar seu veredicto, ao enquadrar a gramática comparada na épistémè moderna, 

e não na clássica ou barroca. 
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 Cf. CHOMSKY, Noam. Linguística cartesiana. São Paulo: Editora Vozes, 1972. 
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É importante retomar que Bopp divide as raízes em verbais e pronominais: 

Há no sânscrito e nas línguas da mesma família duas classes de raízes: a primeira classe, que é de longe a 

mais numerosa, produziu os verbos e os nomes (substantivos e adjetivos); porque os nomes não derivam 

dos verbos, eles se encontram na mesma linha com eles e têm a mesma origem. Da segunda classe das 

raízes derivam os pronomes, todas as preposições primitivas, as conjunções e as partículas; nós os 

nomeamos de raízes pronominais, porque elas marcam todas as ideias pronominais, que está contida de 

uma maneira mais ou menos escondida, na preposição, nas conjunções e nas partículas
301

. 
 

Vale a pena destacar o parágrafo §108 do capítulo “As raízes” (“Des racines”), no qual 

Bopp irá examinar uma opinião de F. Schlegel. E o conceito importante para Bopp aqui será a 

noção de flexão, debatendo a concepção de Friedrich Schlegel e constando uma opinião 

inversa. Bopp busca em Schlegel
302

 o que o autor entende por flexão, dizendo que ele:  

 

... estabelece duas grandes categorias de línguas, a saber, aquelas que exprimem as modificações 

secundárias do sentido pela mudança interna de seu som radical, pela flexão, e aquelas que marcam essas 

modificações pela adição de uma palavra que significa já por ela própria a pluralidade, o passado, o 

futuro, etc.
 303

 

 

Segundo Bopp, ao pensar na flexão, F. Schlegel entende a flexão como mudança interna 

da raiz e opõe à essa noção a adição externa de uma sílaba. No entanto, Bopp argumenta que: 

Reconheçamos então nas flexões das línguas indo-europeias, não as modificações interiores das raízes, 

mas os elementos tendo um valor por eles mesmos e então é dever de uma gramática científica de buscar 

a origem. 

No entanto, mesmo que fosse impossível de reconhecer com segurança a origem de uma dessas flexões, 

não seria menos certo porque a adição das sílabas exteriores é o verdadeiro princípio da gramática indo-

europeia, basta, na verdade, um relance para ver que as flexões não pertencem às raízes, mas que são 

advindas de fora
 304

.
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«Il y a en sanscrit et dans les langues de la même famille deux classe de racines: la première classe, qui est de 

beaucoup la plus nombreuse, a produit des verbes et des noms (substantif e adjectifs); car les noms ne dérivent 

pas de verbes, ils se trouvent sur une même ligne avec eux et ont même provenance. (...) De la seconde classe 

des racines dérivent des pronoms, tout les prépositions primitive, des conjonction et des particules; nous les 

nommons racines pronominales, parce qu’elles marquent toutes une idée pronominales, laquelle est contenue, 

d’une façon plus ou moins cachée, dans les prépositions, les conjonctions et les particules.» BOPP, Franz. 

Grammaire comparée des langues indoeuropéenes I, p. 221. (tradução nossa) 
302

 Em Sobre a língua e a sabedoria dos Indus: 
303

 “Il établit deux grandes catégories de langues, à savoir celles qui expriment les modifications  secondaires du 

sens par le changement interne du son radical, par la flexion, et celles qui marquent ces modifications par 

l’addition d’un mot qui signifie déjà par lui-même la pluralité, le passé, le futur, etc.» BOPP, Franz. Grammaire 

comparée des langues indoeuropéenes I, p. 225. (tradução nossa) 
304

«Reconnaissons donc dans les flexions des langues indo-européenes, non pas des modifications intérieures de 

la racine, mais des élements ayant une valeur par eux-même et dont c’est le devoir d’une grammaire scientifique 

de rechercher l’origine. Mais quand même il serait impossible de reconnaître avec certitude d’origine d’une seule 

de ces flexions, il n’en serait pas moins certain pour cela que adjonction de syllabes extérieures est le véritable 

principe de la grammaire indo-européenes; il suffit, en effet, d’un coup d’oeil pour voir que les flexions 

n’appartiennet pas à la racine, mais qu’elles sont venues dehors.» BOPP, Franz. Grammaire comparée des 

langues indoeuropéenes I, p. 227. (tradução nossa) 
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Bopp segue dizendo que, de acordo com os tratados mais essenciais de A. Schlegel
305

 

(1767-1845), da classificação das línguas
306

 pode ser implicada a ideia de que as flexões não 

são modificações da raiz, mas dos complementos estrangeiros, dos quais a característica 

própria seria de não ter significação por elas mesmas. Bopp retoma a classificação de A. 

Schlegel, em sua obra Observações sobre a língua e a literatura provençais, na qual o autor 

estabelece três classes de línguas: as línguas sem nenhuma estrutura gramatical (como o chinês), as 

línguas monossilábicas, isto é, as línguas que combinam os afixos (como as línguas indo-europeias), e 

as línguas com raízes verbais dissilábicas, com três consoantes necessárias, exprimindo os sentidos 

fundamentais (o idioma semítico). No entanto, essa classificação das línguas para Bopp não serve à 

escalação de graus de hierarquia entre as línguas (como fazia a épistémè clássica), mas como uma 

tábua para comparação. Dessa forma, Bopp vai entender por flexão não as modificações 

internas das raízes, mas que, ao contrário, não pertencentes às elas, as flexões vem de fora, 

sendo, portanto, elementos exteriores. Conclui Bopp que a relação entre a raiz e a flexão se dá 

através de uma estreita união que as assemelha em um todo harmonioso, comparável a um 

corpo organizado. 

É importante dizer que, na arqueologia de Foucault, o sistema de flexões – transcrição 

do conjunto de sons liberados a partir da fala – representa o que a teoria do verbo (verbo ser 

enquanto afirmação e cópula que permite formas gramaticais universais como “S é P”) 

representava na épistémè clássica: “Procura-se a linguagem o mais perto possível do que ela 

é: na fala – essa fala que a escrita desseca e imobiliza num lugar
307

”. Como já dissemos, a 

Gramática de Port-Royal não exibe muitas classes de palavras ou categorias gramaticais, 

pois quando se generaliza, perdem-se as especificidades. De acordo com a proposta de 

generalidade da Gramática de Port-Royal, o verbo ser, dentro dessa concepção metafísica, 

exerce o papel principal, uma vez que garante a afirmação, justamente a função por 

excelência do verbo e nexo necessário que serve de suporte à linguagem. Na verdade, o verbo 

ser, referido na Gramática e amplamente trabalhado na Lógica, perderá esse seu estatuto 

prioritário e essa fixidez de ter por função essencial a afirmação e sua fixação no tempo 

presente do indicativo, pois a linguística histórica coloca em relevo, sobretudo, a flexão das 

palavras, como observado acima. Sobre este ponto, deve-se explicitar que o sistema de 

flexões é analisado de acordo com a constância das transformações históricas das palavras, 
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 Irmão mais velho de Karl Wilhelm Friedrich Schlegel. 
306

 Cf nota 1 de Bopp, na qual o linguista fala sobre a classificação das línguas de August Wilhelm von Schlegel. 

BOPP, Franz. Grammaire comparée des langues indoeuropéenes I, p. 227-9. 
307

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 395. 

http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Schlegel,%20August%20Wilhelm%20von,%201767-1845.%22&type=author&inst=
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Schlegel,%20August%20Wilhelm%20von,%201767-1845.%22&type=author&inst=
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sem a necessidade de passar pelo pensamento e dar-lhe a função de comando, e como se viu, 

possibilitada pela análise da língua em sua “anatomia” e reconhecendo sua autonomia. Nas 

palavras de Foucault: 

 

Finalmente, a última forma de análise incide sobre a constância das transformações através da História. 

Grimm estabeleceu assim uma tabela de correspondências para as labiais, as dentais e as guturais entre o 

grego, o “gótico” e o alto-alemão: o p, o b, o f dos gregos tornam-se respectivamente f, p, b em gótico, th, 

t, d e, em alto alemão, d, z, t. Por esse conjunto de relações, os caminhos da história se acham prescritos; 

e, em vez de das línguas serem submetidas a essa medida exterior, a essas coisas da história humana que 

deviam, para o pensamento clássico, explicar suas mudanças, detêm elas próprias um princípio de 

evolução. Aí, como alhures, é a “anatomia” que fixa o destino.
308

 

 

Portanto, na linha da arqueologia de Foucault, conhecer a linguagem na modernidade é 

entender como o verbo foi flexionado de diversas formas ao longo da história – ao lado de 

Bopp, Foucault vai falar que o mestre desta arte é Nietzsche, o filólogo e não o filósofo. É 

importante dizer que além de cumprir o papel de ciência da linguagem, a lingüística histórica 

se mostra também como importante meio de se diagnosticar as ideologias de uma época. 

Liberada a historicidade da língua numa dada cultura, pode-se reconhecer as visões de mundo 

que nela gravitam, servindo a linguagem a ideologias como liberté, igualité, fraternité, à 

maneira da Revolução Francesa, ou ainda trazer consigo a promessa ou a ideologia da 

desalienação do homem, anunciada por Marx. E assim contornada a representação, pelo 

menos no âmbito da positividade instaurada pela linguística histórica e no da economia, como 

veremos a seguir, e assumida a virada da épistémè, a representação passará a deter novos 

poderes, mas antes convém falarmos da literatura. A literatura, noção tardia a qual se 

institucionalizou apenas nessa épistémè, é uma linguagem não presa a regras gramaticais, 

nem semânticas e nem ao domínio comum da representação, a literatura309 é livre em sua 

forma e conteúdo, poder-se-ia dizer com Foucault, “a literatura contém seu próprio ser” – não 

tendo, contudo, valor científico. Ao evocar as narrativas de Sade, no limiar da modernidade, 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 397. 
309

 A literatura, na qual a linguagem pode ser dar em seu ser absoluto, já era anunciada por Foucault quando o 

filósofo, ao tomar o Quixote de Cervantes como a primeira das obras modernas, falava do limiar da épistémè 

clássica: “Dom Quixote é a primeira das obras modernas, pois que aí a linguagem rompe seu velho parentesco 

com as coisas para entrar nessa soberania solitária donde reaparecerá, em seu ser absoluto, tornada literatura; 

pois que aí a semelhança entra numa idade que é, para ela, a da desrazão e da imaginação.” FOUCAULT, 

Michel. As palavras e as coisas, p. 67. 
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Foucault quer demonstrar a potência de uma linguagem que faz falar os afetos e os desejos, 

os quais escapam a um sistema de signos linguísticos que se pretende transparente310. 

4.3 O trabalho e sua historicidade  

“ao se desenvolver a indústria, a procura de trabalho não avança como o mesmo ritmo da 

acumulação do capital. Aumenta, sem dúvida, mas aumenta numa proporção constantemente 

decrescente, quando comparada com o incremento do capital”
 311

 

Karl Marx 

 

Ao fim da épistémè clássica e no limiar da épistémè moderna, observou-se que, no 

domínio das riquezas, Smith já se localiza num momento de dispersão da épistémè, ao colocar 

as trocas no âmbito das necessidades humanas. Falando sobre a formação da épistémè 

moderna e apontando para uma tendência antropológica, Foucault diz: “Os homens trocam 

porque experimentam necessidades e desejos; mas podem trocar e ordenar essas trocas 

porque são submetidos ao tempo e à grande fatalidade exterior
312

”. Na perpectiva de Foucault, 

trata-se do Homo oeconomicus
313

, aquele que não mais representa suas necessidades e os 

objetos dos quais precisa, mas que gasta sua vida para escapar à morte, através das trocas, e 

inclusive de seu trabalho enquanto troca, na nova lógica mercantil. Como se viu, em Smith, 
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 “Sade atinge a extremidade do discurso e do pensamento clássicos. Reina exatamente em seu limite. A partir 

dele, a violência, a vida e a morte, o desejo, a sexualidade vão estender, por sob a representação, uma imensa 

camada de sombra, que nós agora tentamos retomar como podemos, em nosso discurso, em nossa liberdade, em 
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não se trata mais das trocas dentro no domínio puramente do comércio, mas da dinâmica do 

homem que vende sua fadiga e seu tempo para produzir riquezas, uma produção não 

representativa, mas real, porque é feita a partir do trabalho e das formas do capital. O 

diferencial de Smith com relação a seus predecessores foi situar a troca no interior da 

condição humana, tocando aí no ponto da finitude do homem que trabalha, que tem carências 

essenciais e que morre. Tem-se então, pela primeira vez na história arqueológica, como um 

efeito da épistémè, “uma antropologia que fala de um homem tornado estranho a si mesmo e 

uma economia que fala de mecanismos exteriores à consciência humana
314

” 

E na linha arqueológica, mais do que Smith, é com David Ricardo que o trabalho 

ganhará centralidade. Para Ricardo, o trabalho é o fundamento do valor das mercadorias e a 

quantidade comparativa de trabalho da produção é a regra que determina a troca, se 

diferenciando substancialmente dos pensadores clássicos que colocavam a troca como 

fundamento dos negócios humanos, tendo eles invertido também a lógica da moedagem no 

século XVI. O século XVI pensou a troca como uma derivação, pois os mercadores 

renascentistas interessavam-se mais em medir as riquezas a partir da preciosidade do metal, 

manipulando inclusive de maneira rudimentar os vários fenômenos que se incidiam sobre o 

valor da moeda, como a raridade e a frequência. Muito distante dos fisiocratas que se 

interessavam substancialmente pela renda fundiária, colocando assim a natureza numa 

categoria acima do trabalho, para Ricardo, o que regula o valor do produto depende da 

quantidade de trabalho e não da abundância na natureza, liberando o trabalho das antigas 

visões cosmológicas sobre o fundamento da riqueza: 

 

Se houvesse abundância de minas igualmente férteis, das quais qualquer um pudesse apropriar-se, elas 

não gerariam qualquer renda. O valor de seu produto dependeria da quantidade de trabalho necessária 

para extrair o metal e levá-lo ao mercado.
315

 

 

Mais ou menos afastado dos fisiocratas e mais ainda das manipulações primitivas dos 

mercadores da Renascença, Smith está a meio passo da modernidade. Reconheceu certos 

problemas econômicos segundo categorias mais elaboradas do que as que operavam os 

“economistas” que lhe foram anteriores, a exemplo do capítulo XVII da Riqueza das Nações 

em que trata do problema do preço, endossado e mencionado por Ricardo. Ricardo, tomando 

Smith como interlocutor, vai lidar com este problema, considerando-o também como “os 
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desvios acidentais e temporários do preço real316”, e, assim como Smith, o autor vai tomá-lo 

segundo índices naturais de salário, lucro, renda e capital
317

. No entanto ainda há uma 

diferença substancial entre Smith e Ricardo na arqueologia de Foucault. Como se viu no 

capítulo anterior, o trabalho em Smith, embora extrapole o domínio representativo por ser o 

irredutível face à variação da produção, ainda não é uma atividade, mas uma espécie de 

medida, o que, para Foucault, também podia ser visto no pensamento dos “utilitaristas”. 

Ricardo vai discordar justamente da interpretação de que o trabalho é uma invariável. Por isso 

será o pensamento de Ricardo e não o de Smith
318

 eleito por Foucault como o grande 

representante do nascimento da economia política, como veremos a seguir. A obra de Ricardo 

é então testemunha de que a épistémè ocidental passou por uma ruptura na ordem do saber. E 

assim, dada a descontinuidade da épistémè, o trabalho entendido como mercadoria de compra 

ou de venda dará lugar ao trabalho tomado como atividade de produção. Ricardo tomará 

Smith como interlocutor, discordando de sua concepção de trabalho como uma medida 

invariante num sistema de produção de mercadorias que é variante, e enxergando uma 

contradição em sua distinção entre o valor de troca e valor de uso. Sobre o trabalho, 

argumenta Ricardo algo diferente, demonstrando por inúmeros exemplos que este até pode ser 

tomado como medida, mas uma medida variável num sistema de trocas em que o valor das 

mercadorias também será variável, como veremos mais abaixo.  

Ricardo, pensador que viveu na capital britânica, começa sua obra Princípios de 

Economia Política e Tributação, datada de 1817, a partir da distinção entre valor de troca e 
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valor de uso presente em Smith, ressaltando certo paradoxo nesta. Ricardo diz que, em se 

tratando de economia política, o próprio termo valor é um conceito vago, e por isso, tão 

passível de equívocos
 319

. Ricardo vai avançar com relação à teoria do valor de Smith, 

deslocando a ideia de que o trabalho é fundamento do valor para a esfera da produção, ou 

seja, constituindo-se no primeiro pensador que trata de fundar o valor a partir desta esfera, e 

não mais da circulação, como nos fisiocratas e mercantilistas. O que Ricardo vai se opor 

categoricamente é a ideia de Smith que toma o trabalho como algo invariável, tomando como 

um dos principais pontos de crítica a afirmação de que: “o valor de qualquer mercadoria, para 

a pessoa que a possui, e que não tenciona usá-la ou consumi-la mas trocá-la por outras, é igual 

à quantidade de trabalho que lhe permite adquirir. Logo, o trabalho é a medida real do valor 

de troca de todas as coisas
320

.” Em contraste, para Ricardo: 

 

Adam Smith, que definiu de modo tão preciso a fonte original do valor de troca, e que consistentemente 

sustentou que todas as coisas se tornam mais ou menos valiosas na proporção do trabalho aplicado a 

produzi-las, erigiu também outra medida padrão de valor, e falar de coisas que são mais ou menos 

valiosas na proporção do trabalho dedicada à produção de cada objeto, mas da quantidade que este pode 

comprar no mercado, como se ambas fossem expressões equivalentes e como se, em virtude de o trabalho 

de um homem haver-se tornado duplamente eficiente, podendo este homem produzir, portanto, o dobro da 

quantidade de um bem, devesse esse homem receber, em troca, o dobro da quantidade que antes recebia. 

