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RESUMO

Este  trabalho está  dividido  em duas  partes.  Na primeira  procuro  organizar  as  questões  a

respeito  do  conceito  de  paradigma  a  partir  de  sua  formulação  por  Thomas  Kuhn  e  seu

desenvolvimento  por  Giorgio  Agamben  e  explorar  as  possíveis  relações  que  se  podem

estabelecer entre esse conceito e a arqueologia de Foucault, a fim de melhor compreendê-la.

Na segunda parte, exploro o livro As palavras e as coisas lendo algumas das obras literárias aí

mencionadas – o Dom Quixote, Justine e Juliette e alguns textos de Borges –, no contexto de

sua investigação arqueológica. Pretendo assim evidenciar algumas das relações que se podem

estabelecer entre textos literários e pensamento a partir da reflexão sobre Paradigma.

PALAVRAS-CHAVE: paradigma, arqueologia, Michel Foucault, Cervantes, Sade, Borges



ABSTRACT

This paper is divided in two parts. In the first one I propose to analyze some discussions on

the concept of paradigm, as stemming from it’s formulation by Thomas Kuhn and following

later developmentes by Giorgio Agamben, while exploring possible relations between this

concept and Michel Foucault’s archaeology, in order to achieve a better understanding of its

workings. In the second part I explore some of the questions proposed by Foucault in  The

order of things by reading some of the literary works – Dom Quixote, Justine and Juliette and

some texts by Borges –, mentioned in the context of the book’s archaeological investigation.

This way I intend to clarify some of the possible relations between literary texts and thought

through the notion of paradigm.

KEYWORDS: paradigm, archaeology, Michel Foucault, Cervantes, Sade, Borges
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Introdução

Havia, no princípio, um pequeno desejo de mostrar que o melhor que a ciência pode

trazer para a vida, não é mais que literatura.

Mas era preciso escolher algo de mais concreto e, assim, depois de percorrer muitos

labirintos,  encontrei  uma  grande  clareira  onde  pessoas  caminhavam  excentricamente

abanando as mãos, outras seguravam firmemente pedras diante de si e as encaravam com

vigor a fim de saber se eram reais, algumas repetiam palavras até que não fizessem mais

sentido, duas pessoas discutiam: uma apontava para diferentes direções e nomeava objetos

que a linha do seu dedo encontrava, a outra simplesmente falava velozmente uma sequência

de palavras sem sentido. Alguém corria de um lado a outro apontando para todos os lugares

dizendo: “Isso é.”, “Isso também é.”, enquanto um outro sentava-se emburrado no meio da

clareira e respondia: “Não é.”

Descobri que o meu problema tinha a ver, de alguma forma, com a representação, e

que essa era uma questão importante. Encontrei,  então, em alguma prateleira familiar, um

livro escrito por um filósofo francês muito em voga, Michel Foucault, chamado As palavras e

as coisas, e o abri. Não sei bem ainda o significado do que encontrei em suas páginas, mas

percebi  que  ali  havia  muito  de  literatura,  e  muito,  também,  daquilo  que  eu entendia  por

ciência. Talvez eu demore ainda muito tempo para compreender tudo o que significa aquele

livro,  ou mesmo se significa  algo,  e  talvez nunca venha a  saber.  O livro,  entretanto,  era

concreto, e sério. Dizia que a representação, sendo um problema atual, era todavia datado. Um

problema que tinha muitas formas, e que nem sempre havia sido uma questão sobre a relação

entre as palavras e as coisas. Que essa questão sobre o ser da linguagem só havia se colocado

no limiar de nossa modernidade e que se conjugava à questão de uma visão antropomórfica do

mundo e que era pensada em termos de limitações e universais. E que, portanto, deveria se

tornar obsoleta conforme se percebesse que o mundo não era do homem, que a língua não era

sua e que limites são apenas aspectos de transgressões.

Era  a  literatura  que  eu  queria  pensar  e  este  livro  enorme  me  deu  uma  bela
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oportunidade. Ele discutia gravemente questões sobre a formação das ciências humanas, sobre

suas  condições  de  possibilidade,  descrevendo  todo  o  solo  arqueológico  onde  se

fundamentavam através das redes que conectavam as positividades do trabalho, da vida e da

linguagem – que circunscrevem e delimitam esta figura do homem –  e suas ramificações

conforme se percorria o arquivo europeu a contrapelo até meados do século XVI, no chamado

Renascimento.  Mas,  de  uma  forma  que  me  pareceu  muito  curiosa,  estas  questões  eram

regularmente introduzidas  e  concluídas através  da literatura.  Justamente quando falava de

grandes episódios de reconfiguração nas formas do saber, eventos ou acontecimentos que não

conseguia nomear, mas que deixavam claras evidências por seus efeitos – o desaparecimento

de grandes problemas e o surgimento de outros, novas formas de ver e de falar – a literatura

aparecia,  como  que  marginalmente,  completamente  imiscuída  naquilo  tudo,  mas  sempre

caminhando ao lado.

 E me dei conta de que era por isso talvez, que eu era grato à ciência. Não exatamente

pelas  coisas  que  ela  me  possibilitava  fazer,  diretamente,  sobre  o  mundo,  mas  pelas

transformações que eu fui capaz de vivenciar conforme passava ao lado dela. Esbarrei, assim,

em uma noção que me era cara: a de paradigma. Do grego: παρά (ao lado) -δειγμα (mostrar,

conceituar). 

O físico e historiador das ciências Thomas Kuhn já havia usado o termo para mostrar

como as teorias científicas não tinham uma relação direta e causal com as práticas científicas,

que essas, na verdade,  se davam como a reiteração de procedimentos (que Kuhn chamou

tardiamente de Matriz Disciplinar) aprendidos pelos cientistas através da repetição de certos

exercícios visando alguns exemplos tradicionais. Foi a esses exemplos que Kuhn deu o nome

de paradigmas. Não é que a prática científica seja constituída de paradigmas, mas o é desses

procedimentos tácitos, aprendidos através da repetição imitativa de formas de abordagem de

um exemplo. Uma boa parte da teoria passa ao largo de tudo isso. Um descompasso entre o

que se diz e o que se faz, em todo caso. A isso se chama de paradigma.

Mas foi através de um livro de Giorgio Agamben, Signatura Rerum: Sobre el método,

que pude encontrar o caminho que me mostraria uma forma de pensar a literatura no livro de

Foucault, sem ter que recorrer à forma que este mesmo livro criticava, isto é, a representação.
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Porque não faria sentido, depois de todo o trabalho (ainda que prazeroso) que me deu ler

aquele  livro,  sentar-me  e  escrever  como  Dom  Quixote  representa  a  forma  de  saber  do

Renascimento,  ou como Sade representa o negativo da retórica clássica,  ou como Borges

representa a crise do homem diante de seus limites, da linguagem e da história, no auge da

modernidade. Porque não é disso, em todo caso, de que se trata, em nenhuma dessas obras, e

isso  não  adicionaria  nada,  realmente,  à  leitura  desses  livros  e  autores.  A literatura  não

representa o mundo,  porque não cria  modelos.  O que ela  faz,  ela  faz uma vez e  pronto,

enquanto dura, e o que nos acontece, conforme ela passa por nós, é já outra coisa.

Este  trabalho  está  dividido  em  duas  partes.  Na  primeira  procurei  organizar  estas

questões a respeito do conceito de paradigma e explorar as possíveis relações que se pode

estabelecer entre este conceito e a arqueologia de Foucault, a fim de melhor compreendê-la.

Na segunda parte, explorarei o livro As palavras e as coisas lendo algumas das obras literárias

aí  mencionadas  no  contexto  de  sua  investigação arqueológica.  Pretendo assim evidenciar

algumas  das relações que se pode estabelecer entre textos literários e o pensamento através da

noção de paradigma aqui desenvolvida.

Nota sobre as referências

Alguns livros de Foucault serão usados frequentemente neste trabalho, por isso, citei-os de

forma  abreviada  de  acordo  com o  seguinte.  Na  Bibliografia  encontram-se  as  referências

completas:

História da Loucura = HdL

Raymond Roussel = RR

As palavras e as coisas = APEAC

A arqueologia do saber = AdS

História da Sexualidade, vol1.: a vontade de saber = HdS:VdS

10



I – VERDADE, SABER E PARADIGMA

1. O Problema da Verdade

Em “A Bibilioteca de Babel”, Jorge Luis Borges descreve um universo constituído por

todos os livros do mundo. Em outros termos, todos os já escritos, todos os que virão a ser

escritos e todos aqueles que nunca serão escritos, mas que poderiam ser. A imagem desse

universo-biblioteca logo nos seduz com a promessa de uma totalidade do conhecimento, mas

essa  ilusão  é  logo  desfeita.  No  meio  de  um  universo  infinito  de  possibilidades,  como

distinguir a verdade de um mero agrupamento qualquer, significativo, mas casual, de sinais

gráficos – um livro? Como discernir o verdadeiro do falso, o preciso do impreciso, a loucura

da sensatez? O bibliotecário de Borges se dedica a buscas que procuram extrair sentido dos

livros organizados ao acaso. Tenta encontrar conexões, ligações, coerências ocultas entre eles,

que possam levá-lo um dia a encontrar um livro, O livro, que contenha a verdade universal

das coisas, o sentido da existência, o segredo da biblioteca. Mas um problema grave logo se

apresenta: se todos os livros são equivalentes, como identificar o livro que dá a resposta final?

Como distingui-lo de um disparate qualquer ou de uma cópia mal-feita? Ainda que centenas

de bibliotecários dediquem milênios a organizar catálogos e registros das citações entre os

livros, ainda que consigam fazer uma enorme seleção de coleções coerentes e significativas,

ainda que aprendam com isso muito sobre a biblioteca, como saberão que não partiram de

princípios  falsos,  que  não  seguiram percursos  enganadores,  que  não  acumularam,  enfim,

registros  inúteis?  E  ainda  que  acumulem  um  conhecimento  gigantesco,  que  lhes  dê  um

domínio seguro dos caminhos e do funcionamento de uma grande seção da biblioteca, qual o

valor real disto num universo de infinitas possibilidades? De uma certa distância, tudo isso

não passaria de um ponto efêmero e insignificante. Mesmo que segurássemos em nossas mãos

O livro que contém as respostas certas, sua posse não seria mais que o fruto de um acaso

improvável e seu conteúdo indistinguível de qualquer outro livro que apresente uma descrição

convincente do mundo.

Essas  questões  levantadas  pelo  conto  fantástico  de  Borges  não  são  inéditas,  nem

tampouco puramente fantasiosas.  De uma forma talvez muito mais explícita, e certamente

muito  mais  dramática,  Nietzsche  dedica  seu  “Sobre  a  Verdade  e  a  Mentira  no  sentido

Extramoral”  à  questão  da  impossibilidade  de  uma  verdade  absoluta.  Todo conhecimento,
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ainda que científico e apoiado em observação metódica da natureza, é, em última instância,

construído  sobre interpretações.  É  já  uma interpretação de interpretações  numa série  sem

termo nem origem:

Assim: o que é então para nós uma lei da natureza? Ela não nos é conhecida em si, mas

apenas nos seus efeitos, ou seja, nas suas relações com outras leis da natureza que, por

sua  vez,  somente  são  conhecidas  enquanto  relações.  Portanto  todas  as  relações  nada

fazem  senão  remeter-se    umas    às    outras    e   nos    são    absolutamente

incompreensíveis   quanto   à  sua   essência.1

Os signos a que atribuímos valor de verdade são apenas rastros de outros rastros, dos quais

não podemos estabelecer uma relação unívoca e consistente com algo que se chamasse de

realidade. Deles podemos apenas inquirir que relações foram estabelecendo, em sua sucessão

histórica, com outros signos e seus usos – sua genealogia.

A dificuldade apontada por Nietzsche refere-se àquela característica da linguagem a

que Saussure vai chamar mais tarde de arbitrariedade do signo. O caráter imotivado do signo

linguístico implica uma desconexão necessária entre referente e significante e, o que é mais

estranho, entre significante e significado. O que significa dizer, por exemplo, que o edifício

científico moderno é inteiramente construído a partir de signos imotivados, insuperavelmente

desligados da natureza? Nietzsche acrescenta: "Se alguém esconde algo atrás de uma moita e

depois a procura exatamente nesse lugar acabando por encontrá-la aí, não há nenhum motivo

para a glorificação dessa procura e dessa descoberta."2. Todo este saber que o ser humano

constrói  se  organiza  como  uma  adequação  de  signos  humanos  a  signos  humanos.  "O

pesquisador dessas verdades procura, no fundo, apenas a metamorfose do mundo em homem,

luta por um entendimento do mundo como uma coisa à semelhança do homem e conquista, no

melhor dos casos, o sentimento de uma assimilação.”3 É um problema incontornável com o

qual se conforma Borges: Hablar es incurrir en tautologías.

Se olho agora pela minha janela, vejo edifícios de dezenas de andares, carros, aviões.

Escrevo este texto em um computador e verifico as minhas fontes através da internet, posso

entrar em contato com qualquer lugar do mundo. Não se trata aqui, entretanto, de negar certos

1 NIETZSCHE, Friedrich. “Sobre a Verdade e a Mentira no sentido extramoral”. In: Coleção Os pensadores - 
Nietzsche. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1999. p. 58.

2 ibidem
3 ibidem
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progressos da ciência, sua evidência concreta nos avanços tecnológicos. Há um progresso e há

uma técnica, fundadas na vivência da natureza, na sua elaboração como saber em discurso. A

ciência fala, descobre, prevê e constrói, mas não se pode atribuir toda a história desse saber a

um acesso  direto  de  uma  consciência  sobre  a  natureza,  para  produzir  o  imperio  homini

baconiano. Seria preciso, portanto, pensar a relação desses saberes com a arbitrariedade do

discurso de um modo que nos permita compreender como a ciência se comporta diante de

uma  tal  configuração  das  coisas.  Se  o  real  percebido  está  sempre  subjacente  a  uma

representação que não é estável, se não há uma verdade absoluta a ser atingida, do que então

falaria o discurso científico?

2. Kuhn e o Paradigma

Observando a diversidade de abordagens aos problemas que se colocavam na história

das  ciências  e  as  diferentes  formas  de  perceber  os  procedimentos  científicos,  o  físico  e

historiador  das  ciências  Thomas  Kuhn  publica,  em  1962,  A  Estrutura  das  Revoluções

Científicas. Neste  livro  procura  explicar  o  desenvolvimento  da  atividade  científica  por

períodos alternados de ciência normal e de revoluções científicas, se utilizando, para isso, do

conceito de paradigma. Kuhn afirma que em períodos de ciência normal uma comunidade

científica determinada compartilha um paradigma que engendra um modelo de mundo, regras,

e valores e busca, dessa forma, respostas para problemas cuja importância e relevo para a

ciência são apontados por esse mesmo paradigma. Este paradigma se estabelece e é adquirido

através do treinamento ou educação por meio dos quais um cientista adquire as ferramentas,

os métodos e a linguagem que permitem que ele faça afirmações que sejam aceitas como

válidas por uma comunidade científica. Conforme é exercida, a prática da ciência normal, no

confronto  com  a  natureza  e  com  o  ambiente  científico,  acumularia  anomalias  que,

eventualmente,  levariam a uma crise e  ao abandono do paradigma e sua substituição por

outro, ou outros, que configurariam um novo arranjo da ou das comunidades científicas em

questão,  no  que  é  denominado  revolução  científica.  Essa  transformação modificaria  os

valores,  os  problemas  relevantes,  os  modelos  e  práticas  e  as  regras  para  a  validação  de

afirmações como científicas ou não. Ou, como afirma Kuhn “after a revolution scientists are

responding to a different world”.4 O novo paradigma determina então, um novo conjunto de

4 KUHN, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. 3°ed. University of Chicago Press, 1996. p.111
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enigmas a  serem solucionados  e  sugere  as  regras  e  estratégias  para  fazê-lo  em um novo

período de ciência normal.

Não é  uma epistemologia  que  encontramos  no texto  de  Kuhn,  embora  em alguns

momentos  ele  toque  em  questões  epistemológicas.  O  autor  não  procura  esclarecer  as

condições  formais  que  estabelecem a  cientificidade  de  afirmações  para  uma determinada

disciplina, nem discute as condições objetivas para um conhecimento verdadeiro do mundo,

tampouco  a  formação  de  uma  disciplina  científica  específica  em  seus  limiares

epistemológicos e de cientificidade. O que encontramos, antes, é uma espécie de teoria ou

crítica  da  história  das  ciências.  Uma tentativa  de  descrever  como se  dão,  historicamente,

certos processos de transformação radical que fazem surgir ou desaparecer do horizonte das

práticas científicas certas questões e problemas, e, às vezes, disciplinas inteiras. Uma tentativa

de explicar como as práticas científicas podem diferir tanto ao longo da história, debaixo de

uma aparência de continuidade e progresso.

A polêmica efetivamente proposta por A Estrutura das Revoluções Científicas dentro

do ambiente científico é, portanto, a da negação de uma certa teologia da ciência, no sentido

da  crença  em uma universalidade  transcendente  que  pensa  a  razão  como um sistema  de

identidades  fechado  e  completo  cuja  estrutura  é  exatamente  análoga  à  das  leis  que

supostamente  regem os  processos  da  realidade.  Nessa  teologia,  a  física,  como  formação

discursiva, configurar-se-ia como espelho da realidade na medida em que fosse capaz de se

expressar mais e mais completamente através de signos matemáticos – signos de uma razão

pura – aproximando-se sempre mais, em seu progresso, de uma verdade total. Um discurso

histórico que aproxima-se sempre mais de uma verdade ahistórica.

Afirmando  a  não  linearidade  da  progressão  científica  e  negando  uma  progressão

objetiva e absoluta da ciência através da noção de paradigma Kuhn promove um abalo nos

fundamentos éticos científicos tradicionais, que justificam toda e qualquer atividade científica

pelo “progresso da humanidade”. Tal ideia atravessa a formação da episteme moderna (vide a

popularidade do mote “Tudo pela Ciência”), ainda que essa fé na ciência tenha sido muito

abalada pelo choque causado pelas novas tecnologias na experiência da guerra e sobretudo

pelo imaginário da bomba nuclear na sua íntima relação histórica e discursiva com a formação

do imaginário científico contemporâneo.

Acredito poder afirmar que um dos principais efeitos provocados pelo livro de Kuhn é

justamente a introdução daquilo que ele tem de pós-estruturalista, ou seja, a proposta de uma

14



descrição histórica baseada na conexão diacrônica de estruturas sincrônicas, entendidas não

como  sistemas  fechados,  mas  abertos,  uma  vez  que  a  sincronia  é  sempre  uma  mera

idealização aproximativa.

O termo paradigma é uma peça central dentro deste modelo para descrever o processo

histórico da ciência, mas não se pode dizer que o autor o usa na forma de um conceito fechado

e bem definido. Em um adendo escrito sete anos depois do livro original, Kuhn reconhece que

o termo tinha sido usado previamente de forma ambígua. Algumas vezes era utilizado para

descrever regras, técnicas e crenças compartilhadas – para esse uso, ele o substitui por Matriz

Disciplinar. Ele sustenta, no entanto, um outro uso e define assim o paradigma como sendo

um “exemplo compartilhado” pelos membros de uma certa comunidade científica5, que serve

como uma espécie de modelo de problema-solução ao qual o cientista aprende a comparar

outros problemas que surgem no seu campo, sugeridos pelo próprio paradigma, e a partir do

qual ele deriva, por analogia, métodos, regras e técnicas para abordar os problemas. “Rules, I

suggest, derive from paradigms, but paradigms can guide research even in the absence of

rules.”6

A publicação do livro  em 1962 deu lugar  a  muita  polêmica  dentro  da  comunidade

científica.  Kuhn  foi  acusado  de  relativista,  niilista  e  irracionalista,  como  afirma  em seu

posfácio, escrito em 1969. A intensidade dessa polêmica seria já argumento bastante claro

para demonstrar que, justamente aquilo que aí se tomava como um senso comum, o progresso

acumulativo  e  linear  da  ciência,  se  configurava,  na  verdade,  como  uma  anomalia

paradigmática da prática científica normal de seus contemporâneos. É devido a essa polêmica

que Kuhn se vê obrigado a operar uma brusca separação de sentidos a posteriori.

Há ainda uma questão que emerge da dissociação dos sentidos do paradigma realizada

a  posteriori  por  Kuhn.  Em  sua  formulação  inicial,  tomada  em  sua  ambiguidade,  são

justamente os procedimentos,  as regras tornadas explícitas e  os problemas colocados pela

comunidade científica que constituem a materialidade histórica do paradigma. Quando Kuhn

efetua o corte e coloca esses elementos numa categoria à parte – a matriz disciplinar – o

paradigma se vê reduzido a uma categoria altamente abstrata, inobservável, quase idealista

que nos remeteria a uma formulação fenomenológica e transcendental do sujeito, na medida

em que busca explicar sua formação e suas características não a partir de sua ação material ou

discursiva no mundo, mas por uma categoria mental abstrata e,  em última instância,  uma

5 Idem. p.187
6 Idem, p.42
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fantasia da língua, um conceito. Assim, se admitimos a separação realizada por Kuhn tendo

em vista uma maior clareza e coerência em sua tese, observamos que não deve ser possível

analisar ou pensar o paradigma sem levar em conta sua relação íntima e imanente com essa

matriz  disciplinar  ou,  em outras  palavras,  é  preciso  recusar  uma  discussão  idealista  que

procure explicar o mundo a partir de categorias mentais como motores da vida, e afirmar a

necessidade de uma materialização do debate, procurando efetivamente na história (como o

próprio autor coloca no capítulo 3 de seu livro), na experiência e no “cinza” dos discursos os

meios para efetuar uma discussão relevante.

O paradigma, assim, é a sua própria ambiguidade, já que seria necessário não utilizar a

palavra para não ser ambíguo. Ele é a instituição de um jogo, mas também o jogo que o

institui. Uma imagem que conduz uma prática de vida, mas também uma prática de vida que

permite constituir uma imagem. Ele é, basicamente, um procedimento de associação entre

imagens e frases, um procedimento compartilhado de significância. Ou instituição – mundo

compartilhado – comunidade.

Kuhn percebe no processo de aquisição de um paradigma uma semelhança analógica

com a linguagem:

The child who transfers the word 'mama' from all humans to all females and then to his mother is

not just learning what 'mama' means or who his mother is. Simultaneously he is learning some of

the differences between males and females as well as something about the ways in which all but

one female will behave toward him. His reactions, expectations, and beliefs - indeed, much of his

perceived world - change accordingly.7

Baseado  nessa  análise,  Kuhn  propõe  que  dois  membros  de  uma  certa  comunidade

científica que não compartilhem do mesmo paradigma (durante um período de revolução, por

exemplo)  sejam encarados  como  falantes  de  línguas  diferentes  no  que  se  refere  às  suas

atividades científicas, e que a incomensurabilidade de seus pontos de vista seja tratada como

um problema de  tradução.  De fato,  os  cientistas  observam o mesmo evento,  recebem os

mesmos estímulos, mas o percebem como coisas diferentes e  "the route from stimulus to

sensation is in part conditioned by education"8. Dessa forma uma educação compartilhada

fornece  um  paradigma  em  comum  para  uma  comunidade  científica,  de  modo  que  seus

7 Idem, p.128
8 Idem, p.193

16



membros percebem os fenômenos que estudam da mesma forma e é a partir dessa percepção

que eles os interpretam e desenvolvem seu trabalho.

Kuhn  discute  ainda  um  caráter  cognitivo,  pré-interpretativo  do  paradigma:

"interpretation begins when perception ends. The two processes are not the same, and what

perception leaves for interpretation to complete depends drastically on the nature and amount

of prior experience and training"9. A percepção do cientista é já moldada e condicionada pelo

paradigma. Para justificar esse funcionamento, Kuhn recorre ao pensamento de Wittgenstein10

e considerações sobre a aquisição da linguagem (“words and nature are learned together”11). 

De fato, a ideia de jogos de linguagem, proposta por Wittgenstein, enxerga a linguagem

como um problema extra-proposicional, ou seja, que não se resolve nas estruturas internas da

língua, mas na forma como é utilizada na prática. Não é através da sintaxe das proposições, da

lógica  interna  do  sentido,  de  sua  coerência,  que  a  linguagem  funciona,  mas  através  de

mecanismos muito mais simples, de jogos em que uma pessoa aprende a dizer certas coisas

em determinadas situações. Algo faz sentido porque é recorrentemente dito daquela forma.12

Ainda que se entenda que as relações inter-discursivas e de censura, como entidades

linguísticas,  também  não  são  formuláveis  objetiva  e  explicitamente  e  ainda  assim  são

determinantes das práticas e formações discursivas, não é esse tipo de funcionamento que

explica a noção de paradigma. Trata-se, na verdade, de práticas discursivas compartilhadas

por um grupo. Uma espécie de regime de linguagem e de práticas que condiciona, de partida,

o tipo de afirmações que podem ser feitas, o tipo de perguntas que fazem sentido e a forma

como  devem  ser  respondidas.  Esta  configuração  não  tem  nada  a  ver  com  uma  lógica

matemática,  senão  pelo  fato  de  que  esta  faz  parte  de  seu  repertório.  Estas  práticas  se

propagam segundo as forças exercidas nesses grupos. Mesmo existindo a natureza que pode

entrar em desacordo com alguma afirmação, esta natureza não pode ser observada senão já

dentro  de  um certo  jogo  de  linguagem  particular.  O  que  Kuhn  afirma  é  que  a  própria

percepção, como fenômeno corporal, é já condicionada por esses jogos. É a isso que chama de

paradigmas. E, ainda, que a prática científica não se reduz àquilo que dela se diz ou às normas

que a conduzem, mas que estas mesmas são formadas já dentro de um paradigma. Não há

uma natureza a que se possa ter acesso de uma forma neutra e direta – como uma coisa em si

9 Idem, p.198
10 Idem. capítulo X. Revolutions as Changes of World View. Kuhn argumenta que quando mudam os 

paradigmas “scientists are responding to a different world” (p.111). Em acordo com a máxima 
wittgensteiniana de que o mundo é determinado pela língua.

11 Idem, p.191
12 cf. WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. Estados Unidos: Blackwell Publishing, 2009. §1-20
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–, ela é sempre percebida, de saída, a partir de um paradigma. O conhecimento não e um

espelho da realidade, o objeto não pode ser isolado do paradigma. 

A obra de Kuhn tem o grande mérito  de desmistificar,  de dentro do ambiente das

ciências físicas, “duras”, a concepção racionalista de uma ciência progressiva, acumulativa e

teleológica, descrevendo de que modo uma disciplina empírica pode alterar completamente

sua percepção de mundo e produzir, a partir dos mesmos dados empíricos, uma diversidade de

descrições da realidade. Ao mesmo tempo, introduz o método paradigmatológico como uma

forma crítica de se analisar a história das ciências sem recorrer a interpretações simplistas que,

supondo uma continuidade e progressão dos discursos, compreendem afirmações feitas em

outras épocas como simples predecessoras das formas contemporâneas, sem levar em conta as

diferenças radicais e descontinuidades que aí se encontram.

3. Foucault: história, discurso e saber

Iniciei o primeiro capítulo evocando a fantástica Biblioteca de Babel, e encontrando

ali uma certa afirmação, que se poderia tomar por verdadeira, a respeito da impossibilidade da

verdade. Supondo uma totalidade dos saberes, como discernir, nas sutis diferenças ali inscritas

(às vezes apenas uma letra diferente de um livro para o outro, às vezes um capítulo inteiro)

uma certa hierarquia entre  os enunciados,  entre as formas de enunciação de uma suposta

verdade? Se a reflexão a partir da verossimilhança interna do conto nos aponta para uma

impossibilidade de verdade absoluta, ainda que diante de uma biblioteca infinita, pensar sua

ficcionalidade,  esse  elemento que  dá ao conto  seu caráter  maravilhoso e  irreal  e  sobre o

contraste que faz ver a experiência, pode mostrar algo mais.

Na história, no arquivo, de fato, não há nada de infinito. Pelo contrário, em tudo aquilo

que poderia ser escrito ou dito, há apenas poucos enunciados e poucas variações. Um mundo

demasiado enorme de textos e livros e pergaminhos, se comparado com a vida de um ser

humano -  é  verdade -  mas  ainda  assim,  diante  das  possibilidades  da língua,  de  todas  as

proposições  possíveis,  encontramos  em  toda  parte  apenas  alguns  raros  enunciados,

organizados  segundo  formas  recorrentes,  repetitivas  mesmo.  Há  certamente  inúmeros

problemas, objetos, temas sobre os quais já se escreveu, já se debateu. Mas apenas esses, não

outros.

Este  parece  ser  um  ponto  de  partida  fundamental  para  o  pensamento  de  Michel
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Foucault: a raridade dos discursos, a dispersão do saber. Em cada momento histórico a língua

dá as possibilidades para se dizer uma infinidade de coisas, mas só algumas são ditas, dentro

de certas formações discursivas e sempre em relação com práticas  institucionalizadas.  De

fato, ele afirma: “Não se pode pensar qualquer coisa em qualquer tempo”13. E não há nunca

uma totalidade de documentos que possa reconstruir uma época, mas apenas a dispersão dos

discursos que ela produziu.

O método arqueológico de Foucault questiona uma postura teleológica, comum até

então  na  prática  historiográfica,  e  pretende  “desintegrar  a  forma  tranquilizadora  do

idêntico”14, revelando a contingência histórica dos conceitos, dos métodos e das instituições.

Descreve  uma  evolução  das  idéias  que  se  dá  antes  por  rupturas  e  práticas  discursivas

heterogêneas do que por continuidades e acumulação progressiva de saberes. Foucault tem,

antes de tudo, um interesse prático em fazer uma análise histórica que toque diretamente as

questões  do presente,  explorando como as  relações  discursivas  e  a  produção do saber  se

traduzem em práticas políticas e econômicas. Não se interessa por aquele valor escolástico da

adequação do discurso ao ser, mas sim em “ver historicamente como se produzem efeitos de

verdade no interior de discursos que não são em si nem verdadeiros nem falsos”15

A verdade,  então,  para  Foucault,  é  apenas  uma problematização  para  determinada

época. Ele não se interessa por uma formalização das condições gerais de acesso a verdade –

uma  crítica  científica-epistemológica  –,  mas  investiga  como,  em  cada  época,  uma

determinada questão se torna objeto para o saber; segundo que critérios algo pode ser dito

verdadeiro; e que relações estes discursos “verdadeiros” estabelecem com as práticas sociais e

instituições. Trata-se de pensar, não a verdade, mas os “efeitos de verdade”, ou, como escreve

Rajchmann:

Poder-se ia dizer que Foucault  oferece uma resposta  histórica à  questão filosófica sobre o

modo como tais coisas [termos, categorias e técnicas] são 'constituídas'. A resposta dele é em

termos não de condições transcendentais da experiência, comunicação ou linguagem mas do

surgimento, em momentos específicos, de pressupostos comuns a um corpo disseminado de

pensamento e política; e a finalidade dele não é 'fundamentar' a experiência de coisas mas

desnaturalizar, desfamiliarizar e distanciar-nos dela e, por conseguinte, questionar sua  raison

13 AdS, p.61
14 AdS, p.14
15 FOUCAULT, M. “Verdade e Poder” in Microfísica do Poder (org. Roberto Machado). Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1979. p.7
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d'être.16

Seguindo  sua  leitura  de  Nietzsche17,  Foucault  procura  eliminar  de  sua  análise

quaisquer construtos ideais e abstratos que poderiam tomar o aspecto de leis transcendentais

guiando a evolução dos discursos.  Assim,  trabalha com aquilo que é concreto e material,

positivo  –  os  enunciados,  os  documentos,  as  visibilidades.  Também  não  busca  uma

compreensão  hermenêutica  do  significado  ou  da  verdade  desses  discursos,  nem  a  sua

sistematização. “A arqueologia se opõe às duas principais técnicas empregadas até agora pelos

'arquivistas': a formalização e a interpretação”18. Ele faz uma análise das relações concretas

entre os enunciados, de seus limites, de suas interdições, de sua implementação nas práticas

sociais  e  nas  instituições.  Embora  negue  uma  unidade  subjacente  aos  discursos  que

culminariam na formação de comunidades  científicas  maduras,  analisa as relações que se

desenvolvem entre eles e os classifica em positividades, disciplinas e formações discursivas.

Para  ele  interessam  as  condições  de  formação,  a  raridade  dos  enunciados  e  as  relações

discursivas  que  permitiram  o  surgimento  de  certas  problematizações  e  relações  práxis-

discurso específicas. Nesse sentido, Foucault vai muito além de Kuhn que tenta analisar a

história  das  ideias  como  fenômeno,  procurando  regras  gerais  e  padrões  para  descrevê-la

cientificamente.

Segundo  Gilles  Deleuze,  Foucault  trabalha  com  enunciados,  não  com  frases  ou

proposições19.  A  particularidade  destes  é  que,  ao  contrário  das  frases  que  supõem  a

possibilidade da interpretação de um conteúdo virtual, daquilo que ela “quer dizer”, e das

proposições  que  supõem  uma  construção  lógica  e  sistemática,  os  enunciados  são

compreendidos numa exterioridade, de acordo com sua regularidade e seus efeitos. Apontam

para uma coerção anterior (relação de poder) que os faz serem ditos e que determinam seus

efeitos. Estão, dessa forma, conectados a práticas e têm sua existência material na história. Os

enunciados são entidades materiais que existem segundo uma lei e efeito de raridade e “as

formações discursivas são verdadeiras práticas, e suas linguagens, em vez do logos universal,

são linguagens mortais, capazes de promover e, às vezes, exprimir mutações”20

16 RAJCHMAN, John. Foucault: A Liberdade da Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1987. p. 47
17 Cf. “Nietzsche, a Genealogia e a História” in Microfísica do Poder (org. Roberto Machado). Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1979. “A  genealogia é cinza; ela é meticulosa e pacientemente documentária. Ela trabalha 
com pergaminhos embaralhados, riscados, várias vezes reescritos.” (p.15)

18 DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2006, p.26
19 Idem, p.14
20 Idem, p.24
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Dessa  forma,  Foucault  desierarquiza  os  enunciados,  colocando-os,  lado a  lado,  no

plano de sua emergência,  na relação que estabelecem com as formas de visibilidade e as

práticas em uma determinada época. O essencial em Foucault:

é haver descoberto e medido esta terra desconhecida onde uma força literária, uma proposição

científica, uma frase cotidiana, um non-sense esquizofrênico, etc. são igualmente enunciados,

mas sem nenhuma medida comum, sem nenhuma redução nem equivalência discursiva. E é

esse  o  ponto  que  nunca  foi  atingido  pelos  lógicos,  pelos  formalistas  ou  pelos  intérpretes.

Ciência e poesia são, igualmente, saber.21

Em seu livro sobre o filósofo-historiador, Paul Veyne afirma: “Foucault duvida de toda

verdade  demasiado  geral  e  de  todas  as  grandes  verdades  intemporais,  nada  mais,  nada

menos.”22 Dessa  forma,  podemos  compreender  todo  o  trabalho  de  Foucault  como  uma

tentativa de construir um pensamento sobre o presente e sobre a história que não passe por

categorias universais como um sujeito transcendental fenomenológico, uma razão universal, a

verdade ou a história no sentido de uma progressão dialética hegeliana como auto-consciência

do espírito. “A causalidade histórica não tem primeiro motor, tudo age sobre tudo, tudo reage

contra tudo.”23 É dessa forma que Foucault  busca compreender  as relações  de poder,  não

como algo verticalizado,  uma certa  vontade superior  que determina a  história,  mas como

imanência, como dispersão e como um processo, sempre em mutação, ainda que sobre formas

estratificadas de saber. A história, consequentemente, não é uma linearidade e uma progressão

contínua: “A cada época não há senão um caos de singularidades arbitrárias, provenientes da

concatenação caótica precedente.”24  É dessas configurações singulares de jogos de forças que

emergem os discursos, formando os saberes.

Apesar de inserido numa tradição crítica kantiana, Foucault nega os a priori kantianos

que querem estabelecer limites universais para o conhecimento humano. Todas as formas de

conhecer, todo saber é já histórico e todo discurso é produzido já de saída a partir deste saber

historicamente constituído. Isto quer dizer que, a cada época, só é possível saber de certas

formas determinadas. Mesmo que se interrogue sobre a natureza humana, isso só poderá ser

feito dentro das condições históricas do conhecimento e mesmo a questão só poderá emergir

21 Idem, p.31
22 VEYNE, Paul. Foucault: Seu pensamento, sua pessoa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p.72
23 Idem, p.98
24 Idem, p.87
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em uma certa configuração histórica. Dessa forma, para Foucault, só há a priori histórico e

“na verdade, não há nada antes do saber, porque o saber, na nova conceituação de Foucault,

define-se por suas combinações do visivel e do enunciável próprias  para cada estrato, para

cada formação histórica.”25

Como  afirma  Deleuze,  também  os  regimes  de  visibilidade  são  já  constituídos

historicamente  e  determinados,  em  sua  exterioridade,  pelos  discursos  e  dispositivos  que

constituem os sujeitos: “Uma 'época' não preexiste aos enunciados que a exprimem, nem às

visibilidades que a preenchem”26. O visível, entretanto, não se reduz ao enunciável, há entre

esses uma separação intransponível e uma não conformidade, mas “apenas os enunciados são

determinantes,  e  fazem ver,  embora  façam ver  algo  diferente  do  que  dizem”27 ou,  como

escreve Foucault a respeito do escritor Raymond Roussel: “só a palavra enraíza o visível nas

coisas”28.  Isto quer dizer que se o saber é constituído pelos enunciados, mas também por um

regime de visibilidades, há uma primazia daqueles sobre estes últimos. Ou seja, os enunciados

conduzem o olhar, e o olhar é histórico, mas não se reduz à história dos enunciados. Isto não

diz respeito, em Foucault, a um fenômeno da consciência transcendental que determinaria a

percepção, a uma interioridade que se queira desvendar: “de um lado e de outro, as condições

não  se  reúnem na  interioridade  de  uma  consciência  ou  de  um sujeito,  assim  como  não

compõem  um  Mesmo:  são  duas  formas  de  exterioridade  nas  quais  se  dispersam,  se

disseminam, aqui os enunciados, lá as visibilidades.”29

Isto não quer dizer que não há sujeito em Foucault, mas esse não precede a história, ou

os  saberes  que  produz,  porém  é  produzido  neles.  A  isto  chama  dispositivo.  Formas

historicamente  determinadas  segundo  relações  específicas  de  saber-poder  que  atuam  na

constituição dos sujeitos. O que interessa não é determinar uma forma geral do sujeito ou de

que maneira estes teriam acesso ao mundo mas descrever as formas específicas com que se

torna um sujeito ou os lugares discursivos que podem ser ocupados e que caracterizam uma

certa  forma  de  subjetividade.  É  neste  ponto  que  muitos  acusam  Foucault  de  uma  certa

claustrofobia em suas análises, de um determinismo e uma inescapabilidade dos instrumentos

de governo e de poder, uma vez que a subjetividade é sempre constituída nos dispositivos e

que todas as relações são relações de poder30. Mas, como afirma Paul Veyne, “o dispositivo é

25 DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2006, p.60
26 Idem, p.58
27 Idem, p.76
28 RR. p.104
29 DELEUZE, op.cit. p.68
30 cf. SAHLINS, Marshall. Esperando Foucault ainda. São Paulo: Cosac Naify, 
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menos o determinismo que nos  produz do que o obstáculo contra  o qual  reagem ou não

reagem nosso pensamento e nossa liberdade”31. 

Ao procurar revelar o funcionamento dos dispositivos e  os modos de subjetivação

Foucault não quer desenhar o mundo como uma prisão inescapável e reduzir a vida humana a

um triste processo industrial em que somos constituídos apenas para as finalidades do poder.

Trata-se  antes,  de  revelar  a  arbitrariedade  da  constituição  de  nossas  subjetividades  para,

assim, expandir o espaço de nossa liberdade. Desnaturalizar o natural, mostrar-nos que o que

tomávamos por eterno e indiscutível tem um lugar de emergência histórico e que, portanto,

não precisamos nos adequar àquilo.

4. Arqueologia e paradigma: pequeno excurso epistemológico

Admite-se geralmente que as pesquisas de Kuhn e de Foucault não se influenciaram

mutuamente e, no entanto, fui capaz de perceber inúmeros (ainda que limitados) pontos de

contato entre as duas abordagens. Kuhn, ao desenvolver um modelo teórico para a história da

ciências através de exemplos, acaba sugerindo também uma metodologia,  a do paradigma,

para  explicar  o  processo  do  desenvolvimento  e  das  transformações  do  campo  científico.

Foucault, ao propor seu método arqueológico, delineia um modelo histórico fundamentado

nas  relações  e  práticas  discursivas.  Ambos  levam  a  algumas  conclusões  em  comum:  o

desenvolvimento dos discursos se dá de forma descontínua e em qualquer momento histórico

é  resultado  de  diversas  relações  historicamente  contingentes  que  caracterizam práticas  e

discursos dentro de certas comunidades, disciplinas ou formações discursivas compartilhando

uma formação ou solo discursivo comum. Paul Veyne, em seu livro sobre Foucault, afirma:

“Sob o nome de discurso, Foucault detectava, no pensamento e na ação humana, o que, por

seu  lado,  os  historiadores  e  teóricos  atuais  da ciência  detectam na  evolução das  ciências

físicas sob o nome de “paradigmas” em Thomas S. Kuhn (...)”32

Não se trata aqui de tentar identificar os dois autores ou unificar suas teorias mas,

antes, de explorar possíveis conexões, observar e descrever aí suas diferenças e compreender,

enfim,  como  o  conceito  de  paradigma  pode  nos  ajudar  a  entender  melhor  a  descrição

arqueológica de Foucault, dando-nos ferramentas também para exceder os seus usos originais,

31 VEYNE, Paul. Foucault: Seu pensamento, sua pessoa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p.169
32 Idem. p.143
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aplicando suas observações em outras áreas, neste caso, a literatura.

Giorgio  Agamben,  comparando  os  dois  autores,  mostra  que  Foucault,  apesar  de

respeitar a obra de Kuhn, parece querer afastar-se dela33. De fato, como vimos, ambos, ao

tratarem de assuntos semelhantes, abordam-nos por diferentes pontos de vista. Além do mais,

é preciso levar em conta a limitação que Kuhn admite em sua obra: ele se refere à história das

ciências  naturais  somente,  ainda que com sua descrição  procure aproximá-la  das  ciências

humanas. O  caráter  mais  ou  menos  estático  da ciência  normal  que  caracteriza  o

desenvolvimento da ciência no modelo de Kuhn parece uma hipótese excessivamente forte e

estranha à filosofia e às ciências humanas. Foucault identifica essa tendência à normalização

na descrição de Kuhn não como uma característica natural do processo científico, mas como

elemento  historicamente  contingente  do  saber  atual34.  E,  no  entanto,  a  pertinência  do

paradigma parece quase incontornável quando se trata da história dos saberes ou dos discursos

desde Kuhn. Seu valor se recupera se levamos em conta as considerações feitas no posfácio

de 1969, em que ele, depois de esclarecer o caráter exemplar do paradigma, defende seu uso

como um modelo epistemológico, transcendendo assim o domínio da história das ciências e

fornecendo um novo olhar para uma possível descrição dos processos cognitivos.

Agamben  resume  assim  as  características  do  paradigma,  depois  de  uma  ampla

investigação sobre seus usos e descrições:

El paradigma es una forma de conocimiento ni inductiva ni deductiva, sino analógica, que se

mueve de la singularidad a la singularidad.