Se isto fosse verdadeiro – se a recompensa do trabalhador fosse sempre proporcional ao que ele produz - 

a quantidade de trabalho empregada num bem e a quantidade de trabalho que este bem compraria seriam 

iguais, e qualquer delas poderia medir com precisão a variação de outras coisas. Mas não são iguais. A 

primeira é, sob muitas circunstâncias, um padrão invariável, que mostra corretamente as variações nas 

demais coisas. A segunda é sujeita a tantas flutuações quanto as mercadorias que a ela sejam comparadas. 

Adam Smith, após haver mostrado habilmente a insuficiência de um meio variável, como o ouro e a prata, 

para a determinação do valor variável das outras coisas, acabou escolhendo um meio que é igualmente 

variável, ao fixar-se no cereal ou no trabalho
321

 

 

Assim, para Ricardo é falsa a ideia de que o trabalho é um meio invariável, ao contrário, 

para ele o trabalho varia tanto quanto as mercadorias. Foucault vai dizer que essa “confusão” 

em Smith se dá por conta do primado da representação, uma vez que na épistémè clássica, 

“toda mercadoria representava certo trabalho, e todo trabalho podia representar certa 

quantidade de mercadoria.
322

” Para Foucault, consiste aí toda a diferença da análise de 

Ricardo, que, embora não seja a primeira a tomar o trabalho na dinâmica das relações 

econômicas, vai pela primeira vez entendê-lo como esforço, uma atividade que está na origem 

do valor das coisas. E dessa forma, de um lado, pode-se ver o trabalho oferecido pelos 

operários para suprir as demandas dos empresários e que tem o salário como retribuição, e de 
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outro, se tem o trabalho que explora a matéria-prima, produzindo os bens, transportando-os e 

formando valores que permutam. Não é o caso de Ricardo negar que o trabalho seja uma 

forma de medida, como reconhece Foucault, mas, entendendo-o como conceito econômico, 

não será uma categoria que vai fixar o valor das outras mercadorias, e sim o que pode fixar o 

valor de uma coisa porque é a fonte de todo valor, sendo uma atividade de produção. A 

oposição de Ricardo a Smith, para Foucault, é sintoma de que o valor deixou de ser signo 

para tornar-se produto. E nesse sentido, pode-se entender que Ricardo, em sua análise crítica 

da teoria do valor da qual parte Smith, a mesma dos fisiocratas, se diferencia 

substancialmente, sobretudo ao fundar no trabalho e não na troca a fonte de toda riqueza.  

Ocorre que o trabalho na modernidade não é visto como medida fixa, mas como origem 

mesma de todo valor, não podendo ser definido pela troca, que era a base para o comércio e 

fundamento da análise das riquezas na épistémè clássica, à qual Smith ainda vai estar 

associado. Exemplo disso é que, como destaca Foucault, ainda em Smith a divisão do trabalho 

está pautada na permuta, e em contraste, em Ricardo a possibilidade mesma da troca está 

fundada no trabalho, trabalho tomado como gasto de energia, muito distante já dos antigos, 

como um filho da ciência moderna e herdeiro do matematismo e dos avanços técnicos que os 

gregos barraram o desenvolvimento. Uma consequência arqueológica do recuo da 

representatividade do valor, recuo que Foucault identifica com o auxílio do pensamento de 

Ricardo, é a articulação da economia com a história, vendo aí a dissolução do quadro das 

identidades e das diferenças em função do tempo das produções sucessivas. Para Foucault, a 

produção será pensada antes da circulação, à diferença da épistémè clássica.323 

E além de descentralizar a circulação em função da ótica da produção, outra 

consequência da virada da épistémè recai sobre a noção de raridade, mas sobre sua versão 

moderna. Como se viu no capítulo anterior, para os “economistas do século XVIII”, sobretudo 

para os fisiocratas, a raridade de algum produto poderia ser suprida pelo trabalho da terra, o 

qual tem o poder de cobrir amplamente as necessidades do homem que a cultiva, gerando 

inclusive a abundância que torna a troca possível e dá origem à riqueza. Para Foucault, 

Ricardo vai inverter essa ordem, colocando a questão antropológica no centro: “a aparente 

generosidade da terra só é de fato devido à sua avareza crescente; e o que é primeiro não é a 

necessidade e a representação da necessidade no espírito dos homens, é pura e simplesmente 
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carência originária.
324

” A economia científica vai partir assim da carência antropológica. A 

ideia é de que embora a terra forneça em abundância as coisas das quais o homem necessita 

(premissa fisiocrata), o número de homens ultrapassa a capacidade de sua produção 

espontânea, gerando miséria e aniquilação, grande temor de Malthus e que aparece reprisado 

em Ricardo.  

A humanidade trabalha então sob a ameaça da morte325, como aponta Foucault, ideia 

com a qual abrimos a seção. À diferença, Smith não teme o aumento populacional, na 

verdade, os filhos nascidos de um matrimônio são até vistos como uma forma de fomentar a 

riqueza da nação. Para ele, uma jovem senhora que enviuvou e que tem filhos, que irão 

trabalhar quando atingida a idade, pode ser entendida como bem-aventurada, tendo uma 

pequena fortuna.
326. Certamente o casamento, como base da constituição da família, é 

encorajado de acordo com a política de Estado, porque o aumento populacional varia de local 

a local, trazendo problemas ou soluções. Mas, de maneira geral, Smith vai dizer que mesmo 

nos países mais carentes a “pobreza não contraria necessariamente o casamento
327

”, embora 

seja desfavorável à educação dos filhos. O casamento é encorajado na China, país bastante 

populoso, tendo aí inclusive a liberdade de se abandonar as crianças nas ruas ou mesmo atirá-

las na água e sendo toda essa crueldade justificada pela manutenção da subsistência. E, 

embora tenha grande número de habitantes, aos olhos de Smith, ainda assim, o país não 

parece estar em regressão, e, apesar da ameaça da escassez dos meios de subsistência, há a 

necessidade de preservar a espécie e renovar continuamente o número dos habitantes da 

sociedade. Para Smith, tal progresso pode acontecer porque devem ser destinados fundos de 

manutenção do trabalho.  

Com certo limite na aproximação, pode-se dizer que Smith e, mais tarde, Ricardo, vão 

elevar o trabalho à sua dignidade máxima, se distanciando da concepção fisiocrata que se 

limitava à produção agrícola e à renda não dos trabalhadores, mas dos proprietários da terra. 
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Sobre este ponto pode-se dizer que o trabalho começará a ser entendido de maneira mais 

integral, colocando de lado de uma vez por todas a lógica dos gregos que priorizava a vida 

contemplativa, rebaixando o trabalho de ordem prática – uma ideia que acabou se 

perpetuando por longos anos e que certamente influenciou muitas cabeças, chegando à 

modernidade. Justamente porque a riqueza material importa, os dois pensadores irão valorizar 

mais a classe trabalhadora que contribui ativamente para a produção das riquezas, nela 

incluindo o farmer, lançando certa suspeita sobre as classes parasitárias, como os 

proprietários fundiários. Smith, e mais tarde Ricardo, não se preocuparão exatamente com a 

felicidade individual dos cidadãos, mas, voltados à classe trabalhadora, vão elevar essa 

categoria e entender que o funcionamento da sociedade a partir daí, uma vez que riqueza, 

nessa concepção, significa a força da produção. Na verdade, para Smith, “cada homem é 

considerado rico ou pobre de acordo com sua possibilidade de adquirir os objetos que lhe são 

necessários e convenientes e de gozar os prazeres da vida humana.
328

 E esse poder de compra 

é advindo do trabalho, o que permite ao indivíduo ter boas condições de vida, construir seu 

matrimônio e, por consequência, otimizar a produção que terá como fim o aumento da riqueza 

da nação.  

Diferentemente dos fisiocratas, Smith toma a sociedade como uma totalidade
329

, sem 

centralizar a renda do proprietário da terra, e mostra por inúmeros exemplos que é mais 

vantajoso um trabalhador bem recompensado, em contraste a Quesnay e sua escola, que 

afirmavam a manutenção do trabalho a preço de subsistência. E com isso Ricardo também vai 

concordar. Smith e Ricardo vão afirmar o livre-mercado, o que os fisiocratas já reclamavam, 

mas de maneira diversa: para os últimos, o comércio tem que ser livre porque a concorrência é 

o que manterá os salários no nível da subsistência; já para os primeiros, o monopólio acaba 

gerando escassez, ao elevar o valor das mercadorias e rebaixar o salário, e com isso os 

inúmeros problemas sociais. Numa outra direção do que a dos fisiocratas, para Smith e para 

Ricardo, os anos de escassez mostraram bem que junto à miséria vêm as doenças, as mortes, 

os roubos, a mendicância e outros problemas. Assim, para os dois pensadores, o trabalho deve 
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ter uma recompensa liberal, dando ao homem muitas vantagens: “a generosa recompensa do 

trabalho, portanto, além de ser o seu principal efeito, é ainda o principal sintoma do aumento 

da riqueza nacional”
330

. Mas essa recompensa liberal da qual começa a falar Smith e reprisada 

em Ricardo, não deve ser entendida como um fomento ao capitalismo e às desigualdades. A 

recompensa liberal do trabalho
331

 é a grande alternativa da sociedade para contenção da 

pobreza. Assim como Smith, Ricardo vai dizer que as medidas de contenção da pobreza não 

devem ser praticadas através de intervenções por parte do Estado, porque isso seria um 

estímulo à miséria, à mendicância e ao roubo. Um exemplo disso é a Lei dos pobres, que será 

criticada por Ricardo. A Poor Law foi criada em 1601 na Grã-Bretanha, no reinado da Rainha 

Elisabeth e foi mantida por longos anos, sendo uma forma de manutenção da pobreza através 

das paróquias, visando a assistência a trabalhadores pobres segundo a caridade cristã e a 

filantropia. Para Ricardo, a Lei dos pobres escondia um problema: em vez de alcançar o 

melhoramento das condições de vida do pobre, no final das contas, alcançava a piora das 

condições de vida tanto do pobre quanto do rico, nivelando a situação da miséria para todas as 

camadas.332 

A Lei dos pobres foi criticada também por Malthus, cujo pensamento acusa para um 

trágico destino do homem pela miséria, acreditando que tal lei era um incentivo à pobreza. O 

pensamento de Ricardo ecoa o pensamento malthusiano, como se viu. Ricardo parte de uma 

propriedade biológica da espécie humana, da qual Malthus fala em sua época
333

. Segundo 
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coleta e de aplicação tem servido para mitigar seus efeitos perniciosos. Cada paróquia levanta um fundo 

separado para sustentar seus pobres. Assim, torna-se mais interessante e mais praticável manter baixas as taxas, 

do que se um fundo geral fosse constituído para ajudar os pobres de todo o reino. Uma paróquia tem mais 

interesse numa coleta econômica da taxa, e numa parcimoniosa distribuição da ajuda quando a poupança total for 

em seu próprio benefício do que se centenas de outras paróquias devessem partilhá-la.” RICARDO. David, 

Princípios de economia política e tributação, p. 307. 
333

 Malthus, que, além de Smith, é um importante interlocutor de Ricardo, como ele já anuncia em seu Prefácio: 

“Em 1815, o Sr. Malthus, em sua Investigação sobre a Natureza e o Progresso da Renda, e um membro do 

University College, Oxford, e seu Ensaio sobre a aplicação do Capital à Terra, apresentaram ao mundo, quase 

ao mesmo tempo, a verdadeira doutrina da renda, sem cujo conhecimento é impossível entender o efeito do 

progresso da riqueza sobre os lucros e os salários, ou ainda acompanhar satisfatoriamente a influência dos 

impostos sobre as diferentes classes da comunidade, especialmente quando as mercadorias gravadas são 
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Malthus, essa propriedade biológica tem tendência de crescimento caso não seja coagida. 

Caso esses seres vivos não encontrem na natureza aquilo que garanta sua existência, o 

trabalho, mesmo com toda sua dureza, vem como única forma de triunfar face à iminência da 

morte, como diz Foucault: “Desde Ricardo a economia repousa, de maneira mais ou menos 

explícita, numa antropologia que tenta atribuir à finitude formas concretas.
334

”. Essa finitude 

natural e concreta do homem não é presa a uma mathesis, que era a ciência geral da ordem, e 

que fazia com que a “economia dos séculos XVII e XVIII” ficasse no nível da representação, 

como Foucault verá ao falar que na épistémè clássica o trabalho tinha que representar a 

mercadoria e vice-versa. Agora, está-se diante do recuo da representação, ao colocar no centro 

da épistémè, junto com a positividade dos bens e das mercadorias, o trabalho como esforço e 

dispêndio de energia, bem como os nexos causais que ligam as positividades e o trabalho à 

riqueza e pobreza das nações. A natureza aqui não será mais a benfazeja como supunham os 

fisiocratas, e até mesmo Smith, mas madrasta e avara, grande medo de Malthus. 

Marx, pensador alemão que viveu entre os anos de 1818 a 1883, entenderá o trabalho 

também como a maior alternativa do homem, mas de outra forma. Marx aposta também no 

trabalho como redenção do homem, mas não numa visão liberal, sendo preciso ponderar sobre 

tal concepção na obra do pensador alemão, embora Foucault vá colocá-lo como par de 

Ricardo. Marx vai entender a pobreza de outra maneira, interpretando-a não no nível da 

acomodação pessoal ou individual, mas como fruto da acumulação privada de capital. E 

preocupado com as condições sociais desiguais, para Marx, tais leis (as leis dos pobres) 

poderiam ser paradoxais, pois, apesar de parecerem uma assistência ao pobre, acabavam 

sendo um aparato burguês para fixação do salário do trabalhador no limite mínimo da 

subsistência, limite físico, ficando a sua suplementação e do contingente dos desempregados a 

cargo da caridade e beneficência burguesa. Como se vê num informe chamado “Salário, preço 

e lucro”, pronunciado por Marx em junho de 1865, nas Sessões do Conselho Geral da 

Associação Internacional dos Trabalhadores e publicado primeiramente em Londres em 

1898: 

 

                                                                                                                                                                                     
produtos diretamente extraídos da superfície da terra. Por não haverem examinado corretamente os princípios 

da renda, Adam Smith e os outros competentes autores que mencionei passaram por alto muitas verdades 

importantes, que só podem ser descobertas após um perfeito entendimento do problema da renda.” RICARDO. 

David, Princípios de economia política e tributação, p. 255. 
334

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 354. 
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Durante a guerra contra os jabobitas, que, como costumava dizer o incorrigível devorador de impostos e 

prebendas, o velho George Rose. Foi empreendida para que esses descrentes franceses não destruíssem os 

consolos da nossa santa religião – os honestos fazendeiros ingleses, a quem tratamos com tanto carinho 

num capítulo anterior, fizeram baixar os salários dos trabalhadores do campo para além daquele mínimo 

estritamente físico, completando a diferença indispensável para assegurar a perpetuação física da raça, 

mediante as leis dos pobres. Era um glorioso método para converter o trabalhador assalariado em escravo 

e o orgulhoso yeoman [farmer] de Shakespeare em mendigo. 
335

 

 

O que está por trás do pensamento de Ricardo é uma moral do trabalho que é a um 

tempo a marca da carência humana, mas também a única forma de redenção do homem face à 

miséria. Se por um lado a natureza pode ser pensada como mãe das riquezas, como queriam 

os gregos e os fisiocratas, por outro lado, o trabalho é o pai
336

, como queriam Smith e 

Ricardo. Dessa forma, semelhantemente a Smith, Ricardo pensa no trabalho como salvação 

do homem face à ameaça da miséria, embora Foucault vá separar Smith de Ricardo, como 

vimos. O que faz algum sentido ao considerarmos, sobretudo que Ricardo, além de divergir de 

Smith na teoria do valor e na visão de trabalho como medida invariável, pensa neste como 

atividade produtora, mais próximo do que Marx entenderá por atividade criadora de riqueza.  

Falando sobre as fontes filosóficas da obra de Marx, embora o autor quisesse que seu 

pensamento fosse o fim da filosofia, Henrique Cláudio de Lima Vaz fala que o pensador 

herdou algo que outros intelectuais da economia política, como Ricardo, não receberam. Nas 

palavras do autor: 

 

Por que os economistas políticos clássicos, como Ricardo, não colocaram o problema da transformação 

econômica, social ou política da sociedade capitalista como um todo? Por que para eles não havia esse 

tipo de problema capitalista como um todo? Porque para eles não havia esse tipo de problema que Marx 

herdou da tradição racionalista e idealista, ou seja, o problema da “alienação”. Logo, a antropologia de 

Marx só pode ser compreendida na sua dimensão mais profunda se aceitarmos colocar nos seus 

fundamentos o problema da “alienação”, sem o qual o propósito marxiano de crítica da Economia política 

se torna propriamente incompreensível.” 
337

 

 

Na “Introdução” de 1857, publicada posteriormente em “Para a crítica da economia 

política”, porque descoberta apenas em 1902, misturada aos manuscritos de Marx, o autor já 

anuncia que seu objeto de estudo é a produção, mas a produção material. Lançando uma 

crítica sagaz às ideias burguesas de Smith e de Ricardo, ao deixá-los na companhia de Defoe e 

Rousseau, como pensadores do século XVIII, o pensador alemão vai dizer que: 
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 MARX, Karl. “Salário, preço e lucro”. In: Manuscritos Econômicos e Filosóficos e outros textos escolhidos, 

p. 96. (Inserção e grifo nosso) 
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 “Ainda que a Natureza seja a mãe da riqueza, como já concebia Willian Petty, o trabalho foi concebido como 

seu verdadeiro pai.” ANTUNES, Jadir, “O papel do trabalho no mundo antigo e moderno”, n.p. 
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O caçador e o pescador, individuais e isolados, de que partem Smith e Ricardo, pertencem às pobres 

ficções das robinsonadas do século XVIII. Estas não expressam, de modo algum – como se afigura aos 

historiadores da Civilização –, uma simples reação contra os excessos de requinte e um retorno mal 

compreendido a uma vida natural. Do mesmo modo, o contrato social de Rousseau, que relaciona e liga 

sujeitos independentes por natureza, por meio de um contrato, tampouco repousa sobre tal naturalismo. 

Esta é a aparência puramente estética, das pequenas e grandes robinssonadas.
338

 

 

Fazendo menção ao estado de natureza do qual parte o pensamento liberal, depositário 

da tradição contratualista, Marx afirma que o estágio em que o homem se torna “isolado”, 

mesmo que viva em sociedade, é o resultado histórico do processo de capitalização que 

começou desde o século XVI e não um ponto de partida.339 Marx se colocará como opositor à 

ideia de propriedade privada da qual falamos muito ao expor a doutrina fisiocrata e à qual 

Smith e Ricardo não irão opor-se. Para Marx, toda produção é já uma apropriação da natureza 

pelo indivíduo, considerando como tautologia a ideia de que a propriedade, que pode ser 

equacionada à apropriação, é uma condição de apropriação:  

 

Mas é ridículo saltar daí a uma forma determinada da propriedade, a propriedade privada, por exemplo (o 

que, além disso, pressupõe uma forma antitética, a não não-propriedade, como condição). A história nos 

mostra, ao contrário, a propriedade comum (entre hindus, os eslavos, os antigos celtas, etc., por exemplo) 

como a forma primitiva, forma que, todavia, desempenhou durante muito tempo importante papel sob a 

figura de propriedade comunal. Nem se trata ainda de colocar a questão se a riqueza se desenvolve 

melhor sob esta ou sob outra forma de propriedade. Dizer, porém, que não se pode falar de produção, nem 

portanto de sociedade onde não exista propriedade, é uma tautologia. Uma apropriação que não se 

apropria de nada é um contradictio in subjecto (contradição nos termos).
340

 

 

Retomando o ponto de partida da lógica da produção, da distribuição e do consumo, da 

qual os economistas partem, Marx vai afirmar que tudo isso faz parte de uma unidade. Para 

ele: 
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 MARX, Karl. “Para a crítica da economia política”, p. 103. 
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 “Trata-se, ao contrário, de uma antecipação da “sociedade” (bürgerlichen Gesellschaft), que se preparava 
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Produção, distribuição, troca, consumo, formam assim (segundo a doutrina dos economistas), um 

silogismo correto: produção é a generalidade; distribuição e troca, a particularidade; consumo, a 

individualidade expressa pela conclusão. Há, sem dúvida, nele, um encadeamento, mas é superficial. A 

produção (segundo os economistas) é determinada por leis naturais gerais; a distribuição, pela 

contingência social, podendo, pois influir mais ou menos favoravelmente sobre a produção; a troca acha-

se situada entre ambas como movimento social formal; e o ato final do consumo, concebido não somente 

como o ponto final, mas também como a própria finalidade, se encontra propriamente fora da Economia, 

salvo quando retroage sobre o ponto inicial, fazendo com que todo o processo recomece.
341

 

 

Na crítica de Marx, a acusação que recebem os economistas de se preocuparem 

exclusivamente com a produção, deixando de lado a distribuição, não tem procedência. Para 

Marx tanto a dinâmica da produção quanto a da distribuição se referem a um mesmo 

processo, que tem, contudo, diferentes momentos. E nessa concepção, o consumo também 

está dentro do processo de produção e vice-versa. Na verdade, na interpretação de Marx a 

produção é imediatamente consumo. Trata-se de um conceito de produção consumidora que 

tem por consequência a coisificação do produtor e a personificação da coisa criada, ou seja, 

no processo de produção a coisa produzida se subjetiva e a pessoa se objetiva. Ao mesmo 

tempo, ocorre um movimento mediador entre as duas esferas. E assim, a produção pode ser 

também mediadora do consumo, pois cria os materiais que ele tornará objeto; assim como o 

consumo pode ser mediador da produção, uma vez que cria para os produtos o sujeito que os 

tomará como produtos. E assim, “sem produção não há consumo, mas sem consumo 

tampouco há produção. O consumo produz de uma dupla maneira a produção.”
342

 A 

consequência disso é que a produção cria não somente o consumo, mas como um modo de 

consumo, ou seja, cria também o consumidor: “A fome é fome, mas a fome que se satisfaz 

com carne cozida, que se come com faca e com garfo, é uma fome muito distinta da que 

devora carne crua, com unhas e dentes.”
343

 

Para Marx, Ricardo é um desses economistas que foi acusado de só ter se preocupado 

com a produção. No entanto, Marx vai dizer que Ricardo e os outros economistas definiram, 

ao contrário, a distribuição como o objeto exclusivo da Economia, porque viam de maneira 

intuitiva que as formas da distribuição eram a expressão máxima dos agentes de produção na 

sociedade. O que não é contrário à categoria de indivíduo, como se vê abaixo: 
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Em relação ao indivíduo isolado, a distribuição aparece naturalmente como uma lei social, que condiciona 

sua posição no interior da produção, no quadro da qual ele produz e que precede portanto à produção. 

Originariamente, o indivíduo não tem capital nem propriedade de terra. Logo, ao nascer é constrangido ao 

trabalho assalariado pela distribuição social. Mas o próprio fato de ser constrangido ao trabalho 

assalariado é um resultado da existência do capital e da propriedade fundiária com os agentes de produção 

autônomos.
344

 

 

A consequência dessa exclusividade na distribuição é o trabalho que só poderá ser 

assalariado. Uma vez que o indivíduo, como seu viu, originariamente não possui nem 

propriedade e nem capital, é impelido ao trabalho que só pode ser assalariado de acordo com a 

distribuição social. E essa distribuição, antes de ser uma distribuição dos produtos, é uma 

distribuição dos membros na sociedade pelos diferentes tipos de produção, e de um modo 

mais fundamental ainda a distribuição da sociedade em classes e extratos sociais. O 

contrassenso para Marx é que os economistas consideram a produção como uma verdade 

eterna, mas no fim terminam por fazer o contrário, centralizando a distribuição na esfera da 

investigação da Economia. Segundo Marx, Ricardo mesmo, pensador que é considerado como 

o economista da produção, o reconheceu: “Ricardo, a quem interessava conceber a produção 

por excelência, afirma mesmo assim que não é a produção, mas sim a distribuição que 

constitui o tema propriamente dito da Economia moderna.”
345

 A circulação e a troca são 

entendidos também como momentos da produção: 

 

Na medida em que a troca é o momento mediador entre a produção e a distribuição determinada por ela e 

o consumo, na medida em que, entretanto, este último aparece como momento da produção, a troca é 

também manifestamente incluída como um momento da produção.
346

 

 

Em sua crítica da economia política, Marx diz que o problema é que a economia parte 

de uma abstração, a população. E, na tentativa de entender a dinâmica dessa população, os 

economistas acabam construindo uma representação caótica de um todo e daí deduzem 

conceitos cada vez mais simples, “do concreto idealizado passaríamos a abstrações cada vez 

mais tênues até atingirmos determinações as mais simples.”
347

 E este foi o caminho 

historicamente percorrido pela economia até então. Para o pensador alemão, a economia deve 

lidar com determinações e não com representações abstratas. Para o pensador alemão, “o 

concreto é o concreto porque é a síntese de muitas determinações.
348

” E como síntese no 

pensamento, o concreto é o resultado e não o ponto de partida. É por isso que muitas 
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representações abstratas acabam por se volatizar em determinações abstratas. Para Marx, o 

método correto parte das determinações abstratas que conduzem à reprodução do concreto 

através do pensamento. Segundo Marx, Hegel caiu nessa aporia, entendendo o real como 

resultado do pensamento que se sintetiza em si mesmo. E, ainda que a reprodução do concreto 

no pensamento seja o método correto, ressalta Marx que de maneira alguma esta é a gênese do 

próprio concreto. 

Além destas, são inúmeras as críticas que Marx faz ao pensamento burguês. Mas a 

diversidade de opções teóricas entre Marx e o pensamento burguês, na figura de Ricardo, será 

indiferente para o nível de análise que almeja Foucault, e sua arqueologia do saber. Buscando 

pela disposição geral da épistémè, Foucault afirma que o século XIX está voltado à 

antropologia na medida em que se dirige à finitude natural do homem
349

, que vai aparecer 

tanto em Ricardo quanto Marx. E outra consequência arqueológica que Foucault vai tirar da 

virada da épistémè é a articulação da questão antropológica com a História, sendo que, a 

tríade vida, trabalho e linguagem serão instâncias positivas na ordem do saber que finalmente 

deixa a idade da representação e entra na idade da história. Contudo, as novas positividades 

circunscritas pelo devir histórico vão acusar os limites da nova épistémè, mostrando elas 

mesmas a impossibilidade da História como puro devir face ao drama antropológico: 

 

Quanto mais o homem se instala no cerne do mundo, quanto mais avança na posse da natureza, tanto mais 

fortemente também é acossado pela finitude, tanto mais se aproxima de sua própria morte. A História não 

permite ao homem evadir-se de seus limites iniciais — salvo na aparência e se se der ao limite o sentido 

mais superficial; se se considerar, porém, a finitude fundamental do homem, perceber-se-á que sua 

situação antropológica não cessa de dramatizar cada vez mais sua História, de torná-la mais perigosa e de 

aproximá-la, por assim dizer, de sua própria impossibilidade. No momento em que toca tais confins, a 

História só pode deter-se, vibrar um instante sobre seu eixo e imobilizar-se para sempre.
350

 

 

Ou seja, as ciências empíricas, filhas da história, na modernidade apontam todas para a 

finitude do homem, ao tomar como objeto as formas concretas de sua vida, de seu trabalho e 

da sua fala. Destacando delas a economia política, podemos entender que, ao considerar a 

carência essencial do homem, marca maior de sua finitude, tal ciência vai propor o trabalho 

como sua atividade essencial, a um tempo seu fardo e sua redenção. Consideração 

antropológica, como se vê, ambígua, gerando interpretações diferentes para o drama do 

homem, e o veremos a partir de Ricardo e de Marx. Segundo Foucault, para Ricardo, a 

História funciona como uma espécie de mecanismo que vai compensar ao homem, com suas 

determinações antropológicas, na medida em que se aloja na finitude humana como uma 
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positividade. Tal positividade possibilita ao homem a superação da raridade a qual o 

determina. A intensidade do trabalho é proporcional ao rigor da carência, ou seja, quanto mais 

aumenta a produção e com isso suas cifras, mais quantidade de trabalho se é despendida. No 

entanto, chegará um momento em que a produção não mais preencherá a falta. Ricardo, como 

vimos ao longo da seção, propõe o trabalho como forma do homem escapar da miséria. Como 

fadiga e pena do homem, o trabalho é a maneira de suprir a carência antropológica e triunfar 

sobre ela, mesmo que seja por um momento. Mas, ainda que seja a solução do homem face à 

morte, há sempre a suspeita de um dia ele não mais conseguir acompanhar o movimento 

natural da vida humana que, como imagina Ricardo, tende ao constante crescimento, e desde 

logo contraposta à natureza, que tende à exaustão. Trata-se para Foucault de tomar o trabalho 

numa via “pessimista”. 

Na esteira de Foucault, a segunda interpretação virá a partir de Marx. Segundo o 

filósofo, não há diferenças substanciais entre Marx e Ricardo, a variação é apenas a direção 

do pensamento. Ricardo seria, dessa forma, pessimista, como acabamos de mostrar, e Marx 

seria otimista, ao propugnar a redenção da humanidade e a revolução libertadora. 

Diferentemente de Ricardo, em Marx a História desempenha um papel negativo, mas de um 

outro jeito. A história agrava as demandas das necessidades, aumentando a carência e 

forçando o homem a trabalhar a duras penas, numa escala em que a produção é sempre maior. 

E o custo dessa produção para o trabalhador é seu máximo esforço por um salário que lhe 

servirá não mais do que para sobreviver. “De sorte que, com o tempo, o produto do trabalho 

se acumula, escapando sem trégua àqueles que o executam”, e resultando num desnível entre 

o produtor e a produção, cujo valor é substancialmente maior do que o valor do salário que os 

homens que a produziram receberão. E dessa forma o capital, acumulando o valor da 

produção, tem a possibilidade de comprar mais trabalho, “assim, cresce sem cessar o número 

daqueles que a História mantém nos limites de suas condições de existência; e por isso 

mesmo, essas condições não cessam de tornarem-se mais precárias e de aproximar-se do que 

tornará a existência impossível...
351

” O efeito do acúmulo do capital é múltiplo, uma vez que o 

crescimento das empresas e das suas capacidades acarreta no rebaixamento do salário, no 

excesso da produção que acaba gerando menor demanda do mercado de trabalho, provocando 

isso tanto o desemprego quanto a desvalorização da remuneração do trabalhador explorado. É 

isso o trabalho alienado, do qual fala Marx, e o que faz sofrer toda uma classe de homens 
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condenados por sua finitude e precariedade. No entanto, a finitude em Marx pode ser pensada 

segundo outra perspectiva. A proposta é de reverter a História tal como ela se desenrolou até 

chegar ao modo capitalista de produção e de vida e começar um novo tempo em que outras 

leis sejam colocadas. Será essa a forma positiva da finitude, “sua verdade material 

liberada
352

”. Para Marx, o povo alcança o apogeu da produção num momento em que coincide 

seu apogeu histórico: “um povo se encontra em seu apogeu industrial enquanto o principal 

para ele não seja o ganho, mas o processo de ganhar.”
353

 

É necessário dizer, que, será mais em Ricardo, do que de Marx, que Foucault colherá os 

sinais de que a velha análise das riquezas, de fato, chegou ao fim, deixando espaço para a 

economia política e sua cientificização, ao nos aludirmos aos limiares epistêmicos da 

arqueologia foucaultiana. Para Foucault, o marxismo, na verdade, está “como um peixe 

n’água
354

” no século XIX, como dissemos no capítulo 1, e faz par com Ricardo. Falando 

sobre o marxismo, fazendo oposição ao que chama de “nível da opinião” ou doxologia, 

Foucault nega a diferença substancial entre os dois pensamentos porque, querendo se 

diferenciar, pretende falar no nível arqueológico, no qual as opções teóricas não expressam 

tanta importância assim. De onde se conclui que o “pessimismo” de Ricardo e a promessa 

revolucionária de Marx, na arqueologia, não são senão duas maneiras possíveis de relacionar 

o drama antropológico com a História, assim como a economia o coloca de acordo com as 

relações entre a raridade e o trabalho – uma imobilizando a História e suspendendo o devir 

agora, ao naturalizar o capitalismo, outra dinamizando a História e suspendendo o devir, 

depois da instauração do comunismo. Daí pode-se entender porque MC foi mal recebida pelos 

marxistas, polêmica da qual falamos em nosso primeiro capítulo. Há uma diferença de fundo 

entre seus dois grandes protagonistas no século XIX, Ricardo e Marx. O marxismo, como se 

sabe, sempre se rivalizou com as teorias burguesas; no entanto, na visão foucaultiana, tal 

corrente não é lá tão diferente dos oponentes que lhe foram contemporâneos. Teriam assim os 

dois autores noções inversas sobre o trabalho, mas estariam eles num mesmo horizonte 

teórico, ponto bastante polêmico da história arqueológica. 

Tudo considerado, mais do que uma provocação retórica, essa aproximação faz algum 

sentido, se pensarmos que Ricardo, tendo dado ao trabalhador o mais alto grau de autonomia 
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na dinâmica da sociedade capitalista, modernizada e com um livre-mercado já posto, abriu 

precedentes para as discussões de caráter social sobre as quais Marx vai se debruçar com mais 

propriedade. No entanto, alguns pesquisadores de Marx, reclamando para seu autor a 

originalidade revolucionária, vão questionar essa concepção de trabalho em Ricardo como 

algo conciliável com o marxismo, dizendo que se trata de uma interpretação infiltrada de 

conceitos de Marx, alegando ainda que o tema trabalho nem mesmo vai aparecer na teoria do 

valor apresentada em obras posteriores de Ricardo.
355

 Ernst Mandel é um desses 

pesquisadores, que, considerando a recepção de Marx no século XX, reclama para o pensador 

alemão a fidelidade da leitura de seus textos. Mandel, considerando tal recepção, advogando a 

causa marxista, observa que muitas leituras são enviesadas, como a de Piero Sraffa, o 

intelectual que organizou as obras completas de Ricardo, cujo primeiro volume foi publicado 

em 1951. Para Mandel.356, tais leituras sintetizam um ricardianismo com um marxismo e 

podem desviar e alterar a interpretação da obra de Marx. 

Segundo Gutting
357

, considerando a entrevista de Foucault dada a R. Bellour, depois da 

publicação de MC, em 1967, Foucault reconhece que sua afirmação sobre a falta de 

originalidade de Marx deve-se aplicar apenas ao domínio epistemológico da economia. Nessa 

fala, o filósofo diz que: 

 

O que eu disse a propósito de Marx se refere ao domínio epistemológico preciso da economia política. 

Seja qual for a importância das modificações promovidas por Marx nas análises econômicas de Ricardo, 

não creio que suas análises econômicas escapem ao espaço epistemológico instaurado por Ricardo. Em 

compensação, é possível supor que Marx introduziu um corte radical na consciência histórica e política 

dos homens e que a teoria marxista da sociedade instaurou, certamente, um campo epistemológico 

inteiramente novo.
358

  

 

Afirmação semelhante se encontra em AS, em 1969. Outro registro desse tipo é a 

conversa com Duccio Trombadori, em 1978, já referida em nossa dissertação, onde Foucault 

vai rever as posições que tomou em MC, constatando alguns equívocos sobre sua afirmação 
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sobre a morte do homem naquele tempo, mostrando admiração a seguimentos intelectuais que 

foi conhecer apenas depois, como a escola de Frankfurt. Foucault aí também fala de sua 

experiência no Partido Comunista Francês nos anos de 1960, justificando porque 

posiocionou Marx ao lado de Ricardo em MC, afirmando que se referia mais a Marx enquanto 

pensador que propôs um esquema político do que à corrente marxista. Lembra o filósofo que 

Marx mesmo reconheceu a importância de Ricardo para seu pensamento. O filósofo diz 

inclusive que alguns marxistas do próprio PCF não se incomodaram com o esquema que 

propôs para Marx, porque os que realmente teriam se incomodado eram os neomarxistas, 

aqueles que entendiam que Marx deveria ser objeto de uma batalha teórica fundamental 

contra a ideologia burguesa, aqueles que mais tarde se identificarão como marxista-leninistas 

ou maoístas no pós de 1968, se colocando eles mesmos contra o PCF.
359

 

Apesar das discordâncias entre os marxismos e os marxianismos, não adentraremos 

nesses conflitos interpretativos do pensamento de Marx devido a nosso objetivo de apenas 

entender a genérica épistémè moderna de Foucault. Podemos apenas lembrar que sobre esse 

contexto de recepção contemporânea do pensamento de Marx, MC foi uma resposta a 

correntes de sua época, tendo Sartre como um grande alvo, pensador que se identificava 

largamente com o marxismo, que ao seu modo procurava provê-lo da filosofia que lhe faltava, 

ao aproximá-la da fenomenologia e do existencialismo, e que ocupava um espaço importante 

na cena intelectual dos anos de 1960, como mostramos no primeiro capítulo. 