Neutralizando  la  dicotomia  entre  lo  general  y  lo  particular,  sustituye  la  lógica

dicotómica por un modelo analógico bipolar.

El caso paradigmático deviene suspendiendo y, a la vez, exponiendo su pertenencia al

conjunto, de modo que ya no es posible separar en él ejemplaridad y singularidad.

El conjunto paradigmático no está jamás presupuesto a los paradigmas, sino que

permanece inmanente a ellos.

No hay, en el paradigma, un origen o una arché: todo fenómeno es el origen, toda

imagen es arcaica.

La historicidad del paradigma no está en la diacronía ne en la sincronía, sino en un

cruce entre ellas.35

33 AGAMBEN, Giorgio. Signatura Rerum: Sobre el método. (trad. para o espanhol Flavia Costa e Mercedes 
Ruvitoso). Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2009. pp.14-19

34 Idem, p.15
35 Idem, p.42
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Nessa definição Agamben se utiliza do paradigma exemplar do  postscript de Kuhn

para explicar o funcionamento do panóptico no pensamento de Foucault. A fim de constituir

uma  epistemologia  do  exemplo,  cita  em  seguida a  definição  de  paradigma  dada  por

Aristóteles,  que opõe o conhecimento por paradigma ao conhecimento por  indução e  por

dedução. Estes, indo do particular ao universal, ou do universal ao particular, aquele, indo do

particular  ao particular.  Agamben compara  ainda o conhecimento por  paradigma ao juízo

estético que Kant descreve na Crítica do Juízo, afirmando a impossibilidade de chegar-se por

meio deste a uma regra geral36 e conclui: “el paradigma implica un movimiento que va de la

singularidad a la singularidad y que, sin salir de esta, transforma cada caso singular em

ejemplar de una regla general que nunca puede formular-se a priori”.37

Em  Partilha  do  Sensível,  Rancière  afirma  que  a  história,  para  que  possamos

compreendê-la, precisa ser ficcionalizada. Uma narrativa, uma fábula, uma ficção, com sua

racionalidade própria, sua verossimilhança, sua diegese, forma um conjunto consistente que

admite  uma  inteligibilidade.  A  história  não  pode  ser  deduzida  (como  quer  a  dialética

hegeliana), nem induzida (como quereria uma teleologia abstrata), sua compreensão deve ser

paradigmática. Se transportamos tal afirmação para uma escala micro, das relações de uma

pessoa com o mundo a sua volta, de um ser vivo com os fenômenos físicos que o cercam, com

a sequência de eventos que determina o processo da história; se admitimos ainda a concepção

bergsoniana de que a percepção tem sempre como fim a ação38, então poderemos supor que

todo conhecimento se dá de forma paradigmática. Isto é, eu não induzo, da diversidade de

objetos ou eventos do mundo, a essência ou a natureza das coisas; eu não deduzo, de uma

Razão  universal  ou  uma revelação  divina,  a  diversidade  dos  objetos  do  mundo  e  minha

relação com eles. Antes, tomo cada coisa como exemplo de si mesma. Aplico, segundo uma

prática de experimentação, esses exemplos a outros que se lhe assemelham – semelhança

dada,  em suspensão,  pelo  próprio  paradigma.  O  sucesso  dessas  aplicações  é  que  as  vai

tornando consistentes,  paradigmáticas.  Nesse sentido,  a  única forma possível  de cognição

36 Idem, p.29
37 Idem, p.30
38 Segundo a concepção bergsoniana, a memória de um evento, que possui uma narrativa causal interna, é 

atualizada pela percepção na forma de uma previsão sobre a realidade externa e vindoura com fins a ação – a 
intuição. (cf. Matéria e Memória, 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. pp.189-190 e A Evolução Criadora,
Rio de Janeiro: Editora Opera Mundi, 1973, pp. 64-77). Podemos também admitir que um paradigma, uma 
vez formado como uma dessas regiões diegeticamente autônomas, possa servir como um exemplar que 
possibilitaria não só uma compreensão compartilhada de algo que se queira ilustrar (como no caso da 
paradigmatologia proposta por Agamben), como também a ação e a formação de uma forma de subjetividade 
no mundo.
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seria a paradigmática, a dedução pura sendo reduzida apenas a uma forma de manipulação de

identidades abstratas (a lógica, a matemática) e a indução pura sendo reduzida a pura retórica.

Assim, o conhecimento por paradigma se dá quando extraímos um elemento de um

grupo – um exemplo – e o tomamos como modelo para compreender o comportamento desse

grupo, definido pelo próprio gesto que o exemplifica.39 Extraído de sua materialidade prática,

de seu uso regular, o exemplo torna-se então pura inteligibilidade e nos permite atuar sobre

todo  o  sistema que  exemplifica usando  processos  de  analogia,  ainda  que  não  se  tenham

extraído regras gerais. 

Mas parecido a la alegoría que a la metáfora, el paradigma es un caso singular que aislado del

contexto del que forma parte sólo en la medida en que, exhibiendo su própria singularidad,

vuelve inteligible un nuevo conjunto, cuya homogeneidade él mismo debe constituir.40

O paradigma, portanto, se constitui como uma forma analógica de compreensão do

mundo em oposição a uma forma lógica. Não é por uma particularização dedutiva ou uma

generalização indutiva que se constrói um saber sobre uma determinada realidade, mas pela

abstração  de  um  processo em  dois  âmbitos  distintos,  pela  aplicação  de  uma  certa

racionalidade extraída de uma narrativa (ou modelo) singular a uma outra situação singular.

Um paradigma aproxima o funcionamento de duas máquinas de sentido: uma, exemplar, da

qual se forma um modelo; e outra, a realidade que se quer compreender ou sobre a qual se

pretende agir e atribuir um sentido.

O processo descrito por Agamben nesse livro volta-se primariamente para o estudo do

arquivo. O autor compara, enfim, o trabalho da pesquisa arqueológica, proposta por Foucault,

a  uma  paradigmatologia,  visto  que  busca  nos  exemplos  que  descreve  (o  panóptico  de

Foucault,  o  homo  sacer e  o  Muselmann de  Agamben)  não  uma  origem  histórica  da

modernidade,  mas uma série de fenômenos cuja inteligibilidade constituiria um plano que

permitiria delineá-la.

Podemos pensar como o esclarecimento sobre o paradigma no livro de 2008 relaciona-

se com outra importante obra de Agamben, publicada em 2003. Em  Estado de Exceção o

filósofo  afirma  que  “o  estado  de  exceção  tende  cada  vez  mais  a  se  apresentar  como  o

39 É, portanto, o próprio estabelecimento de um paradigma que define o sistema ao qual ele pertence (a 
totalidade) e de onde foi extraído, “la inteligibilidad no precede al fenómeno” (p.37), e não será através de 
regras pré-estabelecidas, mas por um processo de analogia que seremos capaz de agir sobre ele.

40 AGAMBEN, Giorgio. Signatura Rerum: Sobre el método. (trad. para o espanhol Flavia Costa e Mercedes 
Ruvitoso). Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2009. pp.25
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paradigma de governo dominante na política contemporânea”.41 A forte afirmação pode ter

exigido o esclarecimento que encontramos em  Signatura Rerum. O interessante é observar

como em sua descrição jurídica e histórica dos usos e práticas relacionados com o estado de

exceção, há uma imbricação deste, paradigmaticamente, com todas as formas de soberania, na

relação que estabelecem entre o direito, a norma jurídica e realidade prática. É quase como se

o estado de exceção não só constituísse um paradigma de soberania,  mas como a própria

conceituação do que é um paradigma passasse pela compreensão do estado de exceção – a

suspensão da norma para que esta possa se fazer valer. O pensador afirma: “Como entre a

linguagem e o mundo, também entre a norma e a sua aplicação não há nenhuma relação

interna que permita fazer decorrer diretamente uma da outra.”42 Se o estado de exceção é um

regime específico que coloca em relação uma prática anômica e soberana e a norma que esta

soberania  legitima,  através  de  sua  suspensão,  assim  também  o  paradigma  pode  ser

compreendido como o  regime (baseado numa ficção,  afirma  Agamben)  que  conecta  uma

prática com as normas ou discursos que a legitimam, ainda que (e isto é fundamental) tais

práticas  e  discursos  não  se  correspondam logicamente.  Ou  ainda,  paradigma  é  o  regime

singular  da suspensão de uma norma na relação com as  práticas  que legitima.  E o gesto

paradigmático,  arqueológico,  é  a  exposição  exemplar  desta  suspensão,  de  uma  imagem

singular que sub-repticiamente conduziu uma prática de exceções.

Para  a  relação  que  pretendemos  estabelecer  entre  paradigma  e  literatura  é

particularmente esclarecedor quando Agamben faz uma analogia com a linguagem: 

“na relação entre o geral e o particular (mais ainda no caso da aplicação de uma norma

jurídica)  não está  em questão apenas  uma subsunção  lógica,  mas antes  de tudo a

passagem  de  uma  proposição  geral  dotada  de  um  referente  puramente  virtual  à

referência concreta a um segmento de realidade (isto é, nada menos que o problema da

relação atual entre linguagem e mundo). Essa passagem da  langue à  parole, ou do

semiótico ao semântico,  não é de modo algum uma operação lógica,  mas implica

sempre uma atividade prática, ou seja, a assunção da  langue por parte de um ou de

vários sujeitos falantes e a aplicação do dispositivo complexo que Benveniste definiu

como função enunciativa e que, com frequência, os lógicos tendem a subestimar.”43

41 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção: Homo Sacer, II, 1. (Tradução de Iraci D. Poleti). 2ªEd. São Paulo: 
Boitempo, 2004. p.13

42 Idem. p.63
43 Idem. p.62
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No  processo  histórico  o  paradigma  não  se  apresenta  como  tal,  mas  se  propaga

silenciosamente justamente na naturalidade e na evidência dos discursos, nos seus  a priori.

“As regras jamais se apresentam nas formulações; atravessam-nas e constituem para elas um

espaço  de  coexistência;  não  podemos,  pois,  encontrar  o  enunciado  singular  que  as

articularia”44. O paradigma designa um descolamento entre prática e discurso. Deve portanto

ser  de  uma  natureza  tal  que,  para  o  pesquisador,  se  configura  ou  se  o  apreende  não

diretamente ali onde ele age explicitamente (nos tribunais, nos laboratórios, nos parlamentos e

concílios),  mas como um certo inconsciente do que é dito e que só poderá ser percebido

através de assinaturas sutis, das regularidades que determinam esse descolamento.

Para o pesquisador arqueólogo, os paradigmas poderão ser descobertos através das

assinaturas, rastros e atos falhos, interdições e regularidades nos discursos. Sua apresentação

a  posteriori  como  objeto  completo  e  descoberto  deverá  revelar  sua  artificialidade,  a

divergência  entre  norma e aplicação,  desnaturalizando e  desconstruindo os  discursos  e  as

práticas que nele se fundamentam.

Se  começamos  a  pensar  em  termos  de  paradigmas,  estes  podem  acabar  por  se

proliferar e se interpenetrar. Um gênero literário pode ser um paradigma; um estilo de época

funcionaria como um paradigma; a relação entre arquitetura e construção seria paradigmática;

os ritos sociais se estabelecem paradigmaticamente; as formas dos relacionamentos sexuais

(namoros,  casamentos,  casos)  seriam  paradigmáticas;  mesmo  o  DNA  produziria

paradigmaticamente  os  fenótipos;  o  racismo,  o  machismo,  a  ideologia  burguesa  se

estabelecem como paradigmas, em relações de exceção. Cada coisa nomeada no mundo é

exemplo  de  um paradigma.  A designação  é  exemplar  e,  portanto,  em sua  relação  com a

significação, paradigmática. E cada paradigma poderia corresponder a um mundo singular, a

uma visão particular do mundo, um ponto de vista.

Todos esses mundos ou formas de ver o mundo, constituídos em práticas de linguagem

compartilhadas,  ora  com a  literatura,  ora  com a  educação  científica,  ora  com as  práticas

familiares e sociais, estruturam-se em torno dessas práticas. O sujeito, assim, ficaria destituído

de  algo  que  se  pudesse  chamar  de  mundo  próprio,  participando,  ao  invés  disso,  desses

diversos  mundos,  constituindo-se  neles  através  dos  dispositivos.  É  nesse  sentido  que

Wittgenstein fala da inexistência de uma língua privada.

44 AdS, p.166
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***

Dizer, portanto, com Agamben, que o panótico, em Foucault, é um paradigma, é dizer

que ele é um procedimento inscrito pela prática nos corpos humanos em uma determinada

época. Que esse procedimento conduz a um certo regime de visibilidades (a arquitetura da

prisão – um regime de luz)45, que ele leva à produção de certos tipos de enunciados (sobre a

delinquência, sobre a exclusão na idade clássica ou sobre o confinamento na modernidade) e,

seria ainda preciso adicionar, à certas práticas.

Do ponto de vista de uma descrição histórica – “La historicidad del paradigma no

está  en  la  diacronía  ni  en  la  sincronía,  sino  en  un  cruce  entre  ellas.”46 –  é  da  nossa

perspectiva contemporânea que será possível identificar,  em um determinado momento da

história,  um paradigma,  como  imagem singular,  exemplar,  não  total,  de  práticas  de  uma

época, em relação com suas sobrevivências formais até o presente. E o paradigma em questão

(a  prisão  –  panóptico)  será  especial,  exemplar,  e  não  simplesmente  exemplo,  apenas  na

medida em que o tomamos como tal. E é essa tomada como exemplo que dará relevo à série

que ele  designa.  Assim,  observar  o  modo de  funcionamento  das  prisões  na  passagem do

período clássico para o moderno revelará regimes de vigilância e visibilidade análogos em

diferentes âmbitos – a fábrica, a escola, o quartel.

Se a descrição de uma episteme, como as que faz Foucault em As palavras e as coisas,

apresenta como quadro singular a configuração interdiscursiva de positividades para o saber

em  determinada  época,  os  paradigmas  seriam  as  linhas  singulares  que  conectam  esses

discursos analogicamente em sua dispersão.

Se a arqueologia, portanto, é realmente uma paradigmatologia, ela o é na medida em

que escava na história, de uma perspectiva do presente, imagens singulares de processos que

coloquem em relevo todo um conjunto de  práticas  discursivas  historicamente  dispersas  a

45 A relação entre o paradigma e o regime de visibilidades e suas diferentes abordagens em Kuhn e Foucault 
podem nos dar uma boa ideia sobre diferenças fundamentais na construção teórica dos dois pensadores. Em 
Kuhn essa relação aparece como percepção do mundo e sua desconexão com o discurso na sua caracterização
como pré-interpretativa. Dessa forma afirma que cientistas em diferentes paradigmas habitam no mesmo 
mundo, mas respondem a mundos diferentes. A descrição busca uma solução fenomenológica para a questão, 
diz respeito à diferenças na estrutura mental dos sujeitos. Foucault, que recusa reiteradamente o recurso à 
explicações fenomenológicas descreve a relação a partir de suas evidências materiais – a forma da prisão, da 
fábrica, da escola e seus regimes de luz, de vigilância. A desconexão entre os enunciados e visibilidades, 
nesse caso, se dá de forma muito mais simples: a suposta conexão simplesmente não aparece como evidência 
material no arquivo e, na matriz nietzscheana, cética, do pensamento de Foucault, simplesmente não há 
motivo para supô-la.

46 AGAMBEN, Giorgio. Signatura Rerum: Sobre el método. (trad. para o espanhol Flavia Costa e Mercedes 
Ruvitoso). Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2009. p.42
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partir de então designadas pela pertença à série paradigmática. É o que permite analisar uma

diversidade  de  fenômenos,  em  seus  prolongamentos,  deslocamentos  e  descontinuidades

diacrônicas,  “cuyo  parentesco  se  le  había  escapado  o  podía  escapar  a  la  mirada  del

historiador”.47 Quanto a um caráter ontológico do paradigma, Agamben afirma:

Si se pregunta, finalmente, si la condición paradigmática reside en las cosas o en la mente del

investigador, mi respuesta es que la pregunta no tiene sentido. La inteligibilidad que está em

cuestión en el paradigma tiene un caráter ontológico, no se refiere a la relación cognitiva

entre un sujeto y un objeto, sino al ser.48

O que se encontra, portanto, no gesto do paradigma, é um double-bind. Um quiasma.

A conjugação de duas multiplicidades singulares distintas produzindo uma nova compreensão,

igualmente múltipla e singular. O que ele faz perceber é e é na medida em que é percebido,

mesmo em sua distância histórica. A observação de uma analogia e a própria analogia.

5. Paradigma e literatura

Em uma palestra intitulada “What is a paradigm?”49 na  European Graduate School,

Agamben critica a postura de historiadores da literatura, uma disciplina que dispensa a ideia

de rigor científico, ao adotarem um determinado período histórico como objeto específico,

como  se  a  simples  submissão  da  história  a  uma  perspectiva  metonímica  (neste  caso,  a

restrição a um período histórico) fosse o suficiente para legitimar suas pesquisas frente às

demandas de rigor e cientificidade. É que, como bem observa também Foucault, não há nada

que unifique ou torne homogêneos os discursos num dado momento. Predomina sempre, antes

uma lógica da luta, da diferença, da disputa.

A noção de paradigma, como exemplo, devolve à história o predomínio da metáfora

(embora um paradigma, exemplo, não seja a mesma coisa que uma metáfora, na medida em

que não essencializa a  relação).  É o que permite  Foucault  falar,  por exemplo,  não só do

panóptico, como realização específica e concreta do fim do século XVII, mas também de um

panoptismo (conforme o capítulo homônimo em Vigiar e Punir) que pode ser encontrado em

47 Idem, p.43
48 Ibidem
49 https://www.youtube.com/watch?v=G9Wxn1L9Er0 acessado em 06/03/2015
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diversos  discursos  e  práticas  ao  longo  da  história,  ainda  que  separados  através  de

descontinuidades histórico-geográfico-discursivas. Trata-se, pois, de liberar a história, como

afirma no último capítulo de A arqueologia do saber, da prisão das continuidades, da ideia de

influência  ou  mesmo  de  uma certa  noção  de  espírito.  Essa  forma  à  qual  o  panoptismo,

entendido como paradigma, diz respeito, refere-se não somente a uma compreensão histórica

a  posteriori,  mas  também  aos  procedimentos  segundo  os  quais  o  poder  foi  capaz,

historicamente, de fazer internalizar seus aspectos, criando lugares para o sujeito através de

dispositivos, que, ao abrirem certos espaços, impõe aos que os ocupam seus parâmetros e

vínculos,  condicionando formas de visibilidades  específicas  que escondem certas  práticas,

enquanto fazem ver outras. É dessa forma que um dispositivo é capaz de formar um sujeito. É

dessa forma que uma paradigmatologia pode fazer enxergar esses vínculos e parâmetros.

Como afirma Agamben,  ainda,  discutindo o paradigma em Platão:  uma vez que o

paradigma é a exposição da própria inteligibilidade que torna um exemplo inteligível, sua

suspensão de uso factual para demonstrar seu caráter não pressuposto, usar um paradigma é

simplesmente  tratar  uma  hipótese  como  uma  hipótese,  e  não  como  um  princípio  geral,

escondendo o fato de sua pressuposição. É apontar para uma relação sem fixá-la, nem por

uma metonímia que a vincule essencialmente a um locus histórico ou geográfico, nem por

uma metáfora  que  essencializa  a  relação,  mas  simplesmente  atendo-se à  possibilidade  da

relação, à analogia incompleta.

Como essa noção de paradigma pode nos ajudar, então, a compreender a literatura?

Os enunciados,  em toda parte,  espalham-se sobre a  superfície da terra,  conectados

pragmaticamente a suas práticas. Diz-se algo para se obter algum efeito. Ora, o que faz a

literatura? De uma maneira não dialética, não dicotômica, não lógica, livre das induções e

deduções que vinculam os enunciados filosóficos por conjunções vinculadas ao poder que

estabelece a coerência, ela estabelece um regime de fabulação, justificado apenas pela nossa

capacidade de imaginação, de encontrar semelhanças entre o que é diferente, entre ficção e

realidade,  onde  ela  pode  desenvolver  o  uso  dos  enunciados  paradigmaticamente,  isto  é,

extraindo-os de seu uso normal, expondo-os segundo sua própria inteligibilidade. “A literatura

é apenas a reconfiguração, vertical,  de signos que são dados na sociedade, na cultura, em

camadas separadas”.50

50 FOUCAULT, Michel. “Linguagem e literatura” in MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. p.167
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Wolfgang Iser51 afirma que o pacto ficcional implícito em um texto literário coloca o

mundo  entre  parênteses.  Isso  poderia  significar  justamente  a  suspensão  do  uso  regular,

mundano,  dos  enunciados  que  compõem um livro,  das  suas  regras  de  enunciação  que  o

vinculam  a  efeitos  concretos  conhecidos,  a  práticas  institucionalizadas,  para  exibir  seus

princípios não pressupostos. Seu caráter arbitrário ou hipotético.

Como afirma Maurice Blanchot, em seu Livro por vir, a língua é o rumor de tudo o que

é dito. Mas a literatura, como a voz de um ditador, faz silenciar o rumor e volta todas as

atenções ao que ela diz52.  Nossa proposta,  ao tentar analisar textos literários pelo viés do

paradigma é buscar ali não uma crítica de sua forma estrutural que responda pelo realismo do

encadeamento de eventos, uma forma de lógica diegética ou descrição do representado, nem

um foco no uso particular que faz da sintaxe ou das palavras, de suas estratégias para produzir

uma  literariedade.  Procurando  entender  um  livro  como  uma  reunião  paradigmática  de

enunciados, tentarei esclarecer que formas de compreensão de mundo uma obra literária pode

produzir sobre o mundo, sobre os discursos que atravessam a história, que persistem e que se

apagam deixando ainda assim rastros que configuram o nosso presente discursivo. Essa forma

de compreensão relaciona-se sempre com o presente, com o mundo como pode ser visto pelo

agente que formula o paradigma. O paradigma, expondo a inteligibilidade de algo distante,

produz já uma compreensão sobre o presente que o olha.