Finalmente alcançado o tema do nascimento da economia, reconhecendo a 

peculiaridade das interpretações de Foucault, em muitos pontos discordante da história do 

pensamento tradicional, podemos resumir: viu-se a completa ausência da economia no século 

XVI, havendo no máximo as práticas rudimentares mercantilistas, iniciadas a esse tempo, não 

tendo, contudo, nenhuma disciplina de economia nos evocados Studia Humanitatis. Já nos 

séculos XVII e XVIII, vimos as práticas mercantilistas ganhando mais força e com elas toda 

diversidade de pensamento e de práticas, havendo aí as Ciências camerais das quais fala 

Schumpeter, uma espécie de cátedra de Princípios de economia, no horizonte das riquezas da 

nação, no qual Foucault vai incluir Smith, já apontando para uma mudança na épistémè. E a 

economia enquanto ciência propriamente dita tardiamente se forma partir do final do século 

XVIII, com Smith fazendo a ponte e a transição, e se consolidando e expandindo no século 

XIX, com a concepção de trabalho finalmente como atividade humana, onde se verá mais 
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propriamente o pensamento liberal de Ricardo e o pensamento revolucionário de Marx, num 

momento em que a questão antropológica irá se cruzar com a História.  

Por que esse nascimento tardio da economia, sendo que as trocas humanas sempre 

aconteceram? E qual a interpretação de Foucault? Platão e Aristóteles falaram da 

administração da casa, óikos, mas numa concepção que se situava no âmbito doméstico, pois 

como vimos, os gregos não conferiam valor à materialidade da riqueza e por isso se 

preocupavam mais com o aperfeiçoamento das coisas produzidas artesanalmente do que com 

a quantidade e a escala da produção. Essa preocupação com a produção virá bem depois deles, 

quando a sociedade começa a se capitalizar, quando se tornará importante o acúmulo das 

riquezas. Assim, a economia teria ficado suspensa por longos dois mil anos, ou mais, até a 

formação da sociedade propriamente capitalista. No desenrolar dos processos históricos, 

algumas barreiras para o desenvolvimento desse saber podem justificar essa condenação da 

economia à marginalidade, a exemplo da interdição da usura por parte da Igreja, impedimento 

moral e teológico. Alguns dizem que os mercantilistas, confundindo riqueza com dinheiro, 

barraram a economia. Mas outros atribuem aos mercantilistas o título de primeiros 

economistas, por terem pela primeira vez tomado a riqueza em sua materialidade, 

diferentemente dos gregos que a barraram. Outros atribuem o papel fundacional da economia 

aos fisiocratas, que, questionando os mercantilistas, propuseram o pensamento sobre a riqueza 

para além do metalismo e da associação da riqueza com dinheiro. Outros atribuem a Smith o 

título de precursor da economia científica, ao considerar a sistematização de seu pensamento 

face às correntes de sua época, tendo feito a famosa distinção entre valor de troca e valor de 

uso que deixou um legado para os economistas que lhe foram posteriores, como Ricardo e 

Marx. Isso segundo os vários desdobramentos da história das ideias.  

No entanto, na arqueologia de Foucault, nenhum desses fatores justifica a ausência da 

economia, pois esta terá seu momento inaugural no final do século XVIII devido à disposição 

da épistémè e não por nenhuma dessas questões mencionadas ou por nenhuma genialidade 

que a tenha formulado ou lhe faltado. A épistémè moderna, como se viu, ao combinar História 

e antropologia, pôde pensar na categoria de trabalho, mas não como representação das 

riquezas num quadro de igualdades ou desigualdades, mas como atividade do homem, a um 

tempo sua condenação e redenção. De um lado o afrouxamento da história com Ricardo e do 

outro sua reversão radical com Marx, sendo que a épistémè moderna permitiu o nascimento da 
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economia política porque sua condição de possibilidade foi a historidade. Dessa maneira, 

história, antropologia e suspensão do devir formam os grandes temas do século XIX, pois 

estão na rede epistêmica da modernidade. Em resumo, o que a arqueologia mostra é que antes 

da modernidade, desde o século XVI até o final do século XVIII, a economia tal como a 

entendemos hoje, como ciência empírica, simplesmente não existia. Nem foi iniciada pelos 

mercantilistas ou pelos fisiocratas, e nem mesmo por Smith. É certo que a economia no século 

XX virou outra coisa, tendo hoje vários modelos e diversas vertentes. Mas como nosso tema é 

o resgate da economia dos séculos XVIII e XIX, não adentraremos nesse tema. O objetivo foi 

apenas de entender que a representação clássica recuou, permitindo a economia política se 

constituir finalmente como ciência positiva, e não exatamente discursiva. No entanto, a 

épistémè moderna ainda reserva à representação um espaço, que será ocupado pelas ciências 

humanas, o que averiguaremos na próxima seção. 

4.4 O surgimento das ciências humanas: a psicologia, a sociologia e a análise das 

literaturas e dos mitos 

Talvez fosse melhor falar a seu propósito de posição “ana” ou “hipoepistemológica”; 

se libertássemos este último prefixo do que se pode ter de pejorativo, ele explicaria sem 

dúvida as coisas: faria compreender que a invencível impressão de fluidez, de inexatidão, de 

imprecisão que deixam quase todas as ciências humanas não é senão o efeito de superfície 

daquilo que permite defini-las em sua positividade.
 360

 

Michel Foucault 

O projeto da modernidade, como se viu, voltou-se à positividade da vida, do trabalho e 

da linguagem, as quais Foucault relaciona com o que chama de analítica da finitude, em 

detrimento do saber da épistémè clássica, entendido como metafísica do infinito
361

. Neste 

contexto moderno, tomando a empiricidade como matéria da observação, as reflexões sobre a 

vida, o trabalho e a linguagem manifestam o fim da metafísica. Tais reflexões, elas mesmas 

analíticas da finitude na visão de Foucault, configuram um quadro em que tal metafísica do 

infinito é colocada de lado: “a filosofia da vida denuncia a metafísica como véu da ilusão, a 
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do trabalho a denuncia como pensamento alienado e ideologia, a da linguagem, como 

episódio cultural
362

”. Segundo a arqueologia do saber de Foucault, no início do século XIX a 

nova configuração da épistémè fez recuar a representação, substituindo-a por outro modo de 

ser, mas não a afastando por completo do horizonte epistêmico. Foi o recuo da representação 

que fez nascer as positividades com as quais trabalham a linguística histórica e a economia 

política, como se pormenorizou. No entanto, é ainda na análise desse mesmo modo de ser que 

se assenta filosoficamente a possibilidade do saber das ciências humanas, no qual se verá a 

volta da representação. O saber moderno, assim, não contorna completamente a representação 

como disposição epistêmica, uma vez que as ciências humanas, nascidas a esse tempo, 

lidarão não com as positividades elas mesmas, mas com a representação dos conceitos das 

ciências positivas, sendo então uma espécie de avatar da épistémè clássica.  

A representação na forma moderna, se dando na mente do homem, confere a esta 

entidade, que já é empírica, a dimensão transcendental. E será esse par empírico-

transcendental um postulado antropológico, que vai inclusive confundir o saber moderno, 

uma herança que Kant teria deixado para a cultura. O problema do homem segundo Foucault 

reporta à sua ideia de que a cultura ocidental dormiria num sono antropológico – não 

dogmático, como o de Kant antes de ler Hume, e inaugurado a partir do filósofo alemão, 

quem teria adicionado à sua trilogia tradicional a formulação de uma nova questão, a qual 

direcionou toda antropologia a partir do século XIX. Segundo Foucault, comentando Kant, as 

três questões críticas “O que posso eu saber?”, “O que devo eu fazer?”, e “O que me é 

permitido esperar?” foram reportadas a uma quarta questão, “O que é o homem?”: “Essa 

questão, como se viu, percorre o pensamento desde o começo do século XIX: é ela que opera, 

furtiva e previamente, a confusão entre o empírico e o transcendental, cuja distinção, porém, 

Kant mostrara
363

” – problema que Foucault já levantava em sua Tese complementar e que 

aparece reprisada em MC. Dessa forma, finalmente, na história arqueológica de Foucault, 

pode-se falar em homem, quem representa tanto o objeto diante de si quanto a si mesmo, 

noção fornecida por Kant, de quem Foucault aprende que o homem é um duplo empírico-

transcendental, pois o filósofo alemão, diferentemente de Descartes, não ignorou a estrutura 

reduplicativa da representação
364

, apresentando o homem, como esse duplo - fundamento e 
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fenômeno de si mesmo, suporte das representações. O homem, ou seja, o intelecto, passa a 

conferir à significação o estado de um fenômeno mental – o que Foucault barrou na idade 

clássica, uma vez que a representação, dentro de um esquema de signos autônomos, foi 

colocada como correlata da coisa e da ideia, não havendo aí uma consciência que sirva como 

suporte das representações.  

O homem nasceu, portanto, para a filosofia e para a ciência. E o problema das ciências 

humanas reporta à mesma falha da filosofia na modernidade, e na base dos dois domínios do 

saber se verá Kant, mostrando que filosofia e ciência não foram separadas, porque na 

épistémè clássica elas já andavam juntas. Como nosso tema é especialmente as ciências 

humanas, faz-se importante falar mais detidamente da maneira pela qual Foucault as 

apresenta em MC: o triedro dos saberes, problemática forma das ciências humanas. Na 

arqueologia de Foucault, devido ao estatuto complexo das ciências humanas, tais domínios do 

saber não podem ser vistos como ciências independentes, e sim como saberes em vizinhança 

ou em relação de proximidade com outros. As ciências humanas seriam perigosas por 

ameaçarem os domínios dos quais se compõem e estariam em perigo por serem muito 

instáveis. A consideração do filósofo francês sobre as humanidades é bem particular, e vale 

dizer que o domínio coberto pelas assim chamadas ciências humanas ele próprio também não 

é muito preciso, sendo esta uma classificação flexível. O que se toma em MC como ciências 

humanas são a Sociologia, a Psicologia e a Análise das literaturas e dos mitos
365

. Na medida 

em que as ciências humanas pedem de empréstimo os modelos das ciências empíricas, se 

colocando como representação reduplicada das primeiras, a Sociologia utiliza os conceitos da 

Economia para postular seus processos e estabelecer suas categorias; a Psicologia faz o 

mesmo com relação à Biologia; e, igualmente, opera a Análise das literaturas e dos mitos no 

que diz respeito à linguística (filologia, tal como a concebemos na seção anterior). Trata-se 
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então de reduplicar os conceitos das ciências empíricas, sendo esta a forma moderna do 

problema da representação reduplicada sobre o qual falamos ao focalizar a épistémè clássica.  

Falar em ciências humanas e não falar em história é tanto quanto estranho, já que ela é 

um dos saberes mais consolidado dentro do bloco das assim chamadas ciências humanas. No 

entanto, em Foucault, história é sim uma ciência humana, mas é também outra coisa. Como 

se viu ao longo de nossa dissertação, a história aparece numa situação de ambiguidade em 

Foucault, sendo tanto parte das ciências humanas, na verdade a mais antiga delas, quanto 

modo de ser da modernidade, e também via para o método arqueológico. Devido a essa 

fluidez conceitual, optou-se por não pormenorizá-la junto às ciências humanas. Segundo Ivan 

Domingues, Foucault tanto diferencia a história-disciplina da história-realidade quanto as 

embaralha, tomando-as ao mesmo tempo como modo de conhecimento e modo de ser das 

coisas, e muitas das vezes não se sabe se quem fala é o historiador-filósofo ou o filósofo-

historiador. Domingues afirma que tudo isso indica que em Foucault a história se transforma 

em outra coisa: “algo como uma experiência de pensamento, uma sorte de historiografia 

imaginária, e a possibilidade de desviar-se do devir real...”
366

 

Na forma do já mencionado triedro dos saberes projetado pelas ciências empíricas, pela 

formalização matemática e pela reflexão filosófica, Foucault apresenta as ciências humanas 

como constituídas a partir do próprio volume dessa figura. As ciências humanas vão surgir 

como projeção ou representação das ciências positivas do homem (biologia, economia e 

filologia). Como ciências reduplicadas, na visão de Foucault, as ciências humanas se deparam 

com esse problema de fundamentação, não por carência de rigor, mas pela forma epistêmica 

mista. Dessa forma, as ciências humanas são frágeis não somente porque falham ao teorizar o 

que não é passível de teorização, o homem, uma dobra ou um duplo no saber ocidental como 

se viu, mas porque não se descolam das ciências empíricas e da representação de seus 

conceitos. Assim, as ciências humanas podem ser entendidas como ciências da reduplicação, 

ou, segundo Foucault, ciências que estão numa posição “ana”, “hipo” ou 

“metaepistemológica”, de maneira não pejorativa, mas fazendo menção à inexatidão, à 

fluidez e à imprecisão
367

, como nossa epígrafe adianta. Na linha de Foucault, talvez o nome 

mais apropriado para as ciências humanas seja pseudociências, ciências da reduplicação de 
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outros saberes (ciências empíricas, formalização matemática e filosofia) ou ciências da 

representação, como dissemos acima, ao evocar a épistémè clássica e entender que a épistémè 

moderna é ainda depositária desta de alguma forma.  

Foi importante percorrer o trajeto da épistémè clássica para compreender a épistémè 

moderna, que finalmente assiste ao nascimento de ciências autônomas como a economia, a 

linguística e a biologia, as quais semearam os conceitos sobre os quais as ciências humanas 

se constituíram na linha arqueológica. Contudo, as ciências humanas, reconstruindo as bases 

das ciências empíricas, na tentativa de construir o homem, só podem formar um domínio 

metaforizado. A consequência disso é que, sendo então uma representação da economia ou da 

linguística ou da biologia, as ciências humanas não contém em si mesmas seu fundamento, 

crítica que Foucault direcionará à análise da literatura e dos mitos, à psicologia e à sociologia. 

E assim as ciências humanas importam os conceitos das ciências empíricas e fazem com que 

eles circulem e se cruzem num domínio do saber que, pretendendo compor o homem como 

objeto do conhecimento, acaba por se confundir e fundir a si mesmas e os campos positivos 

os quais se reportam. 

Como ciências representacionais, para Foucault, as “nebulosas” ciências humanas não 

passam de saberes em vizinhança, frágeis em sua forma epistêmica sempre projetada e mista, 

representando também a ameaça da “antropologização” para os outros domínios do 

conhecimento: a sociologia “sociologiza”, a análise das literaturas e dos mitos “mitologiza” e 

a psicologia “psicologiza”: 

 

É talvez essa repartição nebulosa num espaço de três dimensões que torna as ciências humanas tão 

difíceis de situar, que confere tal irredutível precariedade à localização destas no domínio epistemológico, 

que as faz aparecer ao mesmo tempo como perigosas e em perigo. Perigosas, pois representam para todos 

os outros saberes como que um risco permanente: por certo, nem as ciências dedutivas, nem as ciências 

empíricas, nem a reflexão filosófica, desde que permaneçam na sua dimensão própria, arriscam-se a 

“passar” para as ciências humanas ou encarregar-se de sua impureza (...)
368

. 

 

Como adiantado, a confusão entre os pólos empírico e transcendental, cuja falha resulta 

no problema do antropologismo das filosofias modernas e também das ciências humanas. Por 

tal razão, Foucault acusa toda a modernidade de uma ilusão antropológica, entendendo por 

antropologia toda reflexão voltada ao homem. Em MC, a disposição da épistémè moderna 

data de fins do século XVIII até meados do século XX, justificando tacitamente a inclusão de 

Husserl e de Sartre (cuja presença segundo Eribon era massiva na versão original de MC 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 480-1. 
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entregue para publicação, tendo sido depois expurgado
369

), ao mesmo tempo patrocinando e 

vitimados pela ilusão referida. Segundo a perspectiva de Foucault, Nietzsche
370

 teria 

colocado um basta na pergunta pelo homem, conforme ele ressalta no final de sua TC, porém 

a verdade é que a pergunta continuou sendo feita pela fenomenologia e o existencialismo. E 

assim, foi apenas quando se constituiu o que o autor chama de “duplo empírico-

transcendental”, na esteira de Kant, que o homem apareceu como figura epistêmica, ou seja, 

quando começou a desempenhar duas funções concomitantemente, a de existência como 

coisa empírica e a de fundamento filosófico, a um tempo objeto e sujeito da investigação, o 

que tanto promoveu a abertura para várias filosofias humanistas quanto para as ciências 

humanas, todas elas fruto da antropologia, a qual, como se disse, não é senão a disposição 

geral da épistémè moderna – mas uma disposição frágil
371

. 

Essa duplicidade empírica e transcendental do homem, como postulado antropológico 

para o pensamento moderno, aparece de diversas formas. Diferentemente do cogito 

cartesiano, o cogito moderno implica em outra coisa: eu sou o que sou enquanto não sou, pois 

que há todo um domínio da experiência que me precede, ou seja, uma linguagem, um 

trabalho e uma vida que me são exteriores e que me atravessam em meu modo de ser dual. O 

“eu penso” não conduz a uma evidência do “eu sou”, estando o homem em uma situação não 

de plena vigília como queria Descartes, mas sob uma espécie de vigília sonolenta. Como já 

dizia na TC: 
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 Trata-se das observações de Didier Eribon sobre a polêmica relação de Foucault com Sartre. Em sua obra 

Michel Foucault, lê-se que Raymond Bellour, em ocasião de um colóquio em 1988 em Paris, disse que teve 

acesso aos manuscritos de Les mots et les choses. Bellour, segundo a narração de Eribon, diz que a obra 

comportava inúmeros ataques endereçados a Sartre, mas que Foucault acabou suprimindo. A fala de Bellour veio 

logo após a conferência de Gérard Lébrun, quem ressaltou o caráter combativo e endereçado da obra (aos 

filósofos da consciência como Husserl, Merleau-Ponty e, sobretudo, a Sartre). ERIBON, Didier. Michel 

Foucault: Uma biografia, p. 161. 
370

 Cumpre-nos dizer aqui que, talvez, a grande ousadia da Tese Complementar seja justamente apresentar a 

vertente nietzschiana como continuação do projeto crítico, motivo pelo qual Foucault foi aconselhado a não 

publicá-la. Como observa Sardinha: “a modernidade pós-kantiana fica marcada por um esquecimento da lição 

crítica que limita as pretensões do conhecimento, sendo Nietzsche o único autor de relevo que desmistifica as 

pretensões das novas antropologias filosóficas e que, ao fazê-lo, retoma o gesto crítico de Kant. Como se vê, a 

ambição do escrito de Foucault é quase desmesurada, o que explica em parte a decisão do seu autor em não a 

publicar.” SARDINHA, Diogo. “Kant, Foucault e a Antropologia Pragmática” Kant e-Prints. Campinas, Série 2, 

v. 6, n. 2, p. 43-58, jul-dez, 2011, p. 44.  
371

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 473. 
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A antropologia é este caminho secreto que, na direção das fundações de nosso saber, religa, por uma 

mediação não refletida, a experiência do homem e a filosofia. Os valores insidiosos da questão Was ist 

der Mensch? são responsáveis por este campo homogêneo, desestruturado, indefinidamente reversível, 

onde o homem oferece sua verdade como alma da verdade. As noções polimorfas de “sentido”, de 

estrutura, de “gênese” – qualquer que seja o valor que possam ter e que seria justo restituir-lhes em um 

pensamento rigoroso – por ora só indicam a confusão do domínio onde assumem seu papel de 

comunicação. O fato de que circulem indiferentemente em todas as ciências humanas e na filosofia não 

funda um direito a pensar esta e aquelas como que em um único bloco, mas somente sinaliza a 

incapacidade em que encontramos de exercer contra esta ilusão antropológica uma verdadeira crítica.
372

 

 

Devido a esse escapamento do homem com relação a si mesmo, pode-se dizer que sua 

situação no mundo é de desconhecimento, o qual se dá sob a forma do impensado, sobre o 

qual a fenomenologia não cansou de se debruçar. Para Foucault, a fenomenologia, no limiar 

da modernidade, não cessa de se resolver numa descrição do vivido que é empírica, sendo 

também uma ontologia do impensado que põe fora de circuito a primazia do “eu penso”. No 

entanto, essa reflexão sobre o impensado não teria sido feita ainda de forma autônoma, 

podendo ela ser encontrada sob nomes diferentes, como o Em-si (An sich) diante do Para-si 

(Für sich) em Hegel, ou o inconsciente (Unbewusste) de Freud reinterpretado por 

Schopenhauer, ou o homem alienado em Marx, ou ainda o implícito, o inatual, o 

sedimentado, o não-efetuado em Husserl
373

. Na esteira de Foucault, a absorção do Cogito 
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 FOUCAULT, Michel. Gênese e Estrutura da Antropologia de Kant. São Paulo: Loyola, 2011, p. 110-11. 
373

 Béatrice Han observa um ponto importante sobre o antihumanismo da arqueologia de Foucault e sua tentativa 

de ser diferente da fenomenologia husserliana, a qual não evita o cogito, partindo exatamente dele e se servindo 

amplamente de ideia de uma “subjectivé constituante” (subjetividade constituinte). A arqueologia, segundo Han, 

acaba caindo no mesmo erro que Foucault quer atribuir à fenomenologia de Husserl, ou seja, dar valor 

transcendental aos conteúdos empíricos. Mas não será na obra de Husserl que Beátrice Han vai buscar as chaves 

para entender o pensamento de Foucault, mas na obra de Heidegger, filósofo que também representa a tradição 

fenomenológica, afirmando que a ontologia heideggeriana seria um “impensado” na obra de Foucault. Para a 

autora, a ontologia hermenêutica de Heidegger é uma chave de leitura para a problemática da subjetividade em 

Foucault, e mais tarde, também uma matriz para se pensar no projeto foucaultiano de uma ontologia histórica de 

nós mesmos. Cf. HAN, Béatrice. L’ontologie manquée de Michel Foucaut. A propósito dessa influência 

heideggeriana sobre Foucault, deve-se ponderar sobre sua ambiguidade. Em uma das últimas falas do filósofo 

francês, em 1984, concedida a G. Barbedette e A. Scala, Foucault deixa clara a relação com o pensamento do 

filósofo alemão em sua trajetória filosófica: “Definitivamente, Heidegger sempre foi para mim o filósofo 

essencial. Eu comecei lendo Hegel, depois Marx, e me coloquei a ler Heidegger em 1951 ou 1952; e em 1953 ou 

1952, eu não me lembro, eu li Nietzsche. Eu ainda tenho aqui as notas que tinha tomado de Heidegger no 

momento que o lia – tenho toneladas! -, e elas são muito mais importantes do que aquelas que tomei de Hegel ou 

de Marx. Todo meu futuro filosófico foi determinado por minha leitura de Heidegger. Mas reconheço que foi 

Nietzsche quem ganhou. Eu não conheço suficientemente Heidegger, não conheço praticamente Ser e tempo 

nem as coisas editadas recentemente.” (tradução nossa) Do original: "Certainement. Heidegger a toujours été 

pour moi le philosophe essentiel. J'ai commencé par lire Hegel, puis Marx, et je me suis mis à lire Heidegger en 

1951 ou 1952 ; et en 1953 ou 1952, je ne me souviens plus, j'ai lu Nietzsche. J'ai encore ici les notes que j'avais 

prises sur Heidegger au moment où je le lisais - j'en ai des tonnes ! -, et elles sont autrement plus importantes que 

celles que j'avais prises sur Hegel ou sur Marx. Tout mon devenir philosophique a été déterminé par ma lecture 

de Heidegger. Mais je reconnais que c'est Nietzsche qui l'a emporté. Je ne connais pas suffisamment Heidegger, 

je ne connais pratiquement pas L'Être et le Temps, ni les choses éditées récemment." FOUCAULT, Michel. “Le 

retour de la morale”. .Dits et écrits IV (1980-1988). Paris: Gallimard, 1994, p.696. Edição brasileira: 

FOUCAULT, Michel. “O retorno da moral”. In: Ditos e Escritos V, p. 252-63. 
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pelo impensado e seu inverso é mais uma forma de manifestação do duplo insistente do 

homem.  

Na linha de MC, além do cogito e o impensado, temos ainda outra duplicidade que 

subjaz ao modo de ser do homem: o retorno da origem e seu recuo. As análises sobre a vida, 

o trabalho e a linguagem, retomando a historicidade própria destes domínios da experiência 

como vimos acima, jamais poderiam anunciar verdadeiramente a origem do homem, por 

partirem do já dado. O homem trabalha num mundo laborado há milênios, vive uma vida que 

é estranha às primeiras formações orgânicas, utiliza palavras mais velhas do que toda sua 

memória, sendo sempre sobre o fundo do já-começado que se pode pensar seu originário. 

Este originário “forçado” é como a primeira manhã da história para o homem, momento a 

partir do qual se depositariam os acontecimentos ulteriores. Tratar-se-ia nesse já-começado 

de uma tênue superfície do originário, mas não de sua origem mesma, busca inútil. O 

originário, paradoxalmente, cumpre apenas o papel de mostrar ao homem aquilo que não 

pertence a seu tempo, ligando-o fragilmente àquilo que não tem a mesma idade que ele.  

Diante deste quadro, Foucault conclui que o homem é aquele ser cuja origem está 

sempre recuada, marcando um calendário do qual não faz parte, sendo aquele “que não tem 

pátria nem data” e que jamais teve lugar na história. Nasce dessa situação do homem com 

relação à sua origem e ao recuo das coisas uma tarefa para o pensamento: a contestação da 

origem para fundá-la, reencontrando o modo pelo qual se constitui a possibilidade do tempo. 

Tal demanda implica que seja posto em questão tudo o que pertence ao tempo e que se curva 

a ele. A dispersão histórica volta então à sua origem, um retorno a si no já-começado das 

coisas, como se observa em Hölderlin, em Nietzsche ou em Heidegger, pensadores-modelo 

para Foucault. As extremidades representam então os pontos mais próximos, não se dando 

como um fechamento em si, mas antes como a liberação da origem na medida mesma de seu 

recuo: “lá onde os deuses se evadiram, onde cresce o deserto, onde a tékhnê instalou a 

denominação de sua vontade
374

.” 

Como visto, Foucault, já em sua TC, já colocava Nietzsche como o continuador da 

filosofia crítica começada por Kant
375

, quem inaugurou a confusão entre o empírico e o 
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 Como se viu, Foucault reelabora a lição da antiga Tese que apresenta junto à HF e a faz reaparecer em MC, 

obra que retoma a fórmula kantiana de se fazer “uma boa antropologia”. Mas essa “boa antropologia” ou 

filosofia crítica, em MC vem acrescida da ambição de se fazer uma arqueologia das ciências humanas. Por essas 

razões, resgatamos a TC de Foucault em vários momentos de nosso desenvolvimento, uma vez que tanto as 

relações de Foucault com Kant quanto seu entendimento sobre o homem como duplo já estavam ali esboçados. 



173 
 

     
 

transcendental que faz com que o projeto tanto da filosofia moderna como das ciências do 

homem sejam projetos falhos. O liame das positividades com a finitude, a reduplicação do 

empírico no transcendental, a relação perpétua do cogito com o impensado e o 

distanciamento e o retorno da origem formam o grande quadrilátero antropológico, o qual, na 

história arqueológica, logo no início do século XIX, fez recuar, mas não extinguir, a 

representação, substituindo-a pelo homem e seus duplos. E apontando o problema na direção 

de Kant, mas, ao mesmo tempo o diferenciando, Foucault situa ambiguamente a posição do 

filósofo alemão em MC, mas na TC o filósofo francês deixa claro: Kant não confunde o 

empírico com o transcendental.
376

 Resta agora entender quais as saídas que Foucault 

apresentará para os sistemas humanísticos de pensamento e o faremos na conclusão do 

capítulo. 

 

4.5 Conclusão 

Sobre o nascimento do homem, viu-se que o filósofo francês aprende a lição crítica que 

Kant teria deixado para o pensamento moderno, pois, apesar de ter deixado a pergunta “o que 

é o homem”, origem do problema antropológico, o filósofo alemão teria deixado também 

uma via para não se cair nas aporias do sujeito, ou seja, não confundir o pólo empírico com o 

pólo transcendental, que não é senão o projeto crítico, na visão de Foucault. É certo que o 

ataque de Foucault é mais forte à filosofia moderna, destacando a fenomenologia de Husserl 

e de seu discípulo Merleau-Ponty e, sobretudo, Sartre, como já constatamos. No entanto, 

tanto a filosofia quanto as ciências humanas recaem sobre o mesmo erro: tentar fornecer um 

conceito unívoco de homem, e falham porque este é aberto, marcado por tal duplicidade, 

                                                                                                                                                                                     
Cf SARDINHA, Diogo. “Kant, Foucault e a Antropologia Pragmática”. No entanto, tal reconhecimento não nos 

impede de dizer que há influências heideggerianas na perspectiva antihumanista de Foucault. Se Heidegger 

deposita o problema da cultura na “metafísica da subjetividade”, indicativo da modernidade que começa desde o 

cartesianismo, Foucault, por sua vez, ao falar da idade clássica passa ao largo do cartesianismo, preferindo a 

Gramática e a Lógica de Port-Royal, que às suas maneiras não deixaram de ser cartesianas, como notaram os 

estudiosos, e entendendo o problema da modernidade somente a partir do século XIX, devido à tendência de 

centralidade do saber na pergunta pelo homem, herdeira não do subjetivismo das Meditações de Descartes, mas 

da Antropologia de Kant.  
376

 “Em As palavras e as coisas, a relação de Foucault e Kant permanece ambivalente, pois Foucault oscila entre 

o Kant da Crítica e o Kant da ilusão antropológica. Ele afirma ‘a Antropologia constitui talvez a disposição 

fundamental que comandou e conduziu o pensamento filosófico desde Kant até nós.’ (FOUCAULT, PC, p.358). 

Não fica claro se Foucault endossa o pensamento kantiano ou se Kant também faz parte da ilusão antropológica. 

Na Tese complementar, a relação com Kant parece ser respondida.” CAROZZI, Anna Catarina de Oliveira. 

Michel Foucault e a questão antropológica: caminhos para pensar a constituição do sujeito na filosofia. 2014. 

179f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, p. 83. 
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ideia que Foucault insiste tanto em TC quanto mais tarde em MC. Assim, o aparecimento do 

conceito moderno de homem, a um tempo como sujeito e objeto do saber, resultou também 

no nascimento das ciências humanas, que são diferentes das ciências empíricas com as quais  

coexistiram na modernidade, a saber, a linguística histórica, a economia política e a biologia.  

Visando a mise-en-ordre da épistémè moderna, devemos dizer que tal idade fornece as 

condições de possibilidade tanto para a formação de “gramáticas comparadas” como 

“anatomias comparadas”. E junto a elas, outro saber também voltado para a historicidade 

também se constituiu no mesmo solo epistêmico: a economia política. Pode-se dizer que, 

junto com a linguagem e a vida, também o trabalho foi liberado em sua historicidade377, a 

exemplo do materialismo histórico de Marx e da sua contraparte “fixista” em Ricardo, que 

promoverá a suspensão do devir e partirá em busca das regularidades fenomênicas. Como se 

viu, a biologia, a filologia e a economia, isto é, as ciências empíricas, lidam com a 

positividade mesma da vida, da linguagem e do trabalho, já as ciências humanas operaram 

apenas com as representações destas, ou seja, com conceitos representativos, e por extensão 

reduplicativos, de seus objetos. Na perpectiva antihumanista de Foucault, a psicologia, a 

sociologia e a análise das literaturas e dos mitos não passam então de saberes 

representacionais, e a história, que pode ser também uma ciência humana, apenas conferiria a 

este bloco a dimensão temporal. Como observa Gutting: 

 

Enquanto que as ciências empíricas tratam os seres humanos como parte da natureza (e, portanto, 

simplesmente como objeto do conhecimento), as ciências humanas (ciências do homem) ainda tratam os 

seres humanos como sujeitos, capazes de representar o mundo e a si mesmos. Assim entendido, as 

primárias modernas ciências humanas são a psicologia, a sociologia e a análise da literatura. (Todavia, 

Foucault associa todas as ciências humanas a uma ciência empírica correspondente, argumentando que a 

biologia, a economia e a filologia, cada uma proporciona modelos para, respectivamente, a psicologia, a 

sociologia e a análise da literatura). Foucault também dá à história um lugar distintivo como uma ciência 

humana que proporciona uma dimensão temporal para as disciplinas que em si mesmas tratam o homem 

apenas em termos de um conjunto de “padronizações sincrônicas” (MC, 382/370).
378
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 Sobre este ponto, observa Kristeva: “O fim do século XVIII marca uma mudança que tanto se manifesta na 

ideologia como na filosofia e nas ciências que irão desenvolver-se no século XIX. À descrição dos mecanismos 

(incluindo o da língua) e à sistematização dos tipos (incluindo os das diversas línguas), sucede-se a concepção 
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estudados: é preciso abrangê-los com um só olhar que os coloca em linha ascendente. O historicismo vai ser a 

marca fundamental do pensamento do século XIX, e a ciência da linguagem não lhe conseguirá escapar. Donde é 

que ele aparece?” KRISTEVA, Julia. História da linguagem, p. 224. 
378

 “Whereas the empirical sciences treat human beings as part of nature (and therefore simply as objects of 

knowledge), the human sciences (sciences of man) also treat humans as subjects, capable of representing the 

world and themselves. So understood, the primary modern human sciences are psychology, sociology, and a 

literary analysis. (However, Foucault links each human science to a corresponding empirical science by arguing 

that biology, economics, and philology each provide models for, respectively, psychology, sociology, and 

literary analysis.) Foucault also gives history a distinctive place as a human science that provides a temporal 
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No entanto, alerta Gutting, não terá sido a falha da filosofia moderna e sua formulação 

do conceito de homem que promoveu o problema epistemológico das ciências humanas. Na 

verdade, as ciências humanas, na perspectiva de Foucault, foram até mais assertivas do que a 

filosofia ao elaborar um conceito mais coerente do homem, objeto dúbio em sua natureza.  

Embora possa parecer que a falha da filosofia para formular um suporte adequado do homem mine as 

ciências humanas, Foucault não concordaria com a inferência. Isso porque, em sua visão, as ciências 

humanas elas mesmas têm sido mais bem sucedidas do que a filosofia em desenvolver um conceito 

coerente de homem. Elas postularam, em particular, as funções do inconsciente, conflitos, e significados 

que explicam como o homem é capaz de representar a realidade fundamental do mundo. 