A literatura fixa palavras jogadas ao vento. Não afirma “isto é isto” e “aquilo é” ou

“não é”.  Quando o faz,  o faz por uma voz deslocada,  ficcional,  inatual ou absolutamente

singular, o que diz não tem efeito de verdade e é precisamente assim que ela dá a conhecer.

São coisas que se dizem, são enunciados,  coisas que se podem dizer.  Se ela faz,  por um

instante, como o ditador de Blanchot, calar o rumor das vozes do mundo, o que ela diz, por

outro  lado,  evita,  na  imensa  dispersão  de  sua  formação  discursiva,  a  voz  de  comando.

Organiza-se  desde  o  princípio  como  discurso  indireto,  revela  desde  sempre  sua  não

originalidade. O discurso é ali colocado sempre como algo de segunda ordem, pelo menos.

51 ISER, Wolfgang. “Os atos de fingir”
52 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir.
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II – LITERATURA EM AS PALAVRAS E AS COISAS

1. Foucault, arqueologia e literatura

Costuma-se dividir a trajetória do pensamento de Foucault em três fases: arqueológica,

nos  anos  60,  em que  se  preocupa  fundamentalmente  com o  Saber,  com a  relação  entre

visibilidades e enunciados, com a constituição dos estratos que determinam a regularidade dos

discursos em certas épocas, e com as rupturas que modificam as formas do saber, produzindo

novas formas de ver e dizer; genealógica, nos anos 70, em que começa a dar mais atenção às

relações  de  poder  que  subjazem  aos  discursos  e  às  transformações  que  permitiram  a

emergência das modernas estruturas de governo; e ética no início dos anos 80, até sua morte

em 84, em que analisa mais de perto as práticas do cuidado de si, as formas de se pensar o

sujeito e as diferentes relações que se estabeleceu, historicamente, com as práticas do falar

verdadeiro  e  das  escritas  de  si.  Nesta  última  fase  foi  característico  um retorno  à  Grécia

clássica,  enquanto  na  fase  arqueológica  e  genealógica  suas  análises  privilegiaram  as

formações discursivas na Europa a partir do Renascimento, com especial atenção para a Idade

Clássica.

Certamente há preocupações que atravessam todo o seu trabalho e muitas de suas

concepções  fundamentais  permanecem relativamente  estáveis  nessas  fases,  mas  há  certas

diferenças nas preocupações e descrições em cada momento. De um modo particular, há uma

mudança no que se refere à forma como Foucault aborda questões relativas à linguagem e à

literatura.  Na  década  de  60  produziu  diversos  textos  sobre  o  assunto  mas  parece  ter

abandonado  essas  discussões  nos  anos  que  se  seguiram.  De  fato,  Foucault  praticamente

abandona o tema da literatura em seus trabalhos a partir dos anos 7053, senão por três célebres

páginas dedicadas à Baudelaire no ensaio “O que é o iluminismo”. Mesmo então, ela aparece

apenas para esclarecer o conceito de modernidade, não mais centro de uma reflexão sobre o

estatuto  ontológico  da  literatura  em sua  relação  com a  linguagem na  modernidade,  que

encontramos em textos como “Prefácio à transgressão” ou “Linguagem ao infinito”, ambos de

1963 e em As palavras e as coisas.

De  alguma  forma,  Foucault,  formado  dentro  de  uma  matriz  de  pensamento

53 MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. p.135
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estruturalista, está ainda ligado, então, a concepções que entendem a linguagem como uma

espécie  de  experiência  primeira  e  fundamental  que  funda  e  determina  toda  experiência

humana.  Neste  contexto,  a  linguagem é  entendida,  por  sua  vez,  como uma estrutura  (ou

sistema) total ideal que o falante de uma língua tem como horizonte e que torna possível seu

uso  e  sua  compreensão.  Nesta  concepção  estruturalista,  a  literatura  define-se  por  uma

autorreferencialidade comportando-se assim, de alguma forma, como ser bruto da linguagem.

Esta é também uma concepção modernista da literatura e da arte, entendidas sempre em sua

autorreferencialidade.  Foucault  nunca  compartilhou  da  concepção  total  da  estrutura,

procurando,  segundo  suas  leituras  de  Blanchot,  uma  compreensão  mais  material  da

linguagem, como a que aparece na conferência “Literatura e Linguagem” pronunciada em

1964: “a linguagem é o murmúrio de tudo o que é pronunciado”.54 E mesmo afirmando “que a

literatura não é o fato bruto da linguagem que se deixa, aos poucos, penetrar pela questão

sutil, secundária, de sua essência e de seu direito à existência.”55 No entanto suas descrições

históricas da episteme parecem muitas vezes atravessadas por esse tipo de totalidade ideal,

moldadas  segundo  o  conceito  estruturalista  de  sistema  linguístico.  Ou,  como  o  próprio

Foucault  afirma  mais  tarde,  inserindo-se  naquilo  que  se  convencionou chamar  de  virada

pragmática:  “o que faltava no meu trabalho era este problema do 'regime discursivo', dos

efeitos de poder próprios do jogo enunciativo. Eu o confundia demais com a sistematicidade,

a forma teórica ou algo como o paradigma.”56 

Em Foucault: A Liberdade da Filosofia, John Rajchman afirma que há em Foucault

três teses sobre o modernismo que atravessam suas análises da literatura nos anos 6057: 1. a

arte se  caracteriza por sua autorreferencialidade; 2. ela lida com os limites da experiência e,

por isso, encontra na transgressão sua forma própria; 3. “a cultura em que a arte está livre para

assumir-se como um objeto na sublime 'transgressão' dos limites da experiência é a cultura

cujos 'problemas fundamentais' estão 'intimamente ligados' à 'questão do ser da linguagem'”

ou  seja,  de  que,  para  o  pensamento  moderno,  “a  linguagem  está  na  raiz  de  todo

54 “Linguagem e literatura” in MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2005. p.140

55 Idem, p.142
56  FOUCAULT, Michel.“Verdade e Poder” in. Microfísica do Poder. 16 ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

2001. p.4. É importante ressaltar que o que Foucault chama aqui de paradigma não é o que viemos 
delineando nos capítulos anteriores deste trabalho, como prática exemplar singular, mas o seu sentido mais 
comum e tradicional – a imagem de um certo horizonte do pensamento que responda pela totalidade da 
produção do saber em uma certa formação discursiva.

57 RAJCHMAN, John. Foucault: A Liberdade da Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1987. p.16-30
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pensamento”58.  Conforme desenvolve essas teses, entretanto, o próprio Foucault acaba por

desconstruí-las,  observando,  primeiro,  que a questão da autorreferencialidade faz parte  de

uma concepção literária (e não histórica, arqueológica ou genealógica) da literatura; segundo,

que a literatura não tem um privilégio, dentre outras formas de experiência ou de discursos, na

formulação  da  finitude  e  dos  limites  da  experiência;  e,  por  fim,  de  que  os  arranjos

fundamentais da nossa história dizem respeito antes a relações de poder do que a leis da

linguagem. São essas transformações que marcam os deslocamentos em seu pensamento a

partir dos anos 70. Dessa forma, Rajchman afirma:

Na década de 1960, Foucault criou sua própria versão da nouvelle critique. Em cada obra ele

desvendou uma referência  a  tradição  artística  particular  em que  a  obra  figurava  e,  assim,

apresentou-a como o exemplo auto-referente dessa tradição. Las meninas é uma pintura sobre

pintura na tradição do “espaço ilusionista”; Don Quixote é o romance de cavalaria que reconta,

burlescamente, todos os romances de cavalaria anteriores.  Justine é o conto em que todos os

contes moralistas do século XVIII estão invertidos.59

Ou, como coloca ainda:

Foucault  procurou  no  modernismo  literário  uma  alternativa  romântica  para  uma  cultura

obcecada com o  princípio  da  razão  sistemática  e  a  ideia  de  um humanismo fundamental.

Descobriu  uma  loucura  que  não  era  uma  doença  mental  e  uma  escrita  que  escapara  ao

paradigma  representacional  da  linguagem;  as  duas  estavam  ligadas  num  'contradiscurso'

transgressivo.60

Essa concepção modernista da literatura poderia ser encontrada nos diversos prefácios

ou posfácios escritos para textos literários,  no  Raymond Roussel  (único livro de Foucault

dedicado exclusivamente à literatura) ou, ainda, nas menções feitas a obras literárias em As

palavras e as coisas.  Seu lugar aí  é particularmente complexo, uma vez que as obras de

Cervantes, Sade e de autores modernos aparecem quase em paralelo à descrição que faz das

epistemes do Renascimento, do período clássico e do século XIX moderno. Essas descrições

são feitas com recurso a formações discursivas características de cada época que versam sobre

as línguas, os seres naturais e as trocas e riquezas e é difícil compreender claramente de que

58 Idem, p.24
59 Idem, p.13
60 Idem, p.11
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forma a literatura deveria se relacionar com esses saberes. Para Rajchman, Foucault entende

as artes como “alegorias meta-epistêmicas” que delineiam os limites do discurso em uma

determinada episteme:

As  asserções  de  Foucault  como  'a  literatura  em  nossos  dias  (…)  é  um  fenômeno  cuja

necessidade tem suas raízes numa vasta configuração em que está traçada toda a estrutura do

nosso pensamento e do nosso saber',  significam menos,  evidentemente,  que a literatura  se

encontra dentro dessa configuração do que articula os seus limites e, nesse sentido, versa sobre

ela como um todo.61 

Esta  proposição  poderia  encontrar  ainda  um  respaldo  em  enunciados  como  “A

literatura  é  apenas  a  reconfiguração,  vertical,  de  signos  que  são  dados  na  sociedade,  na

cultura,  em  camadas  separadas”62,  entretanto  ambígua,  já  que  essa  verticalidade  não  diz

respeito, em nenhum momento, a uma totalidade. Essa confusão se deve, talvez, à impressão

que temos às vezes de que as descrições epistêmicas que Foucault faz em As palavras e as

coisas, através dessas formações discursivas particulares, organizam a totalidade do saber nos

períodos  em  questão.  Mas,  como  vimos  na  discussão  precedente  sobre  a  forma  dos

paradigmas na arqueologia, a escolha desses planos de clivagem (linguagem, seres naturais,

troca) não pretende dar uma descrição  completa dos fundamentos das epistemes clássica e

moderna,  mas  servem para  produzir,  a  posteriori,  uma  inteligibilidade  das  condições  de

produção  do saber  nessas  épocas.  Se  esses  exemplares  dão acesso  à  forma  da  episteme,

evidenciando suas positividades, eles não chegam a resumi-la, apenas exibem uma forma de

pertença a ela. E a episteme – chão que determina os enunciados possíveis em uma época –

não chega a ser desenhada como um “sistema de simultaneidade”63, mas é tornada inteligível,

como  suspensão,  na  descrição  de  certos  paradigmas  que  a  compõem.  O  que  Foucault

descreve,  portanto,  pode  ser  melhor  compreendido  como  uma  configuração que  deixa

entrever atrás de si suas condições de possibilidade – a episteme –, do que como um sistema,

no sentido estruturalista de horizonte de possibilidades – que apontaria para uma dimensão

totalizante.

A literatura  aí,  portanto,  não  poderia  aparecer  como alegoria  meta-epistêmica  que

articula os limites da episteme como um todo, como afirma Rajchman, uma vez que esses

61 Idem, p.26
62 “Linguagem e literatura” in MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge

Zahar Ed., 2005. p.167
63 Como chega a anunciar Foucault no prefácio de As Palavras e as coisas, p.XX
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limites,  como um todo,  não são jamais encontrados.  A literatura é  apenas mais  um saber,

submetido às mesmas relações de forças que configuram a episteme e que produzem os outros

saberes. E é assim que Deleuze pode afirmar que em Foucault “nunca houve problema quanto

às relações entre a ciência e a literatura, o imaginário e o científico ou o sabido e o vivido,

porque a concepção do saber impregnava e mobilizava todos os limiares transformando-os em

variáveis do estrato enquanto formação histórica”64.

Quanto ao abandono do tema da literatura, pode-se dizer que se deve à superação da

concepção  de  que  é  na  linguagem que  se  enraízam todas  as  experiências  humanas  e  na

subsequente mudança de foco para a investigação das relações de poder ao longo dos anos

setenta. Dessa forma a literatura não aparece mais, como aparecia para muitos pensadores até

então, como portadora de uma força revolucionária essencial, fundada na sua relação com

uma  totalidade  da  época  através  da  linguagem,  mas  simplesmente  como  uma  expressão

singular de configurações de forças em uma época. Nem tampouco resiste a concepção de que

a “essência” da literatura é a dobra da linguagem sobre si mesma, ainda que o seja também

eventualmente, porque, para além disso, ela também se apresenta como um saber entre outros,

em sua dispersão e sua multiplicidade.

Entretanto, há ainda muitas questões interessantes que restam a ser abordadas no que

diz respeito às obras que Foucault escolhe mencionar em seus textos, em relação com a teoria

que elabora. Mesmo levando em conta as diversas ressalvas feitas pelo próprio filósofo ou por

outros que pensaram sua obra sobre os trabalhos desse período, As palavras e as coisas, bem

como outros trabalhos da época,  realizam uma reflexão fundamental  sobre as ordens que

tornaram  possíveis  a  nossa  reflexão  contemporânea  sobre  literatura.  Apontam  para  a

emergência e delineiam o desenvolvimento de diversas problemáticas que dizem respeito a

relações entre o discurso e o mundo, a vida e a história. Elaboram perspectivas e prognósticos

e  expõem,  abertas  sobre  o  chão,  as  curvas  e  figuras  que  organizam o  território  onde  se

assentou a literatura europeia do século XIX ao modernismo. Assim aparecem as figuras da

transgressão  e  da  loucura,  da  experiência  interior,  da  morte  e  da  finitude,  do  sexo,  da

linguagem.

O que me proponho então, para tentar compreender melhor o papel das obras literárias

utilizadas por Foucault, é desenvolver a questão aventada por Deleuze:

O que nos perguntamos é se não há limiares, estéticos, por exemplo, que mobilizam um saber

64 DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2006. p.61

37



numa direção que não é a de uma ciência e que permitiriam definir um texto literário, ou uma

obra pictórica, dentro de práticas discursivas as quais elas pertencem. Ou mesmo limites éticos,

limites políticos: mostrar-se-ia como as proibições, as exclusões, os limites, as liberdades, as

transgressões estão 'ligadas a uma prática discursiva determinada' – em relação aos meios não-

discursivos – e têm maior ou menor condição de chegar a um limiar revolucionário65

E ao mesmo tempo explorar algumas das obras literárias mencionadas por Foucault em As

palavras  e as  coisas.  Aproveitando as subsequentes  reflexões e  ressalvas  feitas  por esses

filósofos  e  por outros teóricos  mencionados no curso deste  trabalho,  pretendo estabelecer

relações entre essas obras e os temas que atravessam as páginas de As palavras e as coisas,

procurando delinear, assim, o argumento arqueológico exposto por Foucault neste livro. Um

pouco, talvez, como o  Pierre Menard de Borges,  autor de Quixote, escrever o mesmo para

alcançar a diferença, em um trabalho de convivência com o texto, que, deixando aparecer o

mesmo texto em outro contexto, é capaz de fazer surgir daí novas potências, um efluxo de

diferenças num mar de repetição.

Para tanto, será preciso não definir uma hierarquia a priori entre o livro de Foucault,

sua teoria, e os livros de Cervantes, Sade e Borges, que contêm, eles mesmos, sua própria

teoria. Será preciso fazer uma leitura atenta mas flutuante, deixando aparecer as conexões, as

diferenças,  as  analogias.  Respeitar  a  incomensurabilidade  de  seus  paradigmas  e  deixar

florescer, na potente multiplicidade das diferenças, uma novidade para o pensamento.

2. Obras literárias em As Palavras e as Coisas

Este  livro,  publicado  em  1966,  tem  como  subtítulo  uma  arqueologia  das  ciências

humanas. Isto é, ele procura revelar o solo onde estas se fundamentam, descrevendo a sua

formação histórica  em planos sincrônicos,  onde seria  possível  descrever  um certo  regime

discursivo em torno das positividades que orientam formas de objetivação mais ou menos

estáveis em determinados períodos. A essa quase estrutura dá o nome de epistème. Haveria,

portanto,  uma  epistème do  séc.  XVI,  no  período  do  Renascimento,  que  desenharia  as

condições de possibilidades do discurso nesse período, um solo que organizaria,  a priori, o

tipo  de  questões  que  podem  ser  colocadas  e  o  modo  como  podem  ser  colocadas;  que

estabeleceria  condições  para  a  produção  de  sentido e  que  conduziria,  portanto,

65 Idem, p.30
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inevitavelmente, a certos tipos de resposta, e não outros. No caso do século XVI, a figura

soberana do saber, constituído e instituído em positividade para suas formações discursivas é

a  semelhança.  Nesse  regime  das  similitudes  tudo  é  signo  em  uma  remissão  infinita  de

conveniências, emulações, analogias e simpatias. “Buscar o sentido é trazer à luz o que se

assemelha.”66

Diante de certos eventos históricos,  ou acontecimentos (événement),  mais  ou menos

indetermináveis, mas, em todo caso, restritos a certos curtos períodos de transição, haveria

uma série de transformações fazendo com que velhos problemas desapareçam e novos surjam;

que se constituam novas formas de ver e de dizer e estabelecendo novas positividades para o

saber.67 Dessa forma a transição do período do Renascimento, no século XVI, para o Clássico,

nos séculos XVII e XVIII, estaria marcada por um corte abrupto, uma mudança na forma

mesma em que o sentido se constitui. Aí, não é mais a semelhança que ordena o mundo e

funda os saberes, mas sim a representação. A linguagem se separa do mundo a que estava

unida, como signo entre signos no regime das semelhanças, e passa agora a representá-lo. O

mundo ainda é dotado de uma Ordem natural e pré-determinada que é dada ao homem na

forma  da  representação,  que  recobre  o  mundo  em  toda  sua  extensão  e  que  pode  ser

representada, por sua vez, pela linguagem. Essa ordem universal e contínua da natureza, a

representação dispõe em um quadro de identidades e diferenças cujo total  preenchimento,

procedendo por sistema ou por método, é a missão e a promessa do Saber. É nesse contexto

que se desenvolvem a história natural, a análise das riquezas e a gramática geral. A primeira

teria  por  objetivo  a  disposição de todos os  seres  naturais  em um quadro de diferenças  e

identidades, segundo sua visibilidade, como são dados à representação. A análise das riquezas

suporia um quadro geral das trocas em que o valor de um produto é representado pela moeda

em uma equivalência geral entre todos os bens comerciáveis e toda a riqueza disponível no

mundo. Da mesma forma, na gramática geral, há uma equivalência geral entre a língua e a

66 APEAC, p.40
67 Aqui recuperamos um dos principais pontos de contato entre Kuhn e Foucault. Há sempre um processo de 

mutação nas formas discursivas do saber, mas há diferentes momentos com diferentes velocidades. Ora esse 
processo se dá de forma contínua num progresso dado pela produção de diferenças a partir de repetições do 
paradigma, o que Kuhn chama de “ciência normal” e que em Foucault corresponderia à relativa estabilidade 
das formações discursivas dentro de um período compreendido por uma episteme. Ora haveria momentos de 
maior velocidade em que as formas de perceber o mundo, as visibilidades ou os paradigmas, mudariam de 
uma forma algo brusca. É o que Kuhn chama de “revoluções científicas” e que em Foucault aparece na forma
desses acontecimentos inomináveis. A diferença fundamental, talvez, entre a revolução kuhniana e o 
acontecimento em Foucault é que aquela é produto de uma acumulação histórica de anomalias no paradigma 
e o último se dá devido a um arranjo singular, generalizado, mas casual, da configuração dos saberes em 
relação com os jogos de poder que os constituem.
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representação, significante e significado, como também entre representação e representado.

No fim do séc.  XVIII,  há  também um acontecimento  que  desenvolve  uma ruptura

fundamental  entre  as  formas  do  saber  clássicas  e  as  modernas.  Se  este  acontecimento  é

evidente na mutação que engendra nos regimes discursivos, Foucault não arrisca identificá-lo

em eventos históricos particulares. Não seria difícil relacioná-lo com os mesmos movimentos

históricos que culminaram na Revolução Francesa uma vez que é, efetivamente, por volta

desse período que Foucault localiza os movimentos que levam à ruptura com as positividades

clássicas da Ordem e do Quadro no regime da representação. É nesse período que, por um

recuo da representação, emergem da história natural, da análise das riquezas e da gramática

geral  as  novas  positividades  da Vida,  do Trabalho e  da  Linguagem, conforme aquelas  se

transformam em biologia, economia e filologia. A história não é, entretanto, para Foucault,

uma sucessão linear e homogênea de eventos, é múltipla e heterogênea. Este acontecimento

não pode ser determinado porque sua relação com as transformações que acarreta não é de

causa e efeito. Este acontecimento é o próprio movimento das transformações que designa. O

que conecta todas essas formações discursivas e faz com que suas transformações coincidam

no  tempo  é,  então,  uma  certa  viscosidade  própria  dos  acontecimentos  históricos.  Assim,

esclarece Foucault em A arqueologia do saber:

A ideia de um único e mesmo corte que divide de uma só vez, e em um momento dado, todas

as  formações  discursivas,  interrompendo-as  com um único  movimento  e  reconstituindo-as

segundo  as  mesmas  regras,  não  poderia  ser  mantida.  A  contemporaneidade  de  várias

transformações não significa sua exata coincidência cronológica: cada transformação pode ter

seu índice particular de "viscosidade" temporal. A história natural, a gramática geral e a análise

das riquezas constituíram-se de modos análogos, e todas três no curso do século XVII; mas o

sistema de formação da análise das riquezas estava ligado a um grande número de condições e

de práticas não discursivas (circulação das mercadorias, manipulações monetárias com seus

efeitos, sistema de proteção ao comércio e às manufaturas, oscilações na quantidade de metal

cunhado): daí a lentidão de um processo que se desenrolou durante mais de um século (de

Grammont a Cantillon), enquanto as transformações instauradas pela gramática e pela história

natural não se estenderam durante mais de 25 anos.68

A arqueologia visa às diferenças últimas para chegar à singularidade:  “levar o mais

longe  possível  as  diferenças  entre  acontecimentos  que  parecem pertencer  a  uma mesma

68 AdS, pp. 196-197

40



espécie”69 Assim,  não  se  trata,  para  Foucault,  de  demonstrar  uma  continuidade  entre  as

disciplinas clássicas e as modernas, mas, justamente, de levar suas diferenças até as últimas

consequências  apontando o que elas  têm de irredutível,  demonstrando,  ao mesmo tempo,

como essas puderam surgir esboçando o espaço de sua emergência, seu solo de positividade.