(Presumivelmente, a filosofia não é capaz de fazer isso porque ela trata o problema da representação 

inteiramente no nível da consciência.)
 379

  

 

Ainda assim, pode-se concluir que, para Foucault, o terreno mais seguro da épistémè 

moderna não é nem a dimensão das ciências humanas, e muito menos a filosofia moderna, na 

forma humanista. Para Foucault, o saber que busca não o homem, mas os limites de sua 

finitude, isolando as positividades e ordenando-as no tempo, para além do espaço, constitui-

se de maneira mais coerente. Considerando o par ciência e filosofia, pode-se dizer que: do 

lado das ciências, as ciências empíricas se constituíram em base epistemológica mais coesa, 

em comparação com as ciências humanas, que se colocam apenas “pseudo-ciências”; do lado 

da filosofia, se Kant gera o problema antropológico e exaure-se nele, ele mesmo, porém, é 

também ele aquele que logra escapar dele, deixando a proposta de uma filosofia crítica que se 

desviaria da definição imprecisa do homem, não dormindo o “sono antropológico”. E para 

despertar desse sono antropológico é necessário destruir o “quadrilátero antropológico”, 

reencontrando uma ontologia purificada ou um pensamento radical do ser. E, na esteira de 

Foucault, duas são as bases para essa “destruição” das “antropologias ingênuas”. 

A via para a filosofia é uma proposta à maneira de Nietzsche380, para quem a morte de 

Deus é também a morte do homem, perspectiva que apresenta o super-homem como promessa 

                                                                                                                                                                                     
dimension to disciplines that in themselves, treat man only in terms of a set of ‘synchronous patternings’ (MC, 

382/370)” GUTTING, Gary. French Philosophy in the Twentieth Century, p. 274-5. (tradução nossa) 
379

“Although it might seem that the failure of philosophy to formulate an adequate account of man undermines 

the human sciences, Foucault would not agree with this inference. This is because, in his view, the human 

sciences themselves have been more successful than philosophy in developing a coherent concept of man. They 

have, in particular, posited unsconscious functions, conflicts, and meanings that explain how man is able to 

represent the fundamental realities of this world. (Presumably, philosophy is not able to do this because it treats 

the problem of representation entirely on the level of consciousness.)” GUTTING, Gary. French Philosophy in 

the Twentieth Century, p. 275. (tradução nossa) 
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 “Entretanto, recebemos o modelo desta crítica há mais de meio século. O empreendimento nietzschiano 

poderia ser entendido como um basta enfim dado à proliferação da interrogação sobre o homem. Com efeito, a 

morte de Deus não manifestada em um gesto duplamente homicida que, pondo um termo ao absoluto, é, ao 

mesmo tempo assassínio do próprio homem? Pois o homem, em sua finitude, não é separável do infinito do qual 
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e um recomeço para a filosofia contemporânea possibilitado pelo Retorno. E assim, seria o 

pensamento de Nietzsche, para Foucault, a continuidade de um projeto de uma crítica geral da 

razão à maneira kantiana, escapando do erro das filosofias/antropologias pós-críticas. Na 

verdade, se Kant começou a pergunta pelo homem, Nietzsche coloca uma pedra sobre ela, 

como ressaltamos. A arqueologia pode ser entendida então como uma tentativa de resgatar a 

lição crítica de Kant, acusando os sistemas de pensamento modernos que posteriormente ao 

filósofo alemão caíram no problema de fundar a significação no sujeito, confundindo assim os 

dois pólos que Kant diferenciou. A via para as ciências humanas é o estruturalismo, como 

veremos mais detalhadamente no próximo capítulo. Este é o caminho proposto por Foucault 

para as ciências humanas, uma vez que aqui os pontos cegos da questão antropológica são 

trocados pelas formas objetivadas, configurando saberes que não têm o homem como centro, 

mas categorias que lhe são externas como o parentesco, o clã, os fonemas, etc. Mas em que 

consistem exatamente essas chamadas ciências estruturalistas e qual o espaço delas dentro do 

projeto da arqueologia do saber? Por que Foucault, a partir dos anos 70, irá reapresentar as 

ciências humanas por outro prisma, o da genealogia do poder, deixando de lado a proposta 

estruturalista? Tais questionamentos serão contemplados em nosso próximo capítulo, 

dedicado às ciências estruturalistas, tendo a linguística como grande modelo epistêmico e 

último estágio da linguagem abordado por Foucault. Caberá neste momento criar caminho 

para responder à segunda pergunta, momento em que buscaremos entender a virada da 

arqueologia do saber e o abandono do estruturalismo, quando Foucault volta seu pensamento 

para as instituições e as relações de saber-poder.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
ao mesmo tempo é negação e arauto; é na morte do homem que se cumpre a morte de Deus. Não seria possível 

conceber uma crítica da finitude que fosse liberadora tanto em relação ao homem quanto em relação ao infinito e 

que mostrasse que a finitude não é termo, mas a curva e o nó do tempo onde o fim é o começo.” FOUCAULT, 

Michel. Gênese e Estrutura da Antropologia de Kant, p. 111. 
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Capítulo 5 

A épistémè estruturalista: a psicanálise e a etnologia e a linguística 

5.1 As ciências estruturalistas: a dissolução do homem  

O estruturalismo não é um método novo; ele é a consciência desperta e inquieta do saber 

moderno. 

Michel Foucault
381

 

 

Nosso primeiro capítulo versou sobre o contexto do estruturalismo nos anos de 1960 e 

mostrou como aparece de maneira ambígua no pensamento de Foucault. Resta-nos entender 

melhor o que foi a perspectiva estruturalista para as jovens ciências humanas e sociais, uma 

tendência dos anos de 1960. Na história arqueológica, viu-se que, após uma longa 

consideração sobre o saber clássico, Michel Foucault, apresenta sua épistémè moderna na qual 

o homem aparece como matéria de questionamento da filosofia, possibilitando essa 

“invenção” o surgimento das assim chamadas ciências humanas. Contudo, como crítico do 

humanismo, Foucault problematiza a questão antropológica tanto com respeito à filosofia 

quanto no tocante às ciências empíricas, uma vez que as ciências humanas, como ciências da 

representação, importam os conceitos das primeiras, fazendo com que eles percam sua 

funcionalidade, pois, em outros contextos, tornam-se meras metáforas e não têm o que fazer. 

Importante lembrar que além de reduplicarem as ciências empíricas para as quais colocam a 

ameaça de antropologização, que já ocorre na filosofia, as ciências humanas expressam 

também uma relação de vizinhança com a formalização matemática, estabelecendo com a 

última uma relação um pouco mais segura. Mas, num sentido oposto desse movimento que 

tenta construir o homem como sujeito e objeto do saber, encontram-se as contraciências, que 

viriam na contramão da reduplicação dos saberes e da investida da filosofia na antropologia, 

sendo elas então a psicanálise, a etnologia e a linguística, ciências as quais não cessariam de 

desfazer o homem.  

Tais contraciências, como são chamadas por Foucault, não são senão disciplinas 

estruturalistas e apontam para uma épistémè que esvazia a pergunta pelo homem, se 

refugiando nas puras formas, entendidas como estruturas, e contornando assim a história e 
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definitivamente a questão antropológica. Nessa perspectiva, a psicanálise e a etnologia 

ocupam nesse momento do pensamento de Foucault um espaço privilegiado de análise, e não 

são contraciências porque não exibem rigor científico, mas porque assumem as ciências 

humanas em seu contrafluxo ou contrapé, dissolvendo o objeto homem, para falar como Lévi-

Strauss. Tais ciências serão as instâncias críticas que vão abrir caminho a uma nova 

perspectiva para as ciências do homem e levá-las à dissolução, vencendo o sono 

antropológico, tão mencionado no capítulo anterior, ao trocar as ambiguidades do homem 

pela estrutura e as formas objetivadas e abrindo-lhes a senda da ciência tout court. Assim 

como a psicanálise se coloca no horizonte do inconsciente, a Etnologia se posiciona na 

dimensão da historicidade, questionando-a, uma vez que é a sincronia e a estrutura que 

prevalecem, a julgar por Lévi-Strauss. Do significado à neurose da Psicanálise, da unidade de 

uma estrutura cujas transformações formais liberariam os sistemas de parentesco na 

Etnologia, forma-se o tema de uma pura teoria da linguagem que ofereceria um modelo 

formal, e, portanto, mais seguro para ser seguido. Sobre este ponto, é importante dizer que 

tanto a psicanálise como a etnologia se reportam à linguística, ciência-referência, e mais 

importante contraciência na ordem de Foucault: a linguística moderna saussureana, ciência 

estruturalista por excelência e que merecerá no capítulo especial destaque. 

O inconsciente da psicanálise será uma instância crítica para questionar não somente a 

psicologia, mas todo o campo das ciências humanas, uma vez que estas se dão em bloco. Da 

mesma forma, a etnologia como ciência dos povos primitivos ou povos sem história, na 

perspectiva ocidental, também irá questionar não somente a sociologia, mas todo o saber das 

ciências humanas, pois a objetivação do socius coloca o homem de lado e o substitui por 

estruturas encontradas nas diversas sociedades, como as interdições das culturas, a exemplo 

do incesto, etc. O paradigma, a linguística estruturalista, coloca em recesso a diacronia, 

contornando o historicismo em função da sincronia, e tendo por matéria da observação não o 

homem, mas a linguagem ela mesma e suas formas. Essa linguística forneceria uma ciência 

completamente fundada na ordem dos saberes exteriores ao homem, pois, ao tratar da 

linguagem pura, suspenderia todo o espaço das ciências humanas. Como uma pura teoria da 

linguagem, a linguística estruturalista ocupa o espaço mais importante nas considerações de 

Foucault, uma vez que tanto a etnologia quanto a psicanálise, como notaram Lévi-Strauss e 

Lacan, operam na extensão da linguagem (sistemas simbólicos e mesmo semióticos), sendo 

ela seu grande modelo. Ao contrário do que Foucault diz das ciências humanas, a linguística 
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se arriscaria a ter um papel muito mais fundamental do que retomar as funções de outras 

ciências, permitindo a estruturação dos próprios conteúdos e não sua reduplicação teórica, ao 

questionar as bases da linguística histórica.  

Na perspectiva de Foucault, uma vez que trata das formas puras da linguagem, tal 

ciência faz aparecer seu ser próprio. É a reunificação de uma linguagem que foi fragmentada 

(domínio do empírico) na épistémè moderna e que foi a condição de possibilidade do homem 

(ser falante), enquanto figura do saber, que permite a Foucault apontar para uma possível 

mutação arqueológica, vendo na linguística estrutural um paradigma das ciências dessa 

épistémè que apenas se anuncia. Devido a essa importância da linguística estruturalista como 

modelo epistêmico para as novas ciências (jovens ciências sociais) e para completar nosso 

percurso da arqueologia da linguagem exposta por Foucault, este capítulo cumpre entender 

como se deu a perspectiva estruturalista nos estudos da linguagem, tendo Saussure como 

grande precursor. Interessa-nos também entender como a linguística resgata o projeto 

clássico da Gramática de Port-Royal, culminando esse procedimento no retorno da 

representação na linguagem. 

 

5.2 A linguística estruturalista: o grande modelo e o resgate da representação 

Como as escalas musicias, a estruturação fonêmica é uma intervenção da cultura na 

natureza, um artefato que impõe regras lógicas ao contínuo sonoro.
382

 

 

Jakobson 

 

Afastando-se da perspectiva histórica em linguística, Saussure, no século XX, vem a 

introduzir uma novidade nas pesquisas de linguística. Face à quase hegemônica preocupação 

com a historicidade e com a evolução da língua, Saussure, juntamente a alguns outros, não se 

contentava com as categorias e funções da linguística de tendência diacrônica, buscando um 

outro arquétipo para a ciência da linguagem. Nas palavras de Benveniste:  

 

(...) algumas cabeças inquietavam-se: qual é a natureza do fato linguístico? É verdade que não consiste 

senão na mudança? Mas como, embora mudando, permanece a mesma? Como então funciona e qual é a 

relação dos sons com o sentido? A linguística histórica não dava nenhuma resposta a essas questões, pois 

jamais havia precisado propô-las. Ao mesmo tempo, surgiam dificuldades de ordem totalmente diferentes, 

mas igualmente temíveis.
383
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Insatisfeito com o historicismo em linguística, Saussure interrompe as atividades de 

escrita, tendo em vista a busca pelos fundamentos – o que coloca a historicidade de lado, 

substituindo-a pela língua em geral: “Quanto mais sonda a natureza da linguagem, menos 

pode satisfazer-se com as noções recebidas.
384

” Não encontrando respostas às suas perguntas, 

Saussure irá forjar novas bases para a ordenação dos fatos da linguagem, formando um novo 

domínio da linguagem que será conhecido como linguística estruturalista. O interesse dessa 

linguística é o funcionamento da língua, tendo como primeira orientação a ideia de que a 

língua forma um sistema, ou seja, a língua é composta de um arranjo sistemático de suas 

partes, as quais serão reconhecidas como estruturas. Os dados da língua valem por si mesmos 

e são “fatos” objetivos, grandezas absolutas, suscetíveis de serem consideradas de maneira 

isolada; no entanto, eles devem ser considerados de maneira geral, se tomados dentro do 

sistema linguístico. Por consequência disso, o arbitrário do signo, como Benveniste nos 

mostra, deve ser considerado de maneira ponderada, sendo válido no que tange às partes, mas 

não em relação a todo o sistema. De acordo com essas novas exigências, as quais eram ou 

silenciadas pela linguística histórica ou nem mesmo colocadas por ela, uma linhagem de 

pesquisadores começou a se interessar pelas línguas não escritas, a exemplo das línguas 

indígenas, e a necessidade de um novo método se tornou cada vez mais real: “a linguística 

entra então em sua terceira fase, a de hoje
385

”. 

O Cours de Linguistique Générale de Saussure abriu um novo campo de pesquisa para 

os estudos da língua. Escapando à vocação diacrônica, mas não a ponto de deixar a 

temporalidade de lado, o suíço ilustre resgata o arbitrário da linguagem e ainda a 

generalidade da Grammaire de Port-Royal386. E, buscando pelos fundamentos, Saussure 

queria mostrar ao linguista “o que ele faz”, pois almejava entender o erro em que a linguística 

se envolveu a partir do momento que começou a tratar a linguagem como coisa, ou seja, 

como organismo vivo. A linguagem para Saussure não poderia ser análoga a nada e, por isso, 

não comparável a nenhum outro objeto. Estava em jogo a autonomia da linguagem, fundada 
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 Como observa Foucault: “A linguagem já não é propriamente esse signo – mais ou menos longínquo, 

semelhante e arbitrário – ao qual a Lógica de Port-Royal propunha como modelo imediato e evidente, o retrato 

de um homem ou um mapa geográfico. Adquiriu uma natureza vibratória que a destaca do signo visível para 

aproximá-la da nota musical. E foi preciso justamente que Saussure contornasse esse momento da fala, que foi 

capital para toda a filologia do século XIX, para restaurar, para além das formas históricas, a dimensão da língua 

em geral e reabrir, acima de tanto esquecimento, o velho problema do signo que animara, sem interrupção, todo 

o pensamento desde Port-Royal até os últimos ideólogos.” FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 395. 
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sobre a distinção língua e fala, e como tal a igual distância do logicismo em gramática (idade 

clássica) e da historicidade na linguística (idade moderna). Apesar de Saussure nunca ter 

utilizado a palavra “estrutura” de maneira doutrinal, este termo foi o estandarte de vários 

movimentos contemporâneos, sobretudo nos anos de 1960, chegando a esvaziar-se de 

sentido, devido à sua inflação, ao se converter em moda – até o treinador da equipe francesa 

de futebol declara que iria organizar seu time de maneira estruturalista, como narra François 

Dosse
387

. 

Sobre essa nova perspectiva da ciência da linguagem, observa-se que a noção positivista 

do fato linguístico passa a ser substituída pela de relação, “o ‘atomismo’ dá lugar ao 

‘estruturalismo’
388

” Cabe ao linguista da escola estruturalista descrever essas relações, definir 

os planos, referir-se à estrutura formal da língua, tornando-a cada vez mais concreta ao 

reduzi-la a seus elementos significantes dos quais depende – dependência mútua, uma vez que 

tais estruturas dependem do sistema da língua como um todo e que o sistema da língua 

depende dessas estruturas. Tomar a língua como sistema significa operar através da 

composição e decomposição de seus elementos significantes. Há de se considerar que muitos 

princípios separam completamente a linguística histórica da linguística estrutural. A 

linguística estruralista parte então da ideia de um sistema da língua, buscando encontrar neste 

os princípios gerais a que se pode chamar de universais linguísticos. Segundo este modelo, a 

língua se dá não na linha da evolução ou da história, mas como sistema, o qual possui leis e 

regras de funcionamento próprios: “a separação língua/fala, paradigma/sintagma, 

sincronia/diacronia marca bem esta orientação da linguística para a língua, para o paradigma 

e para a sincronia mais do que para a fala, para o sintagma e para a diacronia”
389

. Na verdade, 

uma das bases da teoria de Saussure é o princípio da dualidade opositiva da linguagem. Eis 

algumas dessas associações que operam binariamente: Articulatória/acústica; Som/sentido; 

Indivíduo/sociedade; Língua/fala; Material/não material; Paradigmático/sintagmático; 

Identidade/oposição; Sincrônico/diacrônico; significante/significado – a mais importante, e 

outras. No entanto, há de se reconhecer que a noção de evolução não foi completamente 

abandonada: cada língua oferece uma situação particular em cada momento de sua história; 

porém, a própria fala proferida aqui e agora depende da língua e sua estrutura. Neste esquema 
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teórico, a diacronia é resgatada como a relação entre os sistemas sucessivos, mas não mais 

como a tendência que guia o estudo da linguagem. 

É importante dizer também que nenhum aspecto da linguagem é um dado fora dos 

outros, o que vem a esclarecer que as dualidades listadas acima são relacionais, pertencendo a 

uma unidade maior que é o sistema da língua. E o modelo da estrutura geral dos sistemas é 

dado pela articulação dos fonemas, menor partícula da língua - que é facilmente reconhecido 

pelo locutor ao identificar os sons distintivos de uma língua. Dessa forma, face à tendência 

diacrônica dos estudos da linguagem e da primazia da fala, Saussure resgata o caráter 

arbitrário do signo, dizendo que o conjunto deles está fundado sobre a diferença que a um 

tempo os une e os separa. Nessa linha, o sistema linguístico é composto pelo significante, o 

qual corresponde à imagem acústica, e o significado, que corresponde ao conceito ou à 

imagem mental. Mas o que significa essa natureza arbitrária do signo para Saussure? 

Segundo o suíço, o arbitrário significa que o signo é imotivado por qualquer vínculo 

natural com a realidade. Para Saussure, o signo não une o nome à coisa, mas o 

conceito/significado a uma imagem/significante. Ao retirar a marcação da coisa de circuito, 

Saussure resgata o arbitrário do signo, não incorporando um terceiro elemento no sistema. A 

representação aqui é puramente mental, uma vez que a linguística estrutural não quer lidar 

com a coisa do mundo, mas apenas com as formas, as puras formas390
. Resolvendo que a 

representação é mental, e retendo da língua não seu esquema de referência ao mundo, mas 

apenas a sua forma, parece-nos que Saussure enfrenta o problema da marcação da coisa, cujo 

elo com a linguagem pode ser ou natural ou convencional, como para Hobbes – um problema 

que vem a se colocar para os esquemas da linguagem, sendo que o linguista estruturalista o 

resolve com a representação mental e o filósofo, pelo menos, o filósofo da linguagem, acaba 

triangulando a relação entre o signo, a ideia e a coisa. Passo que Foucault não dá, como 

vimos. Benveniste, em defesa de Saussure, diz que não se trata de falta de rigor do linguista, 

esclarecendo que o signo é arbitrário, mas que o laço entre significante e significado é 

necessário. Há uma espécie de simbiose entre o conceito e a imagem acústica, uma vez que o 
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 Nas palavras de Benveniste: “Está claro que o raciocínio é falseado pelo recurso inconsciente e sub-reptício a 

um terceiro termo, que não estava compreendido na definição inicial. Esse terceiro termo é a própria coisa, a 

realidade. Saussure não cansou de dizer que a ideia de “soeur” não está ligada ao significante s-ö-r, porém não 

pensa menos na realidade da noção. Quando fala da diferença entre b-ö-f e o-k-s, refere-se, contra a vontade, ao 

fato de que esses dois termos se aplicam à mesma realidade. Eis aí, pois, a coisa, a princípio expressamente 

excluída da definição do signo, e que nela introduz um desvio e aí instala para sempre a contradição. De fato, se 

se estabelece em princípio – e com razão – que a língua é forma, não substância, é preciso admitir – e Saussure o 

afirmou claramente – que a linguística é a ciência das formas exclusivamente.” BENVENISTE, Émile, 

Problemas de linguística geral I, p. 54-5. 



183 
 

     
 

espírito descarta as formas vazias, assimilando/nomeando apenas a forma fônica que serve de 

suporte a uma representação identificável. Tal raciocínio leva à implicação de que na 

linguagem verbal articulada, a linguagem humana por excelência, não isola o som do 

pensamento nem o pensamento do som. 

Outra luz pode ser jogada ainda sobre este problema da substância/coisa num esquema 

linguístico instituído arbitrariamente. Tal iluminação vem da diferenciação entre o prisma do 

sujeito falante e o prisma do linguista, nas palavras de Benveniste: 

 

É, realmente, transposto em termos linguísticos o problema metafísico da relação entre o espírito e o 

mundo, problema que o linguista estará, talvez um dia, em condições de abordar com sucesso, mas que no 

momento fará melhor se o deixar de lado. Propor a relação como arbitrária é para o linguista uma forma 

de defender-se contra essa questão e também contra a solução que o falante lhe dá instintivamente. Para o 

falante há, entre a língua e a realidade, adequação completa: o signo encobre e comanda a realidade...
391

 

 

Como adiantado acima, é importante lembrar que o signo em si não é arbitrário, sendo 

relativo quando se pensa no sistema do qual faz parte – o que significa dizer que o elo entre o 

som e o signo é o que compõe o seu caráter arbitrário, mas que isso não diz respeito ao 

restante do sistema. Em suma, pode-se dizer que o signo é arbitrário enquanto normatividade, 

resgatando a noção inicial de que a língua é um sistema constituído de partes, as quais têm 

valores relativos. Outra consideração importante sobre a linguística estrutural é a relação da 

linguagem com o aspecto lógico e matemático, aquela mesma característica que havia ficado 

para trás quando o regime da representação recuou. E Foucault notou bem o resgate que faz 

Saussure da teoria clássica do signo, à maneira de Port-Royal: “Sabe-se bem que Saussure só 

pôde escapar a essa vocação diacrônica da linguagem com a representação, disposta a 

reconstituir uma ‘semiologia’ que, à maneira da gramática geral, define o signo pela ligação 

entre duas ideias
392

.”  

Foucault é breve ao falar da linguística estruturalista, mas a colocando como uma 

ciência privilegiada em sua arqueologia, identifica aí um domínio formal que será um 

contramodelo para as ciências do homem, colocando um ponto final de uma vez por todas nas 

dificuldades da questão antropológica. Limitamos nosso recorte da linguística estrutural 

apenas ao resgate do binarismo e do tema da representação na linguagem393, questão que foi 
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levantada quando analisamos o projeto da épistémè clássica. Pode-se dizer que a lingüística 

estrutural é depositária, de alguma maneira, do mesmo tema da representação no qual 

Foucault se vê às voltas em toda MC. Lá e cá, reconhecemos que a representação é um 

problema que aparece em MC de diversas formas, até mesmo na configuração epistêmica das 

ciências humanas, quando ela é visada negativamente. 

A linguística estrutural, instância crítica pela qual Foucault faz seu diagnóstico sobre 

uma possível nova épistémè, contorna o homem ao dispor no espaço do saber as puras formas 

lingüísticas, esvaziadas de qualquer conteúdo dado por uma consciência ou antropologia 

fundadora. Este apelo ao formalismo é o último estágio histórico da linguagem identificado 

por Foucault, o qual lhe rende a tão polêmica tese antihumanista de MC. Em Foucault, é 

possível identificar pela configuração da linguagem que não há homem no regime das 

semelhanças no Renascimento, nem no domínio da representação na épistémè clássica, sendo 

este reconhecido apenas na épistémè moderna, mas, apesar de recente, este homem já se 

encontraria ameaçado. Nos quadros da épistémè estruturalista anunciada na curva da épistémè 

moderna (meados do século XX), ao dispensar a centralidade do sujeito epistemológico, o 

cientista se deu melhor trocando o humanismo e o anthropos pelas estruturas e os sistemas 

impessoais, porém inteligíveis e empiricamente analisáveis, em vez de continuar obsecado 

com a vaguidão e as confusões da questão antropológica. 

5.3 Conclusão  

... Na França, certos “comentadores” limitados persistem em me apor a etiqueta de 

“estruturalista”. Não consegui imprimir em seu espírito estreito que não utilizei nenhum dos 

métodos, nenhum dos conceitos ou palavras-chaves que caracterizam a análise estrutural. 

Ficaria grato a um público mais sério por me libertar de uma associação que, certamente, 

me honra, mas que não mereci.
 394

  

Michel Foucault 

 

Pode-se dizer, ao concluir o capítulo, que as contraciências, além de anunciarem a 

possibilidade de uma nova épistémè e configuração do saber – uma épistémè estruturalista, 

                                                                                                                                                                                     
do signo desse a si própria, como fundamento e justificação filosófica, uma “ideologia”, isto é, uma análise geral 

de todas as formas da representação, desde a sensação elementar até a ideia abstrata e complexa. Era igualmente 

necessário que, reencontrando o projeto de uma semiologia geral, Saussure desse ao signo uma definição que 

pôde parecer “psicologista” (ligação de um conceito com uma imagem): é que, de fato, ele redescobria aí a 

condição clássica para pensar a natureza binária do signo.” FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 92. 
394

 FOUCAULT. Michel. “Prefácio à edição inglesa”. In: Ditos e escritos II, p. 188. 
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poder-se-ia dizer –, levando à dissolução do homem e, por extensão, das ciências humanas, 

irão pavimentar um novo caminho para as ciências do homem, um caminho que contorna a 

história para buscar refúgio na estrutura: o que nos autoriza a chamá-las de ciências 

estruturalistas. Portanto, é a visualização prévia do limiar de uma nova épistémè que permite 

a Foucault dizer que o homem está em vias de desaparecer, à maneira da profética e 

emblemática última frase de MC: “como, na orla do mar, um rosto de areia
395

”. Na 

finalização deste capítulo é importante dizer que Foucault propõe não o fim das ciências 

humanas, mas o abandono da categoria de homem, que ele se esforçou por mostrar que é 

ambígua. Assim, pode-se entender que uma boa via para as ciências humanas seria aquela 

percorrida pelas novas ciências estruturalistas, muito em voga nos anos de 1960. Gutting, ao 

invocar Bachelard, tenta mostrar que Foucault tinha em mente a ideia de que uma ciência 

pode ser reformulada. Na perspectiva bachelardiana, uma ciência não precisa de se fixar com 

as mesmas categorias para sempre, porque as verdades científicas podem cair em descrédito, 

sendo, portanto, mutáveis.
396 

E seria este o horizonte da noção de “contraciência”: uma 

ciência que abandona a categoria de homem para se colocar em bases menos ambíguas, como 

as estruturas encontradas na sociedade, ou as estruturas da linguagem ou as estruturas da vida 

psíquica.  

Gutting diz que embora MC condene toda filosofia que veio a partir de Kant, seu 

grande alvo era a fenomenologia existencial, da qual Sartre é um grande representante, o que 

já mencionamos várias vezes, sobretudo em nosso primeiro capítulo, e como faz Gutting, ao 

citar a resposta de Sartre depois de ler a tão vendida MC.397 Certamente críticas como as de 
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 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p. 536. 
396

 GUTTING, Gary. French Philosophy in the Twentieth Century, p. 275. 
397

Gutting afirma: “Ele argumentou que o método foucaultiano não deveria ser comparado a uma arqueologia, 

mas a uma geologia (recordamos que Lévi-Strauss descobriu sua inspiração na geologia). A arqueologia, Sartre 

observou, tenta reconstruir uma estrutura (‘estilo’ é o termo de Sartre) que tem a aparência de uma ‘situação 

natural’. Mas de fato as ruínas a serem reconstruídas são ‘o resultado de uma práxis’; elas foram ‘concebidas e 

construídas por seres humanos’. Foucault, no entanto, meramente nos presenteia com uma série de ‘camadas’, 

cada uma definindo ‘as condições de possibilidade de um certo tipo de pensamento que triunfou durante certo 

período. Ele não tem interesse em ‘como cada pensamento é construído na base dessas condições nem como os 

homens passam de um pensamento para outro’. Para responder a essas questões – e, de acordo com Sartre, essas 

são as mais importantes – Foucault teria que lidar com a práxis e consequentemente com a história, que é 

‘precisamente o que ele se recusa a fazer’. Sartre admite que há um sentido em que a perspectiva de Foucault é 

histórica: ‘ele distingue épocas, um antes e um depois’ (“Jean-Paul Sartre Répond” [SR], 87). Mas ele apresenta 

meramente ‘permanências’ instantâneas do passado, sem senso de movimento da história (que, na visão de 

Sartre, é fornecido pela subjetividade humana).” Edição original: “... He argued that Foucault’s method should 

not be compared to archaelogy but to geology (recall that Lévi-Strauss had found his initial inspiration in 

geology). Archeology, Sartre noted, tries to reconstruct a structure (‘style’ is Sartre’s term) that has the 

appearance of a “natural situation”. But in fact the ruins to be reconstructed are ‘the result of a praxis’; they were 

“conceived and built by human beings”. Foucault, however, merely present us with a series of “layers”, each 

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806902
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Sartre contribuíram para Foucault reelaborar seu pensamento, e a virada do autor para a 

genealogia do poder é uma consequência do reconhecimento das limitações da arqueologia 

do saber, pois nessa fase nova de seu pensamento a polêmica questão da visão filosófica do 

homem, alvo de MC, não será mais o foco. Como ressalta Gutting, MC é uma obra 

paradoxalmente marginal no corpus foucaultiano. 398  

Ainda sobre a crítica de Sartre, o pensador americano ressalta que o adversário de 

Foucault concorda que o homem seja um produto de uma estrutura, mas de maneira engajada 

com a história e não fora dela. E aí há de se introduzir o domínio da práxis e, nesse sentido, 

como argumenta Gutting, é difícil observar uma resposta convincente de Foucault à objeção 

de Sartre. Gutting diz que, neste sentido, a defesa da história estruturalista de Foucault se 

torna frágil, e Sartre mostrou bem suas limitações. A própria NC, anterior a MC, tinha um 

caráter diferente, podendo-se contemplar aí uma dimensão política que Sartre tanto sentiu 

falta em MC. Gutting fala que por conta de problemas como esses, MC é uma obra que 

diverge bastante de todo o corpus foucaultiano, e não obstante sua obscuridade causou 

grande estardalhaço desde a sua publicação, em sua polêmica com Sartre e com segmentos 

inteiros da sociologia e outras disciplinas das humanidades, ao apontar a sua pouca 

cientificidade e anunciar a “morte do homem”. Com tal expressão, no tocante ao seu 

entourage filosófico, Foucault queria dizer o fim das filosofias que se baseiam no sujeito 

fundante.  

                                                                                                                                                                                     
defining ‘the conditions of possibility of a certain type of thought that triumphed during a certain period’. He has 

no interest in ‘how each thought is constructed on the basis of these conditions nor how humans pass from one 

thought to another’. To ask these questions – and, according to Sartre, they are the really interesting ones – 

Foucault would have to deal with praxis and hence with history, which is ‘precisely what he refuses to do’. 

Sartre admits that there is a sense in which Foucault’s perpective is historical: ‘he distinguishes epochs, a before 

and an after’ (‘Jean-Paul Sartre Répond’ [SR], 87). But he presents merely instantaneous ‘stills’ of the past, with 

no sense of the movement of history (which, in Sartre’s view, is provided by human subjectivity).” GUTTING, 

Gary. French Philosophy in the Twentieth Century, p. 276. (tradução nossa) 
398

 “Suas histórias ‘genealógicas’ posteriores de fato (como fez História da loucura) discutem os males que 

surgem de fazer os seres humanos objetos das ciências humanas e ainda mostram como a nossa própria auto-

consciência como sujeitos pode ser uma ferramenta de controle. Mas mesmo aqui não há nenhuma indicação de 

como tais desenvolvimentos poderiam ser  relacionados especificamente à visão filosófica do homem, que é o 

foco de Les mots et les choses. Como resultado, Les mots et les choses, por todo o seu interesse intrínseco como 

história intelectual permanece estranhamente marginal no projeto fundamental de Foucault. Esta marginalidade 

corresponde à irrelevância final, observada no capítulo 8, do estruturalismo para o colapso da fenomenologia 

existencial.” Edição original: “His later, "genealogical” histories do (as did Folie et déraison) discuss the evils 

that arise from making humans the objects of the human sciences and further show how our own self-awareness 

as subjects can be a tool of control. But even here there is no indication of how such developments could be 

related to the specifically philosophical view of man that is the focus of Les mots et les choses. As a result, Les 

mots et les choses, for all its intrinsic interest as intellectual history, remains oddly marginal to Foucault’s 

fundamental project. This marginality corresponds to the ultimate irrelevancy, noted in chapter 8, of 

structuralism to the collapse of existencial phenomenology.” GUTTING, Gary. French Philosophy in the 

Twentieth Century, p. 277-8. (tradução nossa) 

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806902
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806902
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806902
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É interessante cotejarmos tais observações com uma entrevista que Foucault concedeu a 

Duccio Trombadori, no final de 1978, publicada em 1980 e muito mencionada aqui. Nessa 

conversa com Trombadori, Foucault faz uma retrospectiva de sua crítica ao humanismo, e 

explica o que quis dizer ao falar de “morte do homem”, já afastado da voga estruturalista dos 

anos de 1960. Na verdade, Foucault não abre mão de sua ideia inicial, mas da forma em que 

formulou o pensamento.
399 Como se viu, a mudança de pensamento de Foucault depois dos 

anos de 1970, a guinada genealógica, é certamente um indicativo de que as críticas recebidas 

certamente o fizeram mudar de perspectiva, rejeitando inclusive a “etiqueta” de estruturalista, 

como nossa epígrafe aponta. Sobre este ponto, nas obras que se seguirão depois dos anos de 

1970, trata-se não mais de épistémè, mas dos dispositivos de saber-poder, onde a arqueologia 

verá então seu limite e a genealogia se colocará no horizonte do pensamento de Foucault. 
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  “Quando falo da morte do homem, quero pôr um fim em tudo o que quer fixar uma regra de produção, um 

objetivo essencial a essa produção do homem. Em As palavras e as coisas, enganei-me ao apresentar essa morte 

como alguma coisa que estava em curso em nossa época. Confundi dois aspectos. O primeiro é um fenômeno em 

pequena escala: a constatação de que nas diferentes ciências humanas que se desenvolveram – uma experiência 

na qual o homem engajava sua própria subjetividade, transformando-a – o homem jamais se achara no fim dos 

destinos do homem. 

Se a promessa das ciências humanas tinha sido fazer-nos descobrir o homem, elas certamente não a mantiveram; 

mas, como experiência cultural geral, era antes agir no sentido da constituição do sujeito humano a um objeto de 

conhecimento. 