Os acontecimentos que separam as diferentes epistemes permanecem não nomeados e

resistem a toda tentativa de objetivação. Curiosamente é justamente no lugar desse silêncio

que Foucault evoca as obras literárias. Para compreender melhor esse lugar que ocupou e os

deslocamentos  que sofreu a  literatura na obra de Foucault,  escolhi examinar algumas das

obras mencionadas em As palavras e as coisas, nas quais se pode observar o movimento que

parece retirar a literatura de um lugar privilegiado, nivelando-a, por outro lado, com outras

formas discursivas da nossa cultura, ciências e filosofia. Aí a literatura aparece num lugar

menor,  mas  fundamental,  justamente  nos  interstícios,  entre  as  grandes  descrições  de

epistemes,  junto  aos  grandes  acontecimentos  que  modificam  fundamentalmente  as

positividades e as formas de ver e dizer. Acontecimentos que não podem ser objetivados nem

explicados por suas causas ou reduzidos a meros fatos históricos uma vez que condicionam e

excedem as formas segundo as quais podemos nomear essas diferenças.

Acompanhando o limiar do Renascimento para a Idade Clássica encontramos  Dom

Quixote; desta para a modernidade, Justine e Juliette. Já a segunda metade de As palavras e

as coisas é dedicada à busca pelas positividades (Vida, Trabalho, Linguagem) que fundam e

que  organizam o  saber  moderno  e  que  abrem o  espaço  para  o  surgimento  das  ciências

humanas. Inúmeros autores literários são mencionados aqui,  Mallarmé, Raymond Roussel,

Artaud, Blanchot, Bataille, para exemplificar o lugar de centralidade que a linguagem assume

na modernidade obcecada pelo homem. Um autor, entretanto, assume um lugar especial no

texto  porque  o  atravessa  inteiramente,  apesar  de,  curiosamente,  não  ser  mencionado  em

nenhum lugar além do prefácio. Já aí, Foucault abre seu livro escrevendo: “Este livro nasceu

de um texto de Borges”. Assim, escolhi Borges para tentar compreender esse lugar sutil e

fundamental que a literatura exerce nesta arqueologia da modernidade.  Aí onde o homem

surge já como um duplo de si mesmo e a linguagem percorre o espaço infinito e limitado da

linguagem, jogos e experiências tão familiares ao autor argentino.

Foucault  não descreve essas obras literárias, não utiliza trechos ou episódios como

exemplos de alguma coisa, mas as trata, de certa forma, como índice desses acontecimentos

69 VEYNE, Paul. Foucault: Seu pensamento, sua pessoa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p.48
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transformadores.  Buscarei  assim refazer  o  percurso da leitura de  As palavras e  as coisas

revisitando essas obras literárias, seguindo os feixes de luz e sombra que projetam sobre o

livro e o pensamento de Foucault.

3. Dom Quixote e a proliferação das semelhanças

El otro, el mismo 

                     Sé que hay algo 
Inmortal y esencial que he sepultado
En esa biblioteca del pasado
En que leí la historia del hidalgo.
Las lentas hojas vuelve un niño y grave
Sueña con vagas cosas que no sabe.70

Leio um livro e me desorganizo em sua direção, buscando um novo ponto de vista. É

preciso ter um estômago forte e um mastigar bovino, diria Nietzsche. Habito o texto que se

desenrola sob o sutil movimento dos meus olhos e me habituo àquela linguagem, faço do livro

por um momento minha morada e minha torre de observação. Mas eis que surge da página, já

preenchida  em  todo  caso  por  milhares  de  entradas  e  saídas  misteriosas  –  reunindo  e

conduzindo a várias direções – de repente, um outro livro, como um estranho, um visitante

inesperado. Este novo livro não é mais um objeto do qual sai um fio que tece o espaço deste

discurso,  o entrelaçamento desses saberes.  Este livro apenas escancara uma saída ou uma

entrada, sem promessa de retorno para além deste umbral. Um texto fora do texto para o texto.

E, no entanto procuro isso, um caminho circular que me traga de volta – com um ouvido mais

sensível, talvez, e um estômago mais resistente, um olhar mais aguçado. O que pode dizer

essa abertura, a referência oblíqua ao Dom Quixote que encontramos em uma pequena seção

de  As palavras e as coisas, quando um assunto parecia encerrado e outro começa a surgir?

Passagem de eras, descontinuidade e interstício,  espaço monstruoso da narrativa histórica,

acontecimento literário no texto, por assim dizer, sério, da história e da filosofia.

Pois  se  os  enunciados  da  literatura  podem ser  entendidos  como  um saber  para  a

arqueologia, aqui ela parece desenhar uma figura diferente. Deve haver obras literárias que

exemplifiquem mais proximamente os discursos e visibilidades que predominavam em cada

uma das eras pelas quais se interessa Foucault, mas é justamente quando sua descrição se

esgota e se depara com os acontecimentos que marcam a passagem de uma era a outra que a

70 BORGES, J.L., Obras Completas. Vol. III,892
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literatura é evocada.  Como uma abertura em um espaço já sem interioridade.  Este espaço

puramente exterior e aberto do acontecimento, em que se convulsionam e se reorganizam os

valores,  as  formações,  as  positividades  do  discurso,  Foucault  o  contrapõe  a  uma  outra

abertura, a do texto literário, em uma remissão que não traz nenhuma chave, mas deixa jorrar

descontroladamente  significados  como  uma  espécie  de  afronta  ou  vacina  contra  um

fechamento hermenêutico. O texto de claridade já tênue e entrecortada da arqueologia que

passa a ser iluminado por uma luz fragmentária e inconstante como em um caleidoscópio –

múltiplas  e  intermináveis  interpretações  do  Quixote  multiplicando  as  leituras  e  as

possibilidades de As palavras e as coisas. Seria preciso, portanto, atravessar incessantemente

o umbral que as separa, olhar de um lado para o outro e voltar em uma costura sem medida,

seguindo as bordas dos tecidos. Buscar ali um Mesmo que confirme um já pensado e lidar

com a diferença irredutível em cada encontro e cada retorno. Abertura incomensurável entre a

história  e  a  literatura,  entre  o  pensamento  e  a  escrita.  Ao  final  do  percurso  talvez  não

encontremos nem glória, nem verdade, nem amor, como não os encontrou Alonso Quijano,

mas nem por isso se pode dizer que sua jornada foi inútil.

A pequena seção chamada “Dom Quixote” aparece logo no início do capítulo III, que

começa  a  descrever  a  episteme  clássica,  imediatamente  após  o  capítulo  II,  “A Prosa  do

Mundo”, que delineia a forma geral que rege o saber para o Renascimento, do qual o Quixote

poderia  mesmo ser  considerado uma obra  póstuma,  ou  talvez  algo  como uma lápide.  Aí

escreve Foucault:

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

a prosa do mundo (…) depositados nas páginas amarelecidas dos volumes, os signos

da  linguagem  não  têm  como  valor  mais  do  que  a  tênue  ficção  daquilo  que

representam. A escrita e as coisas não se assemelham mais.71

Curioso uso do termo negativo, em geral evitado e mesmo combatido por Foucault, na

medida em que é tomado como um motor necessário da história para a dialética hegeliana,

concepção da qual procura se afastar. Negativo combatido também quando Foucault rejeita a

hipótese  repressiva  para  o  poder,  ao  que  voltaremos  no  próximo  capítulo.  De  fato,

encontramos em As palavras e as coisas um Foucault preocupado fundamentalmente com as

positividades,  com  a  produção  do  discurso,  suas  condições  positivas de  possibilidade.

71 APEAC, pp.65-66
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Positividade  que  é  talvez  uma  das  afirmações  filosóficas  principais  neste  livro,  quando

observamos  que,  ao  formular  as  contradições  que  emergem  em  uma  mesma  episteme,

Foucault nunca buscará a solução deste embate segundo a fórmula hegeliana que encontra a

Aufhebung (relevamento,  suprassunção) de um elemento como sua elevação após sofrer a

negatividade de um elemento contraditório – a negatividade aí sendo o fator que permitiu o

progresso pela  negação do que era fraco no elemento anterior.  Foucault,  ao contrário,  ao

deparar-se em sua pesquisa com cada embate, com cada confronto de ideias, sustentará aí a

contradição  e  buscará  explicar  as  condições  de  possibilidade  que  fizeram  emergir  estas

contradições,  precisamente,  e  não  outras.  Evidenciará,  assim,  o  solo  arqueológico  que

engendra ou positiva as problematizações possíveis e realizáveis em uma época.

Pode ser também que aqui, neste negativo literário,  encontremos ainda a figura do

contra-discurso. Se há uma primazia do dizível sobre o visível, se o discurso conduz o olhar e

produz  regimes  de  visibilidades,  a  literatura  faria  uma  inversão,  como  em  um  negativo

fotográfico, produzindo um contra-discurso que coloca luz onde havia sombra, e sombra onde

havia luz. Barthes irá afirmar, em sua aula inaugural no Collège de France em 197772, que a

língua é fascista porque nos obriga a dizer certas coisas – justamente essa positividade que

Foucault insiste em estabelecer – mas que a literatura busca uma subversão da língua, algo

como  um lugar  de  desvio  das  subjetividades  positivas  formuladas  pela  língua.  Lugar  de

resistência ou criação. Assim, no contexto arqueológico em que nos encontramos, a literatura

revelaria algo como o desenho do vazio deixado pela superfície escavada. Observada nesse

regime de transições entre as epistemes ela carregaria algo como a experiência de um membro

fantasma que ainda produz sensações depois de amputado.  A virtualidade prolongada das

positividades desaparecidas. Signos distendidos entre um passado recente e uma nova era que

se abre sem promessa de fim. Como se a voz desse mundo que antes falava prolixamente sua

prosa ecoasse agora sem resposta em um salão quadriculado onde cada coisa deve encontrar

seu lugar, seu nome, sua identidade e resignadamente se calar.73

É  de  um  desencantamento  do  mundo  que  fala  Cervantes  em  sua  célebre  novela

publicada em 1608 e 1615 em Madri. Da nostalgia pelo encanto que garante sempre levar

72 BARTHES, Roland.  Aula. 14ª Ed. São Paulo: Cultrix,
73 A percepção do Quixote como uma espécie de último capítulo de um mundo em transformação é bastante 

comum entre a crítica. Oswald de Andrade, em 1950, escrevia a respeito: “Cervantes fixa pela primeira vez 
certos aspectos sensacionais do mundo que começa, num conflito imenso com o que se fecha. O Quixote é o 
representante retardado deste. Quando principiam a se expandir as primeiras indústrias e se formar uma 
consciência atlântica e a se desmantelarem as instituições fidalgas e generosas, ele procura afrontar o novo 
ciclo. Sai a cavalo num dia útil para endireitar o mundo.” (ANDRADE, Oswald de. “A marcha das Utopias”. 
in A utopia antropofágica. São Paulo: Globo, 2011. p.253)
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todo  signo  a  um  sentido,  e  ainda  de  um  certo  ridículo  dessa  nostalgia  em  mundo

desencantado.  Da insanidade em querer  atualizá-la.  O confuso cavaleiro da Triste  Figura,

Dom Quixote de La Mancha, “homem das semelhanças selvagens”74, sente falta de um mundo

em  que  reinavam  ideais  mais  nobres,  e  converte  nisso,  forçosamente,  a  sua  própria

experiência,  às custas das surras e  humilhações,  e da pequena fortuna que não hesita em

dissipar, confiante na própria sorte. Aliena-se, em sua obsessão pelas novelas de cavalaria, nas

similitudes que já haviam perdido todo sentido no início do século XVII.

Para o Renascimento do século XVI, como escreve Foucault em “A Prosa do Mundo”,

saber significa adivinhar  e  interpretar  semelhanças,  em um mundo onde tudo é  signo, no

grande livro da criação. As semelhanças, em suas diferentes figuras, dão abertura ao jogo

interminável do discurso – “Conhecer um animal, ou uma planta, ou uma coisa qualquer da

terra, é recolher toda a espessa camada dos signos que puderam ter sido depositados neles ou

sobre eles”75 –,  em direção a  um saber infinito,  mas pré-determinado e escondido sob os

signos  terrenos,  a  escritura  divina.  Essas  figuras,  “Convenientia,  aemulatio,  analogia e

simpatia nos dizem de que modo o mundo deve se dobrar sobre si mesmo, se duplicar, se

refletir ou se encadear para que as coisas possam assemelhar-se.”76 

Semelhança desdobrada em termos que tentam abarcar todas as relações possíveis: das

coisas que se aproximam e complementam como corpo e alma, terra e mar, planta e animal;

das coisas que se correspondem à distância como as partes do rosto e os planetas ou as plantas

da terra e os astros no céu; ou bem ainda da analogia entre a relação que os astros têm com o

céu e a que as plantas guardam com a terra; ou da simpatia que atravessa as coisas ao mesmo

tempo como signo e como força, o lírio para a morte, as raízes para a água, o fogo para o ar.

Um saber, enfim, que recobre duplamente toda a terra já que o que designa a semelhança e,

portanto, o caráter de signo de algo, é justamente já uma semelhança

De tal sorte que o conjunto das marcas faz deslizar, sobre o círculo das similitudes, um

segundo círculo que duplicaria exatamente e, ponto por ponto, o primeiro, se não fosse

por esse pequeno desnível que faz com que o signo da simpatia resida na analogia, o

da analogia na emulação, o da emulação na conveniência, que, por sua vez, para ser

reconhecida,  requer  a  marca  da  simpatia...  A assinalação  e  o  que  ela  designa  são

exatamente  da  mesma  natureza;  apenas  a  lei  da  distribuição  a  que  obedecem  é

74 APEAC, p.67
75 APEAC, p.55
76 APEAC, p35
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diferente; a repartição é a mesma.77

Assim, para os sábios da Renascença citados por Foucault – Aldrovandi, Campanella,

Paracelso, Crollius, Montaigne, etc – produzir saber não estava muito distante da tarefa de

uma  magia  natural,  já  colocando,  com Bacon,  o  saber  em função  de  um poder  sobre  a

natureza, mas detendo-se, diferentemente de Bacon, que já faz uma crítica das semelhanças,78

sobre a tarefa infinita de buscar e ler os signos, em uma “não-distinção entre o que se vê e o

que se lê”,79 uma vez que o mundo é entendido como o livro divino. Donde se infere para essa

época um “privilégio absoluto da escrita”.80 Assim, da mesma forma, os escritos legados pela

tradição clássica fazem parte da escritura do mundo, signos entre signos,  iluminados pela

mesma palavra divina que tudo dispõe para o conhecimento do homem. 

Para o Renascimento “as línguas estão com o mundo numa relação mais de analogia

que de significação”.81 O mundo recoberto pela escritura divina que se abre e se oculta para

que os homens a interpretem. Aí a erudição será tão importante quanto a adivinhação uma vez

que

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

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

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

do saber não é nem ver nem demonstrar, mas interpretar.”82

Para essa configuração dos saberes os textos devem conter, por trás da superfície, uma

palavra  original  e  verdadeira  que  os  sustente  e  que,  no  entanto,  não  pode ser  realmente

descoberta, remetendo sempre, eventualmente, à escritura sagrada, a alguma revelação divina,

de modo que “a verdadeira Palavra, é num livro que a devemos encontrar”.83 Assim, a forma

predominante do saber  era  o comentário exegético que remete  a  linguagem à linguagem,

recobrindo  o  texto  num  desdobramento  sem  termo  dos  significados,  entendidos  como

semelhanças, na forma de um “jogo, nesse interstício entre o Texto primeiro e o infinito da

Interpretação”.84 Dessa forma o comentário  desenvolvia  indefinidamente o seu texto,  mas

77 APEAC, p.40
78 APEAC, p.70
79 APEAC, p.54
80 APEAC,p.52
81 APEAC, p.51
82 APEAC, p.55
83 APEAC. p.53
84 APEAC. p.57
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sempre tendo em vista, como parâmetro e fundamento de sua legitimidade, um texto primeiro,

oculto,  uma  revelação  verdadeira  e  transcendente,  uma  linguagem  divina.  Não  se  trata,

portanto, de uma interpretação hermenêutica uma vez que o significado é sempre já dado e

infinito. Assim formula Foucault:

Chamemos hermenêutica ao conjunto de conhecimentos e de técnicas que permitem

fazer falar os signos e descobrir seu sentido; chamemos semiologia ao conjunto de

conhecimentos e de técnicas que permitem distinguir onde estão os signos, definir o

que os institui  como signos,  conhecer seus liames e encadeamento:  o século XVI

superpôs semiologia e hermenêutica na forma da similitude.85 

Os  signos,  portanto,  debruçam-se  uns  sobre  os  outros,  adivinhados  sobre  suas

superfícies ou referidos à tradição segundo a erudição do pesquisador, assemelhado aqui a um

aventureiro, entregue à sorte de uma jornada sem parâmetro senão os próprios encontros que

eventualmente  se  lhe  apresentarão.  Sua  língua  o  conduz  indefinidamente  pelo  mundo,

imiscuída a ele,  não o significando. Os poetas clássicos,  para o Renascimento,  falarão da

planície tanto quanto a planície falará das estrelas e as estrelas das plantas e estas do corpo

humano. Não há oposição entre mundo e linguagem, nem relação de referência, senão essa,

infinita  e  indefinida,  da  semelhança.  Não  há  ainda  a  divisão  binária  que  caracterizará  a

Gramática do classicismo:

“Desde o estoicismo, o sistema dos signos no mundo ocidental fora ternário, já que

nele se reconhecia o significante, o significado e a 'conjuntura' (…) porém, como a

semelhança  é  tanto  a  forma  dos  signos  quanto  seu  conteúdo,  os  três  elementos

distintos dessa distribuição se resolvem numa figura única.”86

Ora,  também Dom Quixote  faz  frequentes  citações  de  Ovídio  e  Virgílio  e  outros

autores clássicos enquanto adivinha, segundo sua ideia fixa, o que significam os seres que

encontra. Não vemos aqui como uma inversão de ponta-cabeça desenhada pela sagaz ironia

de Cervantes? Dom Quixote percorre as planícies da Espanha e faz dela um microcosmo do

macrocosmo encantado da cavalaria, encerra-se nas semelhanças remetendo-as uma às outras

em séries intermináveis, sem nunca se perguntar sobre a questão que já assume o papel central

85 APEAC p.40
86 APEAC p.58
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no século que se abre, “como um signo pode estar ligado àquilo que significa”.87 E isto o torna

uma monstruosidade e uma aberração, ainda que inofensiva, para seus contemporâneos, que

não podem senão ridicularizá-lo, porque seus estranhos sucessos, em meio às muitas derrotas,

lembram uma imagem do passado, estranha e ridícula em sua aparição repentina, a recordar

que a razão que já se estabelece tão firmemente é ainda tão próxima de um discurso que já se

tornou desatino.  O cavaleiro  da  Mancha,  entretanto,  não  admite  todas  as  semelhanças.  A

ligação, em sua ideia fixa, é desde o princípio postulada e a significação sempre remetida, a

priori, aos livros de cavalaria:

Dom Quixote não é o homem da extravagância, mas antes o peregrino meticuloso que

se detém diante de todas as marcas da similitude. Ele é o herói do Mesmo. (…) Ora,

ele próprio é semelhante a signos. (…) O livro é menos sua existência que seu dever.

Deve incessantemente consultá-lo, a fim de saber o que fazer e dizer, e quais signos

dar a si próprio e aos outros para mostrar que ele é realmente da mesma natureza que

o texto donde saiu.88

Dom Quixote lê a própria vida nos livros de cavalaria e transforma forçosamente o

mundo neste livro onde se poderá lê-la. Ele é o cavaleiro da aventura e da errância em que se

confundem o mesmo e o semelhante, que se torna um duplo de si mesmo e faz do mundo um

duplo de suas ficções. Mas quem estaria de outra forma livre de suas ficções? Não é somente

ficcionalizando a história que a podemos compreender?89 O mundo, ou como o entendemos,

já não se nos apresenta sempre segundo as categorias históricas e contingentes do nosso saber

temporal? Estas questões e incertezas que nos ligam tanto a As palavras e as coisas quanto ao

D. Quixote são também aquelas que vinculam a literatura e a política, na busca por um sentido

histórico  para  a  literatura.  Esta  nos  coloca  o  tempo  todo  diante  da  grande  variedade  de

formulações e de formas de vida. Ao mesmo tempo nos faz oscilar mais rapidamente entre

planos de mundos apenas imaginados e a imaginação do nosso próprio mundo histórico, todos

sempre  em estrita  e  irrevogável  relação,  sem hierarquia  a  priori,  conduzidos  por  nossas

experiências. Nessa indecidibilidade, não podemos senão errar pelo mundo, presos a nossas

contingências.

Já no Prólogo do Quixote, Cervantes faz uma indagação quanto à possibilidade de se

87 APEAC p.59
88 APEAC pp.63-64
89 Como afirma Jacques Rancière em A Partilha do Sensível.
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escrever  um livro  guiado  por  uma ideia  enquanto  preso  a  suas  contingências.  E  em que

contingências peculiares se deu a cena da escrita desse livro:

Bem como quem foi  gerado em um  cárcere,  onde  toda  incomodidade  tem o  seu

assento, e onde todo triste ruído faz a sua habitação?

E o texto segue e pede desculpa pelos erros, famosos, desse livro que serão ainda citados e

retomados em sua segunda parte. Joga a cena da escrita, evoca a pena, a resistência do texto, a

ansiedade da recepção, a impossibilidade de cumprir um gênero, tornando-se já personagem

em um diálogo com um amigo que lhe reafirma com uma voz mesmo quixotesca que não se

preocupe com aqueles problemas tão banais, que para escrever basta fazê-lo.

A narrativa se inicia por uma imprecisão geográfica, como se esses feitos pudessem ter

se sucedido em qualquer pequeno vilarejo castelhano àquela época. Um velho fidalgo, não

muito  rico,  ainda  que  não  precisasse  trabalhar,  tendo  tempo  para  encher  a  cabeça  lendo

fabulosas novelas de cavalaria, se encanta de tal modo por essas histórias que se torna um

personagem, o cavaleiro andante Dom Quixote de La Mancha. Desatinado, perde a língua

comum de seu tempo que denominava cada coisa segundo sua atual banalidade e perde-se na

língua maravilhosa das antigas novelas. A graça que permite o efeito irônico, afirmará Ortega

y Gasset, não está nos ideais nobres da cavalaria, que o cavaleiro nostalgicamente abraçará,

mas sim em que crê realmente na presença desses ideais e os vê como que materializados em

um mundo para o qual eles já são completamente absurdos.90

Sai ao mundo não um Alonso Quijano, mas Dom Quixote,  e não se trata  de uma

fantasia carnavalesca, mas de uma subjetividade outra, imersa em um mundo que não é mais

aquele em que vive e respira o corpo que ainda assim ali vive e respira. Dom Quixote não

nomeia  aquilo  que  vê,  mas  vê  já  aquilo  que  pode  nomear  em sua  língua  intempestiva,

possuída pela cavalaria, e nem por isso deixa de ter sucesso ao tentar sagrar-se cavaleiro e em

tantas outras aventuras, ainda que o sagrasse ironicamente o dono de uma venda à beira da

estrada. O cavaleiro não compartilha do mundo de que falam seus contemporâneos ainda que

seus corpos interajam neste mesmo mundo, mundos que permanecem como que sobrepostos

em simultaneidade, ora coexistindo em harmonia, ora irreconciliáveis, sem, no entanto, se

anularem, a não ser quando o louco é finalmente trazido de volta à casa, moído de uma das

90 “Do querer ser ao crer que já se é, vai a distância do trágico ao cômico. Esse é o passo entre o sublime e o 
ridículo.” (Ortega y Gasset apud. DANTAS, San Tiago. D. Quixote: um apólogo da alma ocidental. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1964. p.18)
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muitas  surras  que  leva  em suas  andanças,  e  tratado  como doente,  confinado  à  cama até

recuperar a saúde que, para ele, está na alucinação.

Faz uma segunda saída, já acompanhado de Sancho Pança, sua presença contraditória,

que por si já dá uma confirmação da nobreza do cavaleiro, tendo um escudeiro ao seu lado,

mas que pesa constantemente as ilusões do mestre contra as evidências da experiência, ligado

à língua e às concepções correntes e ainda, como se mostrará ao longo da novela, de uma

sabedoria consistente e pragmática. E na primeira aventura com o companheiro o Quixote

depara-se  com um sinal  dos  tempos.  A obviedade  do  monstro  se  lhe  revela  inacessível.

Considere  por  um  momento  este  célebre  moinho  do  capítulo  VIII,  primor  do  engenho

humano, capaz de transformar a energia gratuita do vento aplicando-a diretamente ao trabalho

através da máquina em uma arquitetura limpa e autônoma. Liberação do homem do trabalho,

produção de mais-valia de tempo, mecanização da produção, em suma, uma pequena semente

do capitalismo industrial,  modernidade enxertada num tempo anterior. E encontramos este

homem,  preso  pelo  desatino  a  uma  experiência  completamente  distinta  do  tempo  e  do

trabalho. O moinho, este sinal de transformação incabível em um mundo que rejeita cada vez

mais a temporalidade do eterno retorno da imaginação encantada, contra o jogo da aventura

que se esconde como jogo de semelhanças por trás de cada acontecimento, de cada encontro

casual. O moinho é já a modernidade, sinal de uma transformação irrevogável na história,

marca constante do progresso, da produção de excedente, vínculo material com uma nova

sociedade para  a  qual  os  valores  aristocráticos  – a  glória  e  o  perigo,  os  ideais  nobres,  a

imaginação – já são mais um entrave que um ideal. Visão inapreensível para olhar mágico e

idealista do cavaleiro andante que não pode ver ali, em sua confusão, outra coisa que gigantes

ameaçadores, e aventuras, a qualquer custo.

Dom Quixote teimosamente interpreta.  Não lhe importa o que vê,  nem quanto lhe

demonstrem. Interpreta tudo, tendo seu próprio texto sagrado e parâmetro nas novelas de

cavalaria. O sentido desde o começo garantido, nada podendo escapar-lhe. Onde poderíamos

ver aparecer,  a propósito,  uma citação de Foucault,  “De fato não há,  mesmo para a mais

ingênua experiência, nenhuma similitude, nenhuma distinção que não resulte de uma operação

precisa e da aplicação de um critério prévio”91,  colocada em mau lugar, é certo, pois não

poderia ser da loucura de Dom Quixote que fala Foucault aqui, já no prefácio de As palavras

e as coisas, que pretende descrever variadas e incompatíveis formas de saber ao longo de três

91 APEAC, p.XV
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eras. Nem mesmo poderia se tratar de uma loucura qualquer, uma vez que é da própria cultura

que ele fala aqui – a cultura acadêmica europeia, a formação das ciências humanas; se bem

que o que ele mostra é justamente que o que é dito com razão em uma determinada época,

pode  se  tornar  loucura  para  próxima  e  ainda  voltar  a  reabilitar-se  em uma terceira.  Nos

primeiros capítulos de  História da Loucura,  Foucault  escrevera como a figura da loucura

estava fundamentalmente imiscuída com a da razão no Renascimento, para o qual o mundo

mesmo era cercado por uma loucura, sempre a espreita: 

descoberta  de  uma  loucura  imanente  à  razão;  depois,  a  partir  desse  ponto,

desdobramento: de um lado, uma “loucura louca” que recusa essa loucura própria da

razão e que, rejeitando-a, duplica-a, e nesse desdobramento cai na mais simples, na

mais fechada, na mais imediata das loucuras; por outro lado, uma “loucura sábia” que

acolhe a loucura da razão, ouve-a, reconhece seus direitos de cidadania e se deixa

penetrar  por suas  forças vivas,  com isso protegendo-se da loucura,  de modo mais

verdadeiro do que através de uma obstinada recusa sempre vencida de antemão92

Tema da loucura que atravessa o pensamento de Foucault desde esta sua primeira obra

e  seu  fascínio  pela  literatura,  os  escritores  loucos,  Raymon  Roussel,  Artaud,  Nietzsche.

Loucura que, desde a idade clássica, passou a significar o avesso da razão, ponto de vista de

onde, portanto, se pode aprender muito sobre essa razão colocada à distância. Não se trataria

também  em  As  palavras  e  as  coisas de  assumir  uma  distância  em  relação  a  certas

racionalidades, em observar como elas são capazes de atribuir nomes às coisas, segundo seus

próprios pressupostos, loucos que pareçam? Ora, ele afirma:

Os códigos fundamentais de uma cultura – aqueles que regem sua linguagem, seus

esquemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, seus valores, a hierarquia de suas

práticas – fixam, logo de entrada, para cada homem, as ordens empíricas com as quais

terá que lidar e nas quais se há de encontrar.93

 

Não se trataria justamente de buscar explicitar esses pressupostos, a loucura em que estaria

imerso cada homem em sua cultura?

Mas  Dom  Quixote  já  é  um  homem  de  séculos  passados.  Como  os  loucos  de

Shakespeare, que Foucault também destacará na História da Loucura, é um homem perdido

92 HdL, p.36
93 APEAC, p.XVI
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em um discurso  que já  não  tinha  mais  lugar  desde a  Renascença.  Sua figura  parece  um

estranho arcaísmo aos seus contemporâneos, como uma última faísca de um fogo apagado, ou

um repentino piscar de olhos de um cadáver que se enterra. O livro, seu lugar singular na

história,  aparece  como  índice  das  transformações  em  acontecimento,  marca  ambígua  de

tempos passados e de outros que já advêm. Assim também a loucura, ali extremada e colocada

em destaque, será testemunha e vítima desse conflito:

Na  obra  de  Shakespeare,  são  as  loucuras  que  se  aparentam  com  a  morte  e  o

assassinato. Na de Cervantes, as formas que se entregam à presunção e a todas as

complacências do imaginário. Mas trata-se aqui de altos modelos que seus imitadores

diminuem e desarmam. E são sem dúvida, um e outro, mais as testemunhas de uma

experiência trágica da Loucura nascida no século XV do que as de uma experiência

crítica e moral do Desatino que no entanto se desenvolve em sua própria época. (…)

Em Cervantes ou Shakespeare, a loucura sempre ocupa um lugar extremo no

sentido de que ela não tem recurso. Nada a traz de volta à verdade ou à razão. (…)

Sem dúvida a morte de Dom Quixote ocorre numa paisagem calma, que se reconciliou

no último instante com a razão e a verdade. De repente a loucura do Cavaleiro tomou

consciência de si mesma, e a seus próprios olhos se desfaz na parvoíce. Mas será essa

repentina sabedoria da loucura outra coisa que não 'uma nova loucura que acaba de

entrar-lhe pela cabeça?' Equívoco indefinidamente reversível que só pode ser desfeito,

em última instância, pela própria morte. A loucura dissipada só pode constituir uma

única entidade com a iminência do fim94

O cavaleiro louco atravessa o mundo sem nunca deixar a Espanha. Em seu caminho,

passa  diversas  vezes  por  sua  casa  em La Mancha,  mas  não como se tivesse  retornado à

origem, feito o percurso de volta à terra natal. Para Dom Quixote a viagem é sem retorno, um

caminhar sem decurso, sem negatividade. Como nos romances que o atormentam, a conclusão

da viagem equivale a um fim que, para ele, só pode significar a morte no último capítulo. Os

diversos encontros com a sua casa se dão mais como se ela mesma tivesse vindo, afastando-se

de sua origem, encontrá-lo em seu caminho. Cada vez que ele passa por ela, é como se (sem

metáfora)  ela  estivesse  em  um  outro  lugar  do  mundo.  Este  já  girou,  e  girou  e,  na

temporalidade do romance,  nada pode permanecer nunca o mesmo. Os feitos do herói  se

acumulam, sua fama e sua reputação (ainda que, muitas vezes, reais apenas nos diálogos com

o  companheiro  Sancho)  o  seguem aonde  quer  que  vá  e,  pelo  simples  acontecimento  de

94 HdL, p.39
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eventos, por sua acumulação, o seu heroísmo se concretiza em realidade terrena, modifica

efetivamente a face da terra, em sua composição com o parceiro. 

Compete-lhe preencher a promessa dos livros. Cabe-lhe refazer a epopeia, mas em

sentido  inverso:  esta  narrava  (pretendia  narrar)  façanhas  reais  prometidas  à

memória; já Dom Quixote deve preencher com realidade os signos sem conteúdo

da  narrativa  (…)  para  recolher  em  toda  a  superfície  da  terra  as  figuras  que

mostram que os livros dizem a verdade (…) transformar a realidade em signo.95

Assim, Dom Quixote segue em seu caminho e este desenrola para ele a paisagem da

fantasia e da aventura. Ele parece não conhecer o nome comum das coisas e as imagens se

transformam  diante  de  seus  olhos  nas  figuras  da  cavalaria.  É  curiosa  a  fórmula

frequentemente  usada  pelo  narrador  para  descrever  a  loucura  do  cavaleiro:  “se  lhe

representou”. Assim, o Quixote encontra um barbeiro em seu caminho, e a bacia de metal que

este usa em seu ofício se lhe representa como o famoso Elmo de Mambrino, o moinho se lhe

representou um gigante e a venda,  um castelo.  Embora a loucura de Dom Quixote seja o

resquício de um saber  antigo,  ela  já  é  descrita  nos  termos do século XVII.  A loucura,  a

alucinação,  o  erro,  o  engano serão daí  em diante apenas  falsas  representações.  O mundo

naturalmente ordenado só poderá ser mal compreendido na medida em que o homem não for

capaz de produzir mentalmente representações adequadas que se identifiquem univocamente

com os objetos a que correspondem. Mesmo em meio à tranquilidade da noite e à lembrança

de seus sucessos o homem das falsas representações estará para sempre condenado ao erro:

Esta maravilhosa quietação, e os pensamentos que o nosso cavaleiro sempre trazia dos

sucessos que a cada passo se contam nos livros ocasionadores de sua desgraça, trouxe-

lhe à imaginação uma das estranhas loucuras que bem se pode figurar, e foi julgar-se

ele chegado a um famoso castelo (que, segundo já dissemos, castelos eram em seu

entender todas as vendas em que pernoitava).

No capítulo 6 da primeira parte, encontramos o famoso episódio em que o cura da vila

de Dom Quixote, junto com o bacharel Sansão Carrasco e as mulheres da casa, analisam a

biblioteca do fidalgo, avaliando que livros devem ser queimados porque contribuíram para o

seu  enlouquecimento  e  quais  contêm  verdades  e  bons  valores  e  podem,  portanto,  ser

95 APEAC p.64
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preservados.  O  cura,  representante  da  verdade  instituída,  pode  decidir  sobre  o  valor  e  a

pertinência  de  cada  texto,  relegando-lhe  ao  fogo,  conforme  suas  próprias  convicções,

resolutamente vinculadas à unidade hegemônica da razão cristã, ou salvando-o caso encontre

nele alguma verdade ou o ensejo de boas virtudes.

Contou-lhe a revista que lhes passara, e os que deitara ao lume, e os que deixara com

vida, com o que muito se riu o cônego, e alegou que, apesar de ter dito mal desses

livros, achava neles uma coisa boa, que era darem assunto para se poder manifestar

um vivo engenho, porque tinham vasto e espaçoso campo, por onde podia correr a

pena  sem  o  mínimo  obstáculo,  descrevendo  naufrágios,  tormentas,  recontros  e

batalhas […]. E, sendo isto feito com aprazível estilo e engenhosa invenção, que se

aproxime da verdade tanto quanto for possível, há de compor sem dúvida uma fina

tela, entretecida de fios formosíssimos, que, depois de acabada, se revele tão perfeita e

linda, que consiga o fim melhor a que se aspira nesses escritos, que é ensinar e deleitar

juntamente, como já se disse; porque a solta contextura destes livros dá lugar a que o

autor possa mostrar-se épico, lírico, trágico, cômico, com todas as partes que encerram

em si as dulcíssimas e agradáveis ciências da poesia e da oratória – que a epopeia

tanto pode escrever-se em prosa como em verso.96

 Inquisição  reencenada mais  tarde  quando o mesmo cura  encontra  alguns livros  na

venda em que estão todos, Sancho, o Quixote e mais alguns personagens reunidos pelo acaso

e a sandice do cavaleiro, e decide queimar duas novelas de cavalaria ali presentes, nas quais

aparenta o vendeiro acreditar e apreciar muito, afirmando, junto com sua esposa e sua filha,

que a leitura daquelas histórias constitui “os únicos bocadinhos bons” que têm naquela casa.

De modo que o vendeiro resiste à vontade eclesiástica e não permite que sejam queimados os

livros. 

Nesse momento encontram um manuscrito da  Novela do Curioso Impertinente, uma

pequena  novela  sobre  ciúme  e  amizade  que  é  lida  integralmente  pelos  personagens,

constituindo  uma das  mais  destacadas  das  muitas  narrativas  paralelas  que  se  misturam à

história de Dom Quixote neste livro. A narrativa dentro da narrativa, procedimento ao mesmo

tempo antigo e tão moderno, característica fundamental disso que veio a se chamar, a partir do

século XIX, de literatura, o jogo de uma linguagem dentro de outra, a evidenciação de um

espaço textual e intertextual que constituirá o espaço literário.

96 CERVANTES, Miguel de. O Engenhoso Fidalgo D. Quixote de La Mancha (tradução dos Viscondes de 
Castilho e Azevedo). Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1983. pp.468-9 (I, 47)
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Dentro desta novela lemos como o personagem Lotário argumenta com seu amigo

Anselmo, comparando seu desejo obstinado de que o amigo ajude-o a testar a fidelidade da

esposa a um desatino mouro: 

Estás-me parecendo agora, meu Anselmo, uma espécie de arremedo dos mouros: aos

mouros não se pode mostrar o erro da sua seita com as citações da Escritura, nem com

razões que assentem em especulações do entendimento, ou se fundem em artigos de

fé;  não  admitem  senão  exemplos  palpáveis,  fáceis,  inteligíveis,  demonstrativos,

indubitáveis, como demonstrações matemáticas das que se não podem negar, como

quando se diz: “Se de duas partes iguais tiramos partes iguais, as restantes também

serão iguais.” E quando nem isto mesmo entendam de palavra, como de feito o não

entendem, há de se lhe mostrar com as mãos, e meter-se-lhe pelos olhos; e assim

mesmo ninguém consegue convencê-los das verdades de nossa santa religião.97

Observa-se aí um recurso, recorrente no livro, de uma sutil e jocosa ironia, aqui em

relação à atitude dos mouros, esse Outro persistente da cultura europeia que faz para ela como

que um fora impenetrável, do qual ela já tanto dependeu, mas que mantém sempre afastado,

figura  da  diferença  irreconciliável,  de  uma  interioridade  toda  outra  que,  convivendo  e

compartilhando da mesma história durante séculos, permanece como alteridade persistente

para o discurso europeu. Imagem de uma irracionalidade que aqui é sagazmente invertida. A

estupidez, a estultice desse mouro é justamente a de exigir que lhe deem argumentos racionais

para compreender o fundamento da fé europeia, que, considerando-se já aí,  no começo da

idade clássica, sede e fundamento da razão e da civilização, luta justamente para conciliar

essa fé com uma razão que se pretende universal e superior e que, no entanto, justamente, não

é capaz de se demonstrar para esse outro tão próximo, fronteira imediata e primeira imagem

de um fora, ainda que por uma outra interioridade própria, não lhe restando senão insultá-la e

diminuí-la segundo a tradicional atitude imperialista que enxerga em cada diferença uma falta.

Acompanhando D. Quixote em todos os seus caminhos vai sempre Sancho Pança, fiel

escudeiro, sempre muito falante, emendando comicamente inúmeros provérbios um atrás do

outro. Sancho é a voz de uma razão inocente, acredita nas histórias lendárias que seu mestre

conta e nas promessas que lhe faz, mas, diante das realidades que encontram, busca sempre

ser prudente e realista. Insistência de Cervantes em desvincular inteligência e sabedoria da

igreja, da fidalguia e da erudição: “Isso acredito eu – disse o cura – que já sei por experiência

97 Idem. p.332 (I, 33)
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que os montes criam letrados e as cabanas dos pastores encerram filósofos”.98 Afirmação que

encontrará seu ápice quando Sancho recebe, ainda que com a intenção de ridicularizá-lo, o

governo da ilha de Baratária já no meio do segundo volume, governo que exerce com notável

habilidade e justiça, surpreendendo a todos que pretendiam apenas rir de sua ingenuidade.

Depois de muitas aventuras e desencontros, chegam à Serra Morena (I, 25-29) onde

encontram Cardênio, um homem ensandecido por um amor traído. Depois do encontro Dom

Quixote, talvez inspirado por Cardênio, mas antes, certamente, pelas histórias de cavalaria,

decide permanecer ali naquelas montanhas solitárias fazendo penitências e sandices, como dar

cambalhotas e plantar bananeiras nu, a fim de demonstrar seu amor pela irreal e idealizada

Dulcinéia del Toboso. É nesse episódio que Sancho percebe decididamente a loucura de seu

amo:

– Vive Deus, senhor Cavaleiro da Triste Figura! coisas diz Vossa Mercê, que eu não

posso levar à paciência; e por elas chego a imaginar que tudo o que me tem dito de

cavalarias,  de  alcançar  reinos  e  impérios,  de  dar  ilhas  e  fazer  outras  mercês  e

grandezas,  como é de uso de cavaleiros andantes,  deve ser tudo coisas de vento e

mentira,  e tudo pastranha, ou patranha, ou como melhor se chama.  Quem ouvir a

Vossa Mercê dizer que uma bacia de barbeiro é o elmo de Mambrino, sem sair de

semelhante despropósito por mais de quatro dias, que há de cuidar senão que a pessoa

que tal diz e afirma tem o miolo furado. (...)

–  Olha,  Sancho,  pelo mesmo que tu  me juraste  há pouco te  rejuro eu  – disse  D.

Quixote – que tens o mais curto entendimento que nunca teve, nem tem, escudeiro do

mundo.  Pois  é  possível  que,  andando  comigo  há  tanto  tempo,  ainda  não  tenhas

reconhecido que todas as coisas dos cavaleiros andantes parecem quimeras, tolices e

desatinos, e são ao contrário realidades? E donde vem este desconcerto? Vem de andar

sempre entre nós outros uma caterva de encantadores, que todas as coisas invertem, e

as transformam, segundo seu gosto e a vontade que têm de nos favorecer ou destruir-

nos. (...)”99

Aí  vemos  claramente  revelado  o  truque  de  D.  Quixote  para  enganar-se:  toda  a

aparência  concreta  e  banal  das  coisas,  tudo  aquilo  que  desacredita  sua  fé  nos  livros  de

cavalaria e em sua própria verdade de cavaleiro andante é conduzido por esta mesma fé de

volta à sua realidade mágica por um artifício desta mesma realidade que o cavaleiro quer

concretizar. Foucault escreve a respeito:

98 Idem. p. 488
99 Idem. pp.250-251 (I, 25)
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todos  os  indícios  da  não-semelhança,  todos os  signos  que  mostram que os  textos

escritos  não  dizem  a  verdade  assemelham-se  a  esse  jogo  de  enfeitiçamento  que

introduz, por ardil, a diferença no indubitável da similitude. E, como essa magia foi

prevista e descrita nos livros, a diferença ilusória que ela introduz nunca será mais que

uma similitude encantada. 100

O jogo das semelhanças remetido sempre ao livro, a visão já predisposta por essas

verdades  ali  encontradas,  semelhante,  de  alguma  forma,  à  atitude  dogmática  quando  se

fundamenta  cegamente  nos  textos  da  tradição  como  se  fossem  verdades  imutáveis,

encontrando sempre nela mesma uma saída para suas contradições. Não se trata aí, em todo

caso, de fixar o visível através do discurso, de relacionar as palavras às coisas com que se

depara, mas de um círculo que remete as palavras às palavras, desligando-as de uma relação

natural com o mundo, fazendo da linguagem como que um epifenômeno do mundo, de modo

que as  relações  no mundo passam agora a  ser  entendidas  em analogia às  relações  que a

linguagem (dos livros de cavalaria para Dom Quixote) faz consigo mesma.

A verdade de Dom Quixote não está na relação das palavras com o mundo, mas nessa

tênue e  constante  relação  que  as  marcas  verbais  tecem para  si  mesmas.  A ficção

frustrada das epopeias tornou-se no poder representativo da linguagem. As palavras

acabam de se fechar na sua natureza de signos101 (APEAC p.67)

Relação fundamental que se vai estabelecer entre a loucura e a linguagem. É por dizer

coisas desatinadas que o louco pode definitivamente ser identificado e separado, afastado do

domínio da razão. E a razão, portanto, será também identificada justamente com um dizer

bem, um falar encadeado (significado do logos em grego, discurso encadeado) que associa as

palavras  às  coisas  segundo  sua  usual  normalidade,  segundo  os  parâmetros  e  costumes

instituídos  e  formalizados  na  cultura.  Associação  entre  linguagem  e  razão,  linguagem  e

loucura que se tornará cada vez mais fundamental na cultura ocidental até chegar ao ponto, na

psicanálise, em que somente pela fala, por essa relação com a linguagem, se poderá explorar

os  recônditos  da  razão  e  sua  fronteira  com  a  loucura.  E  este  será  recorrentemente  um

problema para aqueles que buscam compreender Dom Quixote, pois se acham risível e insano

seu comportamento e sua crença de ser cavaleiro, admiram-se todos com seus discursos tão

100APEAC p.65
101 APEAC p.67
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“discretos” e bem formulados, segundo todas as convenções que organizam a língua culta da

nobreza  e  do  clero.  Sua  loucura,  entretanto,  reside  e  permanece  nas  suas  representações

tresloucadas, nas semelhanças que não cessam de remeter cada objeto do mundo à verdade

das novelas de cavalaria.

O louco, entendido não como doente, mas como desvio constituído e mantido, como

função  cultural  indispensável,  tornou-se,  na  experiência  ocidental,  o  homem  das

semelhanças selvagens. (…) Na outra extremidade do espaço cultural, mas totalmente

próximo por sua simetria, o poeta é aquele que, por sob as diferenças nomeadas e

cotidianamente  previstas,  reencontra  o  parentesco  subterrâneo  das  coisas,  suas

similitudes dispersadas.102

O Cavaleiro da Triste Figura decide permanecer na Serra Morena e fazer penitência

para demonstrar seu amor à Dona Dulcinéia. Mas não bastam apenas a mortificação física e as

cambalhotas, ali também compõe inúmeros poemas e os escreve nas árvores e rochas. Quando

voltam  ali  para  resgatá-lo  Sancho,  com  o  cura  e  o  barbeiro,  encontram  também  o

enlouquecido  Cardênio  a  cantar  e  recitar  poemas,  de  modo  que  aí,  na  Serra  Morena,

encontram-se no livro unidas loucura e poesia, pela solidão e o desterro. Ali, na ausência de

um discurso regulador que ordene os significantes segundo o império da lei,  que institua

claramente  a  separação  entre  a  loucura  e  a  razão,  a  poesia  e  a  loucura  encontram-se

subitamente  unidas  pela  ausência  de  um meio  que  as  separe  segundo  suas  funções,  que

encontre  em  uma  a  semelhança  indefinida  e  sem  medida  e  na  outra  a  ponderação  e  o

fragmento. Sem a lei que pode distinguir o total do fragmentário, a proliferação infinita e a

observação subterrânea das semelhanças, a loucura e a poesia encontram-se como se sob a

mesma casa na Serra Morena. Dessa divisão e dessa relação entre razão e linguagem escreve

Foucault:

Daí sem dúvida, na cultura ocidental moderna, o face-a-face da poesia e da loucura.

(…) Às margens de um saber que separa os seres, os signos e as similitudes, e como

que para limitar  seu poder,  o  louco garante a  função do  homossemantismo:  reúne

todos os signos e os preenche com uma semelhança que não cessa de proliferar. O

poeta garante a função inversa; sustenta o papel alegórico; sob a linguagem dos signos

e  sob  o  jogo  de  suas  distinções  bem  determinadas,  põe-se  à  escuta  de  “outra

linguagem”, aquela, sem palavras nem discursos, da semelhança. O poeta faz chegar a

102 APEAC p.67
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similitude  até  os  signos  que  a  dizem,  o  louco  carrega  todos  os  signos  com uma

semelhança que acaba por apagá-los.  Assim, na orla exterior da nossa cultura e na

proximidade maior de suas divisões essenciais, estão ambos nessa situação “limite” –

postura marginal e silhueta profundamente arcaica – onde suas palavras encontram

incessantemente seu poder de estranheza e o recurso de sua contestação. Entre eles,

abriu-se o espaço de um saber onde, por uma ruptura essencial no mundo ocidental, a

questão não será mais a das similitudes, mas a das identidades e das diferenças.103

Os  capítulos  que  seguem  o  episódio  da  Serra  Morena  relatam  os  encontros  e

desencontros dos muitos personagens reunidos pelo acaso e pela loucura de D. Quixote e de

Sancho na taverna e que terminam, agenciados quase casualmente pelo desatino, encontrando

uma harmonia imprevista e impensada em que todos se desculpam e remediam seus mal-

feitos e reúnem-se cada um com seu par ideal, em um desfecho feliz para todas as histórias e

conflitos  paralelos  que  se  desenvolvem  nesse  primeiro  volume,  através  da  mediação

casualmente  casamenteira  de  D.  Quixote  e  Sancho,  fazendo  um  estranho  contraponto

harmônico entre loucura e casamento.  Ali  onde a nostalgia do Quixote encontra  no amor

idealizado e  imaterial  uma justificativa  a  todo custo  de suas  ações,  como se essa função

mesma substituísse todo o encantamento perdido, mas também lugar raro de entrada da voz

feminina no livro – a  pastora Marcela  que recusa todas  as  promessas de amor;  a  forte  e

ponderada  Doroteia  que,  sem  sofrer  pelo  amor  perdido,  reordena  as  relações  entre  os

personagens  e  ainda  recupera  o  amor;  Zoraida  que  se  torna  cristã  e  foge  de  casa  para

reencontrar  o  seu cativo;  e  as personagens que povoarão o segundo volume,  como Dona

Rodrigues, Altisidora e Quitéria, que se viu livre de um casamento forçado pela interferência

do cavaleiro. O amor heterossexual monogâmico convertendo-se em uma naturalidade sub-

reptícia, sustentáculo de qualquer moral que se poderá formular já então.

Ao longo do livro encontramos ainda um recorrente discurso de Dom Quixote sobre as

armas e as letras (que é explicitamente introduzindo no capítulo 38 da primeira parte) e que

poderia ser lido como uma disputa e um jogo entre a escrita e a ação. O dizer e o fazer. E

fazer, de fato, tomar as armas e sair ao mundo em viagem a fim de tornar concretos aqueles

desejos antes apenas imaginados, lidos e relidos na biblioteca de sua propriedade é o que faz o

Dom Quixote, ou, ao menos, é isso o que escreve Cervantes, donde nos encontramos nessa

repetição em abismo e vertigem da escrita de um homem que defende a preeminência da ação

sobre o discurso em discursos tão recobertos de discursos que constituem já pelo menos a

103 APEAC p.68
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ação de uma escrita ou um desvendar sem fim da realidade cuja certeza não pode nunca se

afirmar fora dessa circularidade intransponível. Como se Cervantes quisesse mostrar que os

devaneios fidalgos de Quixote têm lastro, ainda que tautológico, no mundo. Ou como que

para dizer que fora da consciência burguesa há a aventura.

Nos capítulos 39-41 da primeira parte, encontramos a narrativa do cativo em Argel

sobre a qual recai um consenso da crítica, afirmando ser o episódio da captura, prisão e fuga

do cativo um relato autobiográfico do próprio Cervantes, que não só foi prisioneiro em Argel,

mas depois  também na própria  Espanha,  sob acusações  de má administração do dinheiro

público,  encarceramento que lhe inspirou ou permitiu a escritura do primeiro tomo do D.

Quixote. E aí, no capítulo 40, descrevendo as dificuldades e a violência da vida no cárcere, o

cativo faz referência  a um “soldado espanhol  chamado fulano de tal  Saavedra [o próprio

Cervantes]” que, tendo “feito coisas que ficarão por muitos anos na memória daquela gente, e

todas para alcançar a sua liberdade”, ainda assim cai no gosto e proteção do senhor daquele

cárcere,  por  sua  personalidade  forte  e  peculiar.  “Se  o  tempo  mo  permitisse  eu  contaria

algumas das aventuras deste soldado, com as quais vos entreteria e vos faria admirar muito

mais do que com a narração da minha história.”104

Esta presença do autor na obra nos coloca diante do umbral de um complexo labirinto

de remissões, desdobradas, segundo lemos no livro, a partir de um outro autor, um árabe, Cide

Hamete Benengeli, que teria originalmente escrito a obra e do qual Cervantes seria apenas

tradutor ou segundo autor e que entra constantemente em conflito com o primeiro:

O pior que tudo é que, neste ponto exatamente, interrompe o autor da história essa

batalha, dando por desculpa não ter achado mais notícia dessa façanha de D. Quixote,

além das já referidas. Verdade é que o segundo autor desta obra não quis crer que tão

curiosa história estivesse enterrada no esquecimento.105

Jogo que se complicará ainda mais logo em seguida. Todo o segundo volume do Dom Quixote

faz  inúmeras  menções,  não  só  ao  primeiro  volume,  mas  também a  um segundo  volume

apócrifo,  o  Quixote de Avellaneda,  que circulou a  Europa após a  publicação do primeiro

volume, mas antes do segundo, supostamente escrito por adversários de Cervantes, apócrifo

que este insiste, em muitas passagens, em ridicularizar e desmentir, desbaratar e dele diferir,

fazendo mesmo o  Quixote  mudar  de  rumo para  que  seu  caminho não seja  o  mesmo do

104 CERVANTES, op. cit. pp.400-401 (I, 40)
105 Idem. p.122 (I, 8)
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apócrifo.  Logo no segundo capítulo do segundo volume, Dom Quixote recebe de Sancho

notícias de que suas aventuras anteriores estão circulando em um livro escrito por este mouro,

Cide Hamete Benengeli. Sancho relata seu encontro com o bacharel Sansão Carrasco, quando

recebeu a notícia da publicação do primeiro volume:

indo-lhe eu a dar os emboras pela sua chegada, disse-me que já andava em livros a

história de  Vossa  Mercê,  com  o  nome  do  Engenhoso  Fidalgo  D.  Quixote  de  la

Mancha, e que lá dão conta de mim com o meu próprio nome de Sancho Pança, e da

senhorita Dulcinéia del Toboso, com outras coisas que passamos a sós, que eu me

benzi de espantado, de como as pôde saber o historiador que as escreveu.106

Logo no capítulo seguinte conversam com o bacharel sobre o inusitado livro e Dom

Quixote o atribui, previsivelmente, a um necromante ou feiticeiro – ao que precisamos, por

força  da  verossimilhança,  lhe  dar  aqui  algum crédito.  Pois  como poderia  de  outra  forma

alguém saber de seus feitos dentro daquele mundo? O mundo fictício do livro e o mundo real

se  interpenetram  e  se  misturam  e  observamos  cada  vez  mais  se  intensificar  o  efeito,

mencionado por Vargas Llosa, que afirma que “El gran tema de Dom Quijote de La Mancha

es  la  ficción,  su  razón  de  ser,  y  la  manera  como  ella,  al  infiltrarse  em  la  vida,  la  va

modelando, transformando”107, da realização da ficção no mundo, seja pela velocidade com

que o Quixote foi impresso e divulgado, seja pela penetração desses eventos exteriores na

narrativa ficcional. Ou ainda, como afirma Borges “Cervantes se complace en confundir lo

objetivo y lo subjetivo, el mundo del lector y el mundo del libro.”108 E enquanto o Quixote

torna cada vez mais real e indubitável a sua aventura, realizando as ficções em que se perdeu,

a ficção do próprio cavaleiro se torna cada vez mais concreta relacionando-se com o mundo

exterior pela recepção desses livros publicados. “Asi, el sueño que converte 'Alonso Quijano'

en Don Quijote de La Mancha no consiste em reactualizar el pasado, sino en algo todavía

mucho más ambicioso: realizar el mito, transformar la ficción em historia viva.”109 Sonho que

se desdobra e se multiplica em abismo. Sonho de Quijano que se torna Quixote, sonho de um

árabe autor  e  seu tradutor,  de um narrador  ainda,  terceiro que emerge no capítulo  18 do

106 Idem. p.533 (II, 2)
107 LLOSA, Mario Vargas. “Una novela para el siglo XXI” in Dom Quijote de La Mancha Edición del IV 

Centenário. Real Academia Española, 2004. p.XV
108 BORGES, J.L. “Magias parciales del Quijote” in Obras Completas (Otras Inquisiciones). Buenos Aires: 

Emecé, 1974. p.667
109 Idem. p.XVI
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segundo volume, nem autor nem tradutor, que os menciona aos dois como se recontasse ainda

a história que recebeu dessa tradução, onde já vemos o autor Cervantes três vezes afastado,

desdobrado e tresdobrado, em um apagamento que não permite atribuir-lhe em nenhuma voz

determinada:

Aqui descreve o autor [Cide Hamete Benengeli] todas as circunstâncias da casa de D.

Diogo,  pintando-nos  o que  encerra  uma casa  de cavaleiro  lavrador  e  rico;  mas o

tradutor da história entendeu que devia passar em silêncio estas outras minudências

porque não diziam bem com o propósito principal da história, que mais tira a sua força

da verdade que das frias digressões.110

Quem é  esse,  portanto,  que  faz  essas  considerações?  E  como  poderíamos  fixar  a

verdade  deste  texto  uma  vez  que  já  foi  censurado,  traduzido,  e  triplamente  comentado?

Formulação  de  efeitos  de  verdade  diluídos,  evidenciação  desses  efeitos  a  despeito  da

inverdade já própria da ficção. Indeterminação múltipla das vozes, das intenções. Aliás, as

intenções são um dos alvos principais da ironia desses livros pois os nós que o Quixote acaba

por atar ou desatar são colocados segundo as intenções sempre desviadas e fora de lugar do

cavaleiro e é somente ao acaso e ao acidente que se podem atribuir seus sucessos. 

Todo  este  jogo,  todo  este  deslizamento  da  narrativa  e  o  recuo  cada  vez  mais

intensificado da figura do autor nos remetem às reflexões de Foucault em seu célebre ensaio

de 69 “O que é um autor”, no qual apontará: “Na escrita, não se trata da manifestação ou da

exaltação do gesto de escrever; não se trata da amarração de um sujeito em uma linguagem;

trata-se da abertura de um espaço onde o sujeito que escreve não para de desaparecer.”111 De

fato este tema do desaparecimento do autor será fundamental nestas discussões que cercam a

literatura nos anos 60. Roland Barthes já publicara, em 68, “A morte do autor”, em que atribui

à linguagem – e não mais a uma subjetividade originária representada pela psicologia ou

sociologia do autor – a voz que fala nos textos. O texto de Foucault no ano seguinte não vem,

como quiseram alguns, para contestar a posição de Barthes e ressuscitar o autor, mas para

esclarecer o que resta desta figura quando não se lhe pode mais atribuir nenhuma origem do

texto. 

Para Foucault a função-autor é uma que pode ser ocupada por diferentes sujeitos, em

110 CERVANTES, op. Cit., p.628 (II, 18)
111 FOUCAULT, Michel. “O que é um autor?” in Estética: literatura e pintura, música e cinema. Rio de 

Janeiro: Forense Univesitária, 2009. p.268
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uma inversão recorrente na sua obra, tirando do sujeito o lugar de uma produção ou invenção

de um discurso para preocupar-se, em vez disso, em pensar como alguém se torna um sujeito

para o discurso, segundo que regras e regularidades, segundo que relações de poder. A função-

autor é colocada então dentro da perspectiva do arquivo e passa a ser encarada como uma

função classificatória e aglomeradora de textos em uma obra que não é mais pensada como a

identidade representativa de um pensamento, mas como abertura de um espaço discursivo.

Ora, na cena reduplicada da escrita encenada no Quixote reencontramos a reflexão de

Foucault:  “a  marca do escritor  não é  mais  do que a  singularidade de sua ausência”.112 O

segundo volume, do mesmo Cervantes, já menciona o anterior, mas não fora Cervantes seu

autor, senão um Cide Hamete. Notamos a diferença na construção da narrativa do segundo

volume em relação ao primeiro, mas a quem atribuir essa mudança? Qual é a verdadeira voz

de Cervantes? O segundo é simplesmente um refinamento do primeiro? Foucault responde:

“Seria igualmente falso buscar o autor tanto do lado do escritor real quanto do lado do locutor

fictício; a função autor é efetuada na própria cisão – nessa divisão e nessa distância.”113 As

perguntas que buscam no autor uma referência estável para o texto já não fazem sentido, a

escrita é desde já produção de diferença, através dela o escritor não cessa de se tornar outro, e

o autor, para o texto, poderia estar morto desde o momento em que deita a pena. Ligação

interminável da literatura com a morte, que ainda retomaremos. 

Em torno dessas reflexões, Foucault encontrará uma modernidade surpreendente no

Quixote, sobre o qual afirma ainda:

Dom Quixote é a primeira das obras modernas, pois que aí se vê a razão cruel das

identidades e das diferenças desdenhar infinitamente dos signos e das similitudes: pois

que aí a linguagem rompe com seu velho parentesco com as coisas, para entrar nessa

soberania solitária donde só 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.114 

No capítulo XII da segunda parte, D. Quixote e Sancho encontram-se com um outro

cavaleiro andante e seu escudeiro, ambos muito semelhantes a eles mesmos, à noite no meio

da floresta. No dia seguinte o cavaleiro (que na verdade é o bacharel Sansão Carrasco, que

112 Idem. p.269
113 Idem. p.279
114 APEAC p.67
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pretende enganar o Quixote e levá-lo para casa) revela-se o Cavaleiro dos Espelhos e afirma

já ter encontrado com um outro D. Quixote e o derrotado em batalha. Incrível proliferação dos

duplos que se desdobra no livro – Dom Quixote já duplo de Alonso Quijano; o Cavaleiro dos

Espelhos, duplo do da Triste Figura; este outro Quixote, “falso”, derrotado pelo cavaleiro; o

Quixote do primeiro livro, mencionado e conhecido no segundo, duplo narrado do Quixote

“real”;  o  Quixote  apócrifo  de  Avellaneda,  duplo  espontâneo,  descontrolado  do  autor  –

profusão desconcertante  do  duplo,  figura  estranha  e  monstruosa  para  o  saber  clássico  da

representação e seu projeto do quadro bem determinado das séries de identidades e diferenças.

Mas também para o saber renascentista que buscava as semelhanças, mas segundo um jogo de

deslizamentos em que o primeiro elemento de semelhança nunca era igual a um segundo

apontado  por  ele,  deslocamento  que  tende  ao  infinito,  mas  que  encontra  no  duplo  uma

barreira, uma tautologia que prenderia o comentário em si mesmo, detendo-o em seu contínuo

fluir. Figura a respeito da qual Deleuze afirma, discorrendo sobre Foucault:

a  obsessão  constante  de  Foucault  é  o  tema do duplo.  Mas  o  duplo  nunca  é  uma

projeção do interior, é, ao contrário, uma interiorização do lado de fora. Não é um

desdobramento  do  Um,  é  uma reduplicação  do  Outro.  Não é  uma  reprodução  do

Mesmo, é uma repetição do Diferente. Não é a emanação de um EU, é a instauração

da imanência de um sempre-outro ou de um Não-eu. Não é nunca o outro que é um

duplo, na reduplicação, sou eu que me vejo como duplo do outro: eu não me encontro

no exterior, eu encontro o outro em mim115

Em Foucault, a filosofia e a literatura, Roberto Machado sustenta que a História da

Loucura traça  um paralelo  com  O nascimento  da  tragédia,  de  Nietzsche,  propondo uma

leitura da loucura como experiência trágica e, de fato, se se procura ouvir essas vozes e a

situação de confinamento e exclusão com que vêm sendo tratadas desde a idade clássica, a

experiência  de isolamento ligada a  uma visão conflituosa de alteridade do mundo podem

realmente  sugerir  a  tragédia  como  gênero  que  melhor  recolha  essa  imagem.  Mas,

estranhamente, o livro de Cervantes, que atravessa as leituras de Foucault a esse respeito, é

notavelmente anti-trágico. Esse é precisamente o ponto que Erich Auerbach destaca citando o

curioso e único encontro entre Dom Quixote e sua amada Dulcinéia.116 Neste episódio (II,8)

115 DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2006. p.105
116 AUERBACH, Erich. “A Dulcineia Encantada” in Mimesis: a representação da realidade na literatura 

ocidental. São Paulo: Perspectiva, 2013
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chegam Dom Quixote e Sancho Pança à Toboso, a fim de encontrar Dulcinéia. O cavaleiro

pede ao escudeiro que vá à frente para anunciá-lo, uma vez que este afirma já a ter encontrado

para levar-lhe um recado de Serra Morena no primeiro volume. Sancho prepara um embuste

então, que poderia botar tudo a perder. Vendo três camponesas que saem da vila para buscar

água, afirma para o cavaleiro que ali vêm a Dama Dulcinéia acompanhada de duas amas. Em

todos os episódios anteriores era a imaginação de Dom Quixote que via por toda parte seres

encantados onde Sancho só encontrava a realidade chã, mas aqui a cena se inverte e, quando o

Quixote afirma ver somente simples camponesas, Sancho afirma que se trata do efeito de um

encantamento  que  um necromante  inimigo  realizou  para  enganá-los  mais  uma vez.  Aqui

poderíamos encontrar o cavaleiro repentinamente deparado com sua loucura, vendo aquela

que deveria ser seu nobre ideal de beleza e formosura revestida de formas baixas e banais.

Mas o choque não acontece, o cavaleiro entra no jogo, recusando-se a encarar a miséria de sua

solidão  encantada  e  o  episódio  se  desenrola  com leveza  e  comicidade.  O  cavaleiro  e  o

escudeiro fazem reverências à presumida senhora que faz pouco caso deles e, depois de um

tombo e uma patuscada, todos seguem seus caminhos, o Quixote ainda convencido da beleza

ideal de Dulcinéia, ainda que não a tenha podido testemunhar, alvo infeliz da perseguição dos

necromantes, o que mantém sua fantasia intacta. O livro, assim, recusa-se à tragédia até o

último  instante  e  ela  só  brotará,  discreta  e  ligeira  nas  últimas  páginas  quando o  fidalgo,

recuperado de suas ilusões, morre uma morte comum, longe das aventuras que tanto buscou e

encontrou. Aí a comoção é a própria da morte encenada no fim de todo romance revelando-

nos o inevitável retorno da finitude. Assim, Borges afirma: “Cervantes, en ese capítulo final,

no define o crea a los personajes: trata con viejos amigos suyos y nuestros. […] Don Quijote

no es una ficción para Cervantes, como tampoco lo es para nosotros.  Es un individuo, un

mortal, un hombre que tiene que morir.”117

Mas  Dom  Quixote  também  se  inquieta  quando  se  depara  com  imagens  da

representação  que  sempre  o  deixarão  confuso.  Ao  encontrar  um  grupo  de  comediantes

fantasiados alegoricamente de anjos e demônios, imperadores e princesas, e a própria morte,

ainda (II, 11), sua primeira reação será a de se preparar para uma nova aventura, desafiando o

coorte ao combate, mas quando estes se revelam atores afirma para Sancho, mesmo depois de

terem-no humilhado e rido dele:

– É verdade – tornou D. Quixote – nem seria acertado que fossem finos os atavios da

117 BORGES, J.L. Obras Completas (Otras Inquisiciones). Buenos Aires: Emecé, 1974. p.28-29
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comédia, mas sim fingidos, como é a própria comédia, que eu quero, Sancho que tu

estimes, e que por conseguinte estimes igualmente os que as representam e os que as

compõem, porque todos são instrumentos de grande bem para a república, pondo-nos

diante a cada passo um espelho, onde se vêem ao vivo as ações da vida humana, e

nenhuma comparação há que tão bem nos represente o que somos e o que havemos de

ser, como a comédia e os comediantes. Senão dize-me: não viste representar alguma

peça  onde  entrem  reis,  imperadores  e  pontífices,  cavaleiros,  damas  e  outros

personagens? Um faz de rufião, outro, de embusteiro, este de mercador, aquele, de

soldado, outro, de simples discreto, outro, de namorado simples, e acabada a comédia,

e despindo-se os seus trajos, ficam todos os representantes iguais?

– Tenho visto, sim – respondeu Sancho.

– Pois o mesmo – disse D. Quixote – acontece no trato deste mundo, onde

uns fazem de imperadores,  outros de pontífices,  e  finalmente todos os  papéis  que

podem aparecer numa comédia; mas, em chegando ao fim, que é quando se acaba a

vida, a todos se lhes tira  a morte as  roupas que os diferençam, e ficam iguais na

sepultura.118

Mas quando encontra um titereiro que representa com suas marionetes uma história de

cavaleiros, Dom Quixote não suporta ver sua própria fantasia ali parodiada e representada,

vendo-se,  talvez,  a  si  mesmo  como  um  boneco  em  um  teatro  e,  confrontado  com  a

possibilidade da própria ficção, perde mais uma vez o controle e começa a desferir golpes

contra os bonecos e a caixa que lhes serve de palco, acertando todos que o cercam em seu

desatino. E assim se renova esse jogo de ficção e realidade sobre o qual Borges reflete:

¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote, y Hamlet, espectador

de Hamlet? Creo  haber  dado con la causa:  tales  inversiones  sugieren que si  los

caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o

espectadores, podemos ser ficticios.119

Confusão  e  relação  inerente  entre  ficção  e  história  que  vincularão  mais  uma  vez

Foucault  e  Cervantes.  O trabalho de Foucault  sempre se colocou em um lugar  de  difícil

classificação. Poucos hesitarão em afirmar que se encontram aí muitas questões filosóficas

que dialogam com esta tradição discursiva, se opõem a ela e a renovam, mas, de fato, muito

do que ocupa sua pesquisa é antes um trabalho de história, no qual podemos identificar a forte

118 CERVANTES, op. Cit. p.589 (II,12)
119 BORGES, J.L. “Magias parciales del Quijote” in Obras Completas (Otras Inquisiciones). Buenos Aires: 

Emecé, 1974. p.669
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relação de dívida que Foucault  guarda com o grupo dos  Annales,  que procurou renovar a

prática da história desviando-se das grandes narrativas de estado e buscando esclarecer como

a vida e as diferentes práticas cotidianas puderam agir na história e formar o presente. De fato,

a preocupação com a história é central  em Foucault,  que sempre formulará suas questões

filosóficas através de uma reflexão concreta, detalhada e documentada sobre a história. Em

um dos textos fundamentais onde põe às claras essa preocupação, já marcando, entretanto, a

passagem da arqueologia para a genealogia, começa por escrever: “A genealogia é cinza; ela é

meticulosa  e  pacientemente  documentária.  Ela  trabalha  com  pergaminhos  embaralhados,

riscados, várias vezes reescritos”.120 E aqui encontramos um eco em duas passagens notáveis

do  Dom Quixote,  em que  o  narrador  questiona  e  elogia  as  qualidades  de  historiador  do

suposto autor árabe:

“Se aqui se pode pôr alguma dúvida por parte da veracidade, será só o ter sido o autor

arábigo, por ser mui próprio dos daquela nação serem mentirosos, ainda que, por outra

parte, em razão de serem tão nossos inimigos, antes se pode entender que mais seriam

apoucados  que  sobejos  nos  louvores  de  um cavaleiro  batizado.  A mim assim me

parece, pois, podendo deixar correr à larga a pena no encarecer os merecimentos de

tão  bom fidalgo,  parece  que  de  propósito  os  remete  ao  escuro;  coisa  mal  feita  e

piormente pensada, por deverem ser os historiadores muito pontuais, verdadeiros, e

nada apaixonados,  sem que nem interesse,  nem temor,  nem ódio,  nem afeição,  os

desviem do caminho direito da verdade, que é a filha legítima de quem historia, êmula

do  tempo,  depósito  dos  feitos,  testemunha  do  passado,  exemplo  e  conselho  do

presente, e ensino do futuro.121

Trecho  cujo  recorte  final  é  mencionado  por  Borges  em “Pierre  Menard,  autor  do

Quixote” fazendo uma fundamental reflexão sobre o anacronismo dos sentidos. Essa reflexão

sobre  a  história,  pouco  mais  que  um epíteto  de  louvação  comum ao  estilo  da  época  de

Cervantes, adquire uma dimensão crítica fundamental para o século XX revelando o poder

fundamental  da  história  de,  observando  os  feitos  do  passado,  criticar  e  desmistificar  o

presente, missão central dessa história do presente a que se propõe Foucault. Ainda mais um

trecho  interessante  do  Quixote  renova  esse  interesse  pela  meticulosidade  do  trabalho  do

historiador:

120 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história” in Microfísica do Poder (org. Roberto 
Machado). Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. p.15

121 CERVANTES, op. Cit., p.126 (I, 9)
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Cide Hamete Benengeli foi historiador muito curioso e muito pontual em todas as

coisas;  e bem se vê que sim, pois nas que ficam referidas,  com serem mínimas e

rasteiras, não as quis deixar no escuro; de que poderão tomar exemplo os historiadores

graves, que nos contam as ações tão acanhadas e sucintamente, que mal se lhes toma o

gosto, deixando no tinteiro por descuido, malícia, ou ignorância, o mais substancial.122

Certamente se poderiam dizer muitas  coisas ainda sobre essas relações  entre  Dom

Quixote e As palavras e as coisas. O livro, afirmariam Deleuze e Guattari123, faz rizoma com

o mundo, e essas relações não podem senão se desdobrar e multiplicar-se. O livro torna-se de

fato história (Dom Quixote é o livro mais traduzido e editado no mundo, depois da Bíblia

cristã), penetra-a, age sobre ela, sofre dela seus influxos, suas múltiplas interpretações. Não se

pode, é certo, tentar delimitar seus efeitos, restringir seus sentidos, reduzi-lo a uma ou outra

ideia.  Encontramos  apenas  traços,  riscos  e  ecos,  marcas  de  uma  presença  nem  sempre

intencional,  frequentemente  deslocada,  anacrônica,  que  faz  apenas  produzir  mais  sentidos

contrapondo-os, afirmando-os e negando-se. Estes vínculos, que não cessam de proliferar, não

deixam de recordar esse tempo em que o mundo ainda falava em uma prosa abundante e as

palavras e as coisas se misturavam em uma mesma natureza e uma mesma voz. Foucault

afirma que é apenas na literatura que podemos ainda encontrar a lembrança desse ser bruto da

linguagem em sua opacidade. Assim conclui sua reflexão sobre o Dom Quixote, para poder

enfim debruçar-se sobre o saber da idade clássica:

Ora, ao longo de todo o século XIX e até nossos dias ainda – de Hölderlin a Mallarmé,

a Antonin Artaud – a literatura só existiu em sua autonomia, só se desprendeu de

qualquer outra linguagem, por um corte profundo, na medida em que constituiu uma

espécie de “contradiscurso” e remontou assim da função representativa ou significante

da linguagem àquele ser bruto esquecido desde o século XVI.

(…) Através dela o ser da linguagem brilha de novo nos limites da cultura

ocidental – e em seu coração – pois ele é, desde o século XVI, aquilo que lhe é mais

estranho;  porém,  desde  esse  mesmo  século  XVI,  ele  está  no  centro  do  que  ela

recobriu.  Eis  por  que,  cada  vez  mais,  a  literatura  aparece  como  o  que  deve  ser

pensado; mas também, e pela mesma razão, como o que não poderá em nenhum caso

ser pensado a partir  de uma teoria da significação. (…) A partir do século XIX, a

literatura repõe à luz a linguagem no seu ser: não, porém, tal como ela aparecia ainda

122 Idem. p.168 (I,16)
123 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. “Introdução: Rizoma” in Mil Platôs, Vol.1. São Paulo: Ed. 34, 2011
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no  final  do  Renascimento.  Porque  afora  não  há  mais  aquela  palavra  primeira,

absolutamente inicial, pela qual se achava fundado e limitado o movimento infinito do

discurso; doravante a linguagem vai crescer sem começo, sem termo e sem promessa.

É  o  percurso  desse  espaço  vão  e  fundamental  que  traça,  dia  a  dia,  o  texto  da

literatura.124

4. Juliette ou a razão desvirtuada

A  linguagem  tornou-se  transparente.  A  racionalidade  do  homem  é  postulada,

cartesianamente, em suas percepções claras e distintas. As semelhanças são empurradas para

os limites exteriores do saber. A colocação em ordem do mundo visível através da linguagem

representa, para o homem da razão clássica, a ordem das coisas, postas como já as vê este

homem – racional,  afinal,  desde o princípio.  A natureza  se dá  à  representação como um

quadro de espaços muito bem delimitados, sem interstícios, onde se dividem em séries todos

os seres segundo suas identidades e diferenças. Esta situação no nível dos discursos do saber,

deste homem racional que, já desde o Renascimento, é aquele a quem é dado conhecer o

mundo, corresponde, no nível das relações políticas, à instituição de uma rígida hierarquia

centrada em torno do déspota soberano – sujeito absoluto, figura decaída do ser supremo na

Europa monoteísta –, e de sua aristocracia feudal.

A representação é o paradigma fundamental para o saber clássico europeu. Ela figura a

transparência do mundo dado à percepção do ser racional. É o espelhamento da ordem do

mundo como o que aspira  escrever,  já  na decadência desse paradigma,  o  jovem Werther,

escrevendo pela pena de Goethe: “ah, se tu o pudesses exprimir, se pudesses soprar no papel o

que em ti vive, tão pleno e quente, que isso se tornasse um espelho de tua alma, como tua

alma é o espelho do Deus infinito.”125 Então a alma do homem tornou-se espelho de um saber

infinito,  limitado  apenas  na  medida  em que  ainda  não  tornado  discurso.  Para  o  homem

clássico que, como demonstrara Descartes, fora desde sempre racional, saber não significa,

como significará na modernidade, ultrapassar o que se sabe, mas registrá-lo. 

124 APEAC, pp. 60-61
125 GOETHE, J. W. von.  Die leiden des jungen Werthers. “ach könntest du das wieder ausdrücken, könntest du

dem Papier das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, daß es würde der Spiegel deiner Seele, wie 
deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes.” (p.12)
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[Saber e poder na Idade Clássica]

Conforme a configuração epistêmica dos séculos XVII e XVIII que é delineada por

Foucault nos capítulos III a VI126 de  As palavras e as  coisas, a história natural de Lineu,

Tournefort, Maupertuis, Buffon, preocupar-se-á em categorizar o visível, seja classificando,

em suas botânicas, estruturas em um quadro dado por um sistema, seja construindo séries

metodicamente a partir dessas estruturas;  a gramática geral, fundamentalmente prescritiva,

buscará  apenas  descrever  os  modos segundo os  quais  o  discurso deve  se apresentar  para

representar,  efetivamente,  as  representações  racionais,  uma  vez  que  a  língua,  tornada

representação  da  representação,  não  revela  opacidade  ou  densidade;  e  para  a  análise  das

riquezas o valor da moeda é encontrado na mercadoria que ela representa e o preço justo

representa,  na circulação dos metais,  a necessidade dessas mercadorias,  pelo que já se vê

inserir,  ainda  que  muito  sutilmente,  uma  dimensão  temporal,  uma  vez  que  “à  extensão

taxinômica do caráter no espaço simultâneo do quadro [na história natural] corresponde [na

análise das riquezas] a velocidade do movimento monetário durante um tempo definido”.127

Nessa configuração tripla de saberes desenhada na episteme da idade clássica, as semelhanças

se tornam apenas anomalias que, entretanto, constituem a condição desse saber, na medida em

que engendram as séries segundo as quais se poderá ordenar representações.

Esta configuração peculiar se organiza sobre o solo que, ao longo de dois séculos,

fundamenta  os  saberes  na  idade  clássica.  Se  o  objetivo  de  Foucault  aí  é  construir  uma

ontologia  do  presente  através  de  uma arqueologia  da  modernidade  –  que  só  se  iniciaria,

propriamente, com a revolução industrial e a reestruturação dos saberes em torno do homem

no século XIX – é na idade clássica que Foucault vai encontrar os fundamentos de nossa

cultura,  organizada  não  pelas  semelhanças,  já  desde  o  fim  da  Renascença,  mas  pelas

identidades e diferenças, segundo a representação. É sob esse paradigma que ocorrerá também

a Grande Internação, a partir da qual se desenvolverão os debates de História da loucura e

Vigiar e Punir, fenômeno que, instituído gradualmente por toda a Europa através de alguns

decretos reais, fazia confinar em instituições diversas, pelas mãos da polícia, que passa desde

126 III – Representar (sobre o estatuto geral da representação clássica); IV – Falar (sobre a linguagem clássica 
que, efetivamente, “não existe” e a Gramática Geral; V – Classificar (sobre a história natural); VI – Trocar 
(sobre a análise das riquezas).

127 APEAC p.256
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então a assumir essa função, todos aqueles que se revelam distintamente – para a percepção

imediata  dos  clássicos  –  como  insensatos:  criminosos,  vagabundos,  libertinos,  loucos,

desonrados,  pródigos,  mulheres  descontroladas,  etc.  A Grande Internação é  um fenômeno

massivo,  instituindo a cidade europeia ordenada por uma razão homogênea que confina e

separa tudo aquilo que se revela irredutivelmente diferente, diferença tornada sempre igual

por uma referência sempre reiterada à universalidade da razão do homem soberano, retomada

e legitimada, enfim, teoricamente, na comunidade racional do sujeito transcendental kantiano.

Se essa ordem subjaz as formas de saber e governo que engendrarão a modernidade,

foi  preciso  que  ela  mesma  se  voltasse  contra  si,  se  desorganizasse  e  possibilitasse  a

reorganização que então se deu. No fim do século XVIII, o significante absoluto que regia

saber e poder segundo suas visibilidades imediatas, encontrou, no centro de si, um vazio de

significado que o deixava entregue a forças obscuras e reduzia as razões de estado ao arbítrio

da  vontade  individual.  Esse  vazio  convergiu  com a  Revolução,  mas  esta  depois  reagiu,

buscando reconduzir o sentido à universalidade, encontrando, para além da representação que

fazia do soberano a imagem da vontade divina, o homem, como figura universal da ordem

republicana. Estas forças obscuras, entretanto, não seriam tão facilmente domadas.

O fim do pensamento clássico – e  dessa  epistémê que tornou possíveis  gramática

geral,  história  natural  e  ciências  das  riquezas  –  coincidirá  com  o  recuo  da

representação ou, antes, com a liberação, relativamente à representação, da linguagem,

do ser vivo e da necessidade. O espírito obscuro, mas obstinado de um povo que fala,

a violência e o esforço incessante da vida, a força surda das necessidades escaparão ao

modo de ser da representação. E esta será duplicada, limitada, guarnecida, mistificada

talvez, regida, em todo caso, do exterior, pelo enorme impulso de uma liberdade, ou

de um desejo, ou de uma vontade que se apresentarão como o reverso metafísico da

consciência. Alguma coisa como um querer ou uma força vai surgir na experiência

moderna.128

[La Nouvelle Justine suivi de L'histoire de sa soeur, Juliette]

Quase  200  anos  depois  da  publicação  de  Dom Quixote,  que  abre  o  espaço  dessa

descrição em  As palavras e as coisas, encontramos – preso, quase sempre – o marquês de

128 APEAC p.189
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Sade. Sua vida se desenrola atravessando o turbilhão político e social da França em fins do

século XVIII. Ele testemunha ainda todos os excessos e a liberdade da aristocracia no antigo

regime,  é  preso  por  uma  Lettre  de  cachet na  Bastilha  e,  libertado pelos  revolucionários,

participa da assembleia de sua seção. Quanto à sua situação de aristocrata às vésperas da

Revolução Francesa, Klossowski vai afirmar: “o homem privilegiado, chegado ao supremo

grau de  consciência  a  favor  de  uma transformação social,  está  absolutamente  incapaz  de

beneficiar as forças sociais com sua lucidez.”129  É, mais tarde, preso de novo pelo regime

revolucionário e, de novo, pela república de Napoleão. Entre os diversos encarceramentos

escreve, entre muitos outros livros, a história de duas irmãs, ou duas histórias:  Justine e os

infortúnios da virtude, e Juliette e as prosperidades do vício.130 

Estas obras estão, para Foucault, em uma posição simétrica à de Cervantes, fechando a

idade clássica sobre si mesma, como o Dom Quixote a abrira. Se Cervantes e Sade produzem

obras  modernas,  como afirma Foucault,  é  porque também a modernidade se encontra,  ao

menos  retrospectivamente,  presente  nessas  obras  e  isso  só  poderia  ser  dito  se,  de  uma

perspectiva  presente,  se  encontrasse  ali  o  contemporâneo,  se  na  rejeição  da  literatura  às

formas do saber de sua época se delineassem marcas que sobrevivem, paradoxalmente, mas

paradigmaticamente, até hoje.

Justine e Juliette participam e dão testemunho do acontecimento que faz deslocar as

positividades  e  transformar  a  configuração  epistêmica  do  saber  clássico.  Elas  contam  a

história dessas duas irmãs, filhas de uma família burguesa falida e entregues a um orfanato

para serem criadas. Justine decide-se, por toda a sua vida, a manter-se fiel à virtude e recusar-

se  a  todo  crime  e  perversão.  Ela  é  então  repetidamente  explorada,  violentada,  torturada,

humilhada e subjugada e esses acontecimentos são constantemente remetidos à sua escolha

pela  virtude.  No  final  de  sua  breve  e  terrível  história  ela  reencontra  sua  irmã,  tornada

Condessa de Lorsange, e conta sua história, mas logo em seguida morre atingida por um raio

quando vai à missa. Juliette, por sua vez, encontra muito cedo a abadessa Delbène que lhe

ensina, em longos discursos – que se repetirão inúmeras vezes ao longo do volumoso livro,

pela boca de diversos libertinos – sobre a libertinagem