O segundo aspecto que confundi com o precedente é que, no curso de sua história, os homens jamais deixaram 

de construir a si mesmos, quer dizer, de deslocar, continuamente, sua subjetividade, de se constituírem em uma 

série infinita e múltipla de subjetividades diferentes, que jamais terão fim e que jamais nos colocarão em face de 

alguma coisa que seria o homem. Os homens engajam-se perpetuamente em um processo que, constituindo 

objetos, os desloca, ao mesmo tempo que os deforma, os transforma e os transfigura como sujeitos. Falando da 

morte do homem, de maneira confusa, simplificadora, era isso o que queria dizer; mas não cedo quanto à 

essência.” Foucault, Michel. “Conversa com Michel Foucault”. Ditos e Escritos VI, p. 325-6. 
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CONCLUSÃO 

Meus livros não são tratados de filosofia nem estudos históricos; no máximo, são fragmentos 

filosóficos em canteiros históricos.
 400

 

 

Michel Foucault 

 

Ao longo de nossa dissertação, nos esforçamos para abrir caminho para extrairmos as 

implicações epistemológicas da arqueologia de Foucault. Visando a linha histórica apontada 

por Foucault, procuramos entender o saber num quadro que se iniciou no século XVI, com a 

linguagem e seu vínculo com a natureza no Renascimento (mostrando também que a 

linguagem nesse momento se define pela sua relação com a ação e o cultivo da mente, o que 

vimos com os Studia Humanitatis e o papel da Retórica); passando pelo domínio dos signos-

representação nos séculos XVII e XVIII; e pelo domínio comparativo e seu liame com a 

história no século XIX. Da mesma forma, coube-nos entender o domínio das trocas e do 

comércio, o qual, na mesma base epistêmica da linguagem, se deu como círculo dos metais no 

século XVI; como análise das riquezas nos séculos XVII e XVIII; e como economia política a 

partir do final do século XVIII.  

Tratou-se de mostrar que na arqueologia de Foucault as concepções da linguagem, do 

trabalho e da vida variaram de épistémè a épistémè e, juntas, exercem elas as atividades mais 

essenciais do homem, falar, trabalhar e viver, motivo pelo qual Foucault buscou uma 

arqueologia das ciências humanas a partir de tais ciências empíricas, contornando a tradição. 

Ao buscar pelas implicações epistemológicas da arqueologia das ciências humanas de Michel 

Foucault, constatou-se que se trata em grande parte de uma história sem causalidade, que 

coloca o sujeito à margem em função de regras que lhe são anônimas e inconscientes. Devido 

a isso, o calendário da arqueologia se desvia das periodizações reconhecidas pela história do 

pensamento, ao romper com a linearidade do devir histórico em função da descontinuidade e 

das rupturas, como o filósofo reconhece em entrevista401, afirmando que fez proliferar os 
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FOUCAULT, Michel. “Mesa-redonda em 20 de Maio de 1978”. In: Ditos e escritos IV. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2010, p. 336. 
401

 Nas palavras de Foucault, definindo sua obra: “Eu estudei turno por turno os conjuntos de discurso; eu os 

caracterizei; eu defini os jogos de regras, de transformações, de limiares, de permanências; eu os compus entre 

eles, eu descrevi os feixes de relações. Onde quer que julguei necessário, eu fiz proliferar os sistemas.” “J'ai 

étudié tour à tour des ensembles de discours; je les ai caractérisés; j'ai défini des jeux de règles, de 

transformations, de seuils, de rémanences; je les ai composés entre eux, j'ai décrit des faisceaux de relations. 
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sistemas. Trata-se de uma resposta a questionamentos que recebeu, entrevista publicada pela 

Revista Esprit em 1968, na qual esclarece que importou a ele definir entre as transformações, 

os jogos de dependências intradiscursivas, extradiscursivas e interdiscursivas, o que faz em 

MC, quando correlaciona a história natural, a economia, a gramática e a teoria da 

representação. Essa foi sua preocupação em MC, ao suspender, por exemplo, a interpretação 

canônica sobre o mecanicismo e apresentar a matriz epistêmica dos séculos XVII e XVIII 

pelo prisma da representação. E, como se viu, a representação apesar de ter retraído com o 

avanço da épistémè moderna, acabou reaparecendo no discurso das ciências humanas como 

algo residual, num momento em que a historicidade era a disposição mais geral do saber.  

E tendo introduzido a descontinuidade na “história do discurso”, Foucault marca as 

diferenças com relação à “história do espírito”, que parte da ideia de uma subjetividade 

constituinte que é evitada por completo pelo filósofo. Em sua defesa, ponderando sobre os 

questionamentos que recebeu, Foucault diz que estranhamente a história do pensamento 

identifica unidades, mas que se embaraça ao traçar seus limites: “como afirmar que é a mesma 

economia que encontramos, ininterrupta, desde os fisiocratas a Keynes?”
402

 A tentativa de 

Foucault foi então definir tais unidades segundo critérios de formação, de transformação ou 

de limiares e critérios de correlação. Para o filósofo, como explica nessa réplica, “a épistémè 

não é um estado geral da razão, é uma relação complexa de mudanças sucessivas”
403

, um 

“feixe de complexo de relações”, como diz em AS.
404 

É interessante dizer também, que se Sartre nega o caráter histórico da obra de Foucault, 

por outro lado pode-se pensar que a história para Foucault não é incompatível com a noção de 

ruptura no devir temporal, e por isso o filósofo recorta-o, rompendo com qualquer ideia de 

evolução. Deve-se ressaltar também que a arquelogia do saber não oferece uma história 

epocal, na medida em que a época para Foucault não significa uma figura temporal que 

coloca sua unidade e forma vazia de todos os discursos, como ele diz, mas “é o nome que se 

pode dar a um emaranhado de continuidade e descontinuidades, de modificações internas às 

postividades, de formações discursivas que aparecem e desaparecem.
405

” Sobre essa questão 

                                                                                                                                                                                     
Partout où je l'ai estimé requis, j'ai fait proliférer les systèmes”. FOUCAULT, Michel. “Réponse a une question”. 

Dits et écrits I: (1954- 1969), p. 677. (tradução nossa)
 

402
“... (comment affirmer que c'est la même économie qu'on retrouve, ininterrompue, des physiocrates à 

Keynes?). FOUCAULT, Michel. “Réponse a une question”. Dits et écrits I: (1954- 1969), p. 675. 
403

 “L’épistémè n’est pás un stade general de la raison; c’est un rapport complexe de décalage successifs.” 

FOUCAULT, Michel. “Réponse a une question”. Dits et écrits I: (1954- 1969), p. 676-7. 
404

 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber, p. 50. 
405

 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber, p. 198. 
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da história, André Duarte, evocando o aporte da filosofia de Heidegger para o pensamento de 

Foucault, afirma que a relação dos dois pensadores com a história é liberar o pensamento 

daquilo que lhe é silencioso, na tentativa de pensar o diferente. Assim, tratar-se-ia não de 

fornecer tratados filosóficos ou históricos, mas de uma reflexão filosófica que teria a história 

apenas como ponto de partida, como evocamos em nossa epígrafe ao reportar a uma fala de 

Foucault. Duarte não deslegitima as “historiografias foucautianas”, considerando que a ideia 

de práxis”, a qual foi o ponto central da crítica de Sartre, é algo que não é suficiente para 

explicar os acontecimentos históricos na perspectiva foucaultiana. Segundo Duarte, tanto 

práxis como discurso seriam resultados de épistémès, ou mais tarde, de dispositivos de saber-

poder406.  

A defesa das “histórias foucaultianas” será feita também por Paul Veyne, para quem 

Foucault representa uma revolução na história, no já evocado apêndice de sua obra Como se 

escreve a história. Como se viu ao longo da dissertação, Foucault quer mostrar que seu 

pensamento não pode recair no gênero de história das ideias, história das ciências ou 

epistemologia. No entanto, as investidas epistemológicas de Foucault são recorrentes, o que 

nos autoriza a buscar, não uma epistemologia a rigor, mas pelo menos por “canteiros 

epistemológicos
407

” em seu pensamento, expressão que ele mesmo usa em AS para diferenciar 

                                                           
406

“O que a filosofia de Heidegger nos ajuda a compreender quando nos aproximamos das pesquisas históricas 

de Foucault é o fato de que tal reflexão não se reduz ao trabalho do historiador tradicional, mas se constitui 

enquanto “exercício filosófico” que busca “saber em que medida o trabalho de pensar a própria história pode 

liberar o pensamento daquilo que ele pensa silenciosamente, e permitir-lhe pensar diferentemente” (Foucault, 

1984a, p.14). Ou seja, a reflexão foucaultiana deve ser caracterizada como uma reflexão filosófica “sobre” e “a 

partir” da história, por meio da qual Foucault procurou compreender os “jogos entre o verdadeiro e o falso, 

através dos quais o ser se constitui historicamente como experiência, isto é, como podendo e devendo ser 

pensado” (Foucault, 1984a, p.12). Ou, para retomar uma outra formulação de Foucault a respeito da complicada 

relação entre história e filosofia ao longo de sua obra: “Meus livros não são tratados de filosofia nem estudos 

históricos; no máximo, são fragmentos filosóficos em canteiros históricos” (Foucault, 1994b, p.21). Para 

Foucault, os acontecimentos históricos não podem ser explicados pelo simples recurso à noção de práxis 

humana, visto que, na época moderna, toda práxis e todo discurso são já o efeito de relações estruturadas por 

épistémès e dispositivos de saber-poder que os possibilitam. Por isto, a investigação histórica de Foucault, tanto 

na fase arqueológica quanto na fase genealógica, prescinde da categoria da causalidade e da categoria do sujeito 

como instância soberana e unificadora da totalidade histórica. Ao longo de toda sua reflexão, Foucault duvida da 

existência de um domínio positivo como ‘a’ história, compreensível a partir da investigação da práxis ou da 

consciência humana como seu motor. Em outras palavras, a inteligibilidade dos acontecimentos e documentos 

históricos depende da consideração de mutações, transformações e rupturas que, manifestas no plano dos 

acontecimentos documentados, não são redutíveis a eles, pois não podem ser explicados causalmente por eles. 

Em termos heideggerianos, diríamos que todo comportamento humano se dá numa clareira do ser, num espaço 

aberto e já significado lingüisticamente, instância pela qual o homem que age e fala historicamente não é o 

responsável, e que se transforma demarcando épocas distintas entre si.
” 

DUARTE, André. “Heidegger e 

Foucault, críticos da modernidade: humanismo, técnica e biopolítica”. Trans/Form/Ação. 2006, vol.29, n.2, p. 

98-9. 
407

 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber, p. 206. 
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ciência e saber. Nessa passagem Foucault quer mostrar que o saber é um domínio maior do 

que a ciência, sendo seu lócus, mas, importante dizer, não se trata de uma relação excludente, 

na verdade, o primeiro seria o abarcante e o segundo o abarcado, onde buscamos nossa 

pesquisa. Certamente a arqueologia não é a rigor uma epistemologia, mas, se a ciência está 

dentro do domínio escandido do saber, estamos autorizados a buscar nelas implicações 

epistemológicas, o que tentamos fazer ao focalizar as ciências humanas. 

Devido à visão ampliada do saber, a arqueologia não encontra problemas em tratar de 

formações discursivas em estado “pré-científico”, como a história natural, a análise das 

riquezas e as gramáticas, as quais antecedem a biologia, a economia e a linguística, estas sim 

formações que alcançaram os limiares de positivação, epistemologização, cientificidade e 

formalização, ainda que cada uma tenha passado por tais etapas não ao mesmo tempo
408

. O 

que não significa que tais ciências não sejam rigorosas, ocorre, inclusive, que Foucault opta 

por tais ciências empíricas em detrimento de ciências duras como a física, a química e a 

matemática. Na visão do filósofo, a história das ciências confere primazia para essas ciências 

duras, deixando de lado, no entanto, a importância de ciências que falam da vida, do trabalho 

e da linguagem, as quais têm suas singularidades históricas – razão pela qual a gênese das 

ciências humanas para Foucault virá delas, as ciências empíricas, ocupando o paradigma da 

matemática um papel tanto quanto secundário, como vimos com a imagem do triedro dos 

saberes.  

Obviamente, buscar pelas relações entre a arqueologia e a epistemologia implica em 

desvios, uma vez que o pensamento de Foucault opera distância com relação à história do 

pensamento tradicional, de onde parte a epistemologia tradicional. Na verdade, Foucault diz 

que o eixo da epistemologia é conciência-conhecimento-ciência e a arqueologia percorre o 

eixo prática discursiva-saber-ciência. Nos dois casos, a ciência cobre não todo o eixo, mas 

uma interseção. E por isso, se a arqueologia pode ser compatível em algum momento com a 

epistemologia, essa afinidade se dá pela forma de fazer epistemologia à la française, como 
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 Em AS, Foucault esclarece que a economia sofreu inúmeros rompimentos devido aos diferentes estágios de 

limiares. Tentamos apontar, ao longo da dissertação, o desnível entre a economia e os outros saberes também 

empíricos, e um deles se dá em torno da relação entre a prática e a teoria do mercantilismo, no século XVII, 

momento em que o limiar de positividade coincide, mas não o limiar de epistemologização, que virá a se formar 

mais tarde, com Locke e Cantillon. E mais adiante ainda, um novo limiar de positividade se formará, no século 

XIX, apontado por Smith, como mostramos, e epistemologizado, porém, por Ricardo, ponto de onde Marx fará 

aparecer uma “prática discursiva inteiramente nova”. FOUCAULT, Michel. A arquelogia do saber, p. 210.  
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mostramos no primeiro capítulo ao tentar inscrever Foucault na escola de epistemologia 

francesa. 

Além desta, outra matriz para a arqueologia de Foucault é a kantiana, que desde antes 

aparece na TC. Como o próprio autor disse, já próximo de sua morte, nos anos de 1980, sob o 

pseudônimo de Maurice Florence, toda sua filosofia pode ser definida como uma história 

crítica do pensamento. No entanto, como se esforçou por mostrar, há de se constatar que o 

kantismo de Foucault não é convencional, mas evocado em seu pensamento desde a TC, onde 

aprende a lição crítica que faz reaparecer mais tarde em MC. Ao concluir nosso estudo, tendo 

perpassado pelas múltiplas relações de influência no pensamento de Foucault, ao tomar em 

conta Kant, Heidegger, Nietzsche, Bachelard e Canguilhem, constatamos a dificuldade de se 

caracterizar uma filosofia que desde sempre se coloca como múltipla. Com sua pretensão de 

originalidade, Foucault afirma que o que fez não é “nem uma formalização nem uma exegese. 

Mas uma arqueologia: isto é, como este nome indica de maneira bastante evidente, a 

descrição do arquivo.”
409

 Contudo, tratar-se-ia, de fato, de uma linha de pensamento 

completamente nova? Para Ivan Domingues
410

, em alusão ao camaleonismo do filósofo, a 

arqueologia é uma espécie de dissimulação da epistemologia, o que vem a nos colocar 

diversos problemas, como mostramos ao longo da dissertação. Prevalecendo muitas vezes 

mais a ambição de surpreender, a arqueologia das ciências humanas de Foucault mostrará 

lateralidades em suas análises, certas lacunas, muitas interpretações que mais confundem do 

que explicam, periodizações muito próprias, simplificações, etc.  

É importante dizer também que mantivemos em mente as inúmeras mudanças de 

pensamento que o filósofo sofreu, sendo elas um traço de sua filosofia, como o filósofo já 

anuncia na introdução de AS: “Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o 

mesmo
411

”. Na aula inaugural do Collège de France Foucault, realizada em 1970, apresenta os 

limites da arqueologia do saber, apontando já para uma inflexão de pensamento que dará 

forma ao novo método, a genealogia do poder. Sobre este ponto, se Nietzsche representou na 

arqueologia um continuador da filosofia crítica começada por Kant, deve-se reconhecer que o 

                                                           
409

 “…je fais n’est ni une formalisation ni une exégèse. Mais une archéologie: c'est-à-dire, comme son nom 

l'indique d'une manière trop évidente, la description de l'archive.” FOUCAULT, Michel. “Réponse a une 

question”. Dits et écrits I: (1954- 1969), p. 681. 
410

 Cf. DOMINGUES, Ivan.  O grau zero do conhecimento: O problema de fundamentação das ciências 

humanas.  São Paulo Edições Loyola, 1991, p. 7. 
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 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber, p. 20. 
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filósofo alemão continuará exercendo influência em seu pensamento, inspirando inclusive seu 

novo método. E em vez de genealogia da moral, Foucault propõe uma genealogia do poder, 

segundo ele, momento em que o corpo se encontra com a história
412

. Nessa inflexão, em vez 

de arquivo, o corpo representará para Foucault um objeto relevante de investigação, pois, em 

sua visão, este constitui a maior superfície de inscrição de poder, esfera na qual seu novo 

método se incide. 

Os inúmeros cursos que deu ao longo da vida acompanham também esses 

deslocamentos do pensamento do filósofo, neles se encontram temas já trabalhados 

anteriormente, e muitos sob outros prismas. E todas essas mudanças não significam que o 

autor se desautorizou, pois Foucault foi um pensador que se permitiu “separar de si mesmo”, 

como ele mesmo constatou: “Mas o que é filosofar hoje em dia – quero dizer, a atividade 

filosófica – senão o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento?”
413

  

Não adentramos em toda a extensão do pensamento de Foucault porque nosso foco foi 

epistemológico e voltado para a proposta de uma arqueologia das ciências humanas que o 

filósofo propõe em MC. No entanto, é imprescindível sublinharmos as diversas inflexões que 

seu pensamento sofreu, para não formatarmos em uma figura única um autor que não cansou 

de falar de sua fluidez e do caráter experimental de seu pensamento. O brilho da mente de 

Foucault é o que faz com que atualmente seja um dos autores mais citados quando se fala em 

humanidades, de onde nosso interesse em pensar as implicações epistemológicas de sua 

arqueologia das ciências humanas e inquirir pela sua atualidade. MC, com seus 50 anos de 

publicação, é uma obra que desperta até hoje o interesse de muitos estudiosos devido a seu 

grande bojo filosófico e riqueza de pesquisa, bem como a seu espírito crítico e sua 

capacidade de questionamento. Inclusive do projeto e da situação das ciências humanas e 

sociais, que nunca mais foram as mesmas depois da publicação desta obra seminal.   

 

                                                           
412

 “A genealogia, como análise da proveniência, está portanto no ponto de articulação do corpo com a história.” 

FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história”. In: Microfísica do poder, p. 22. 
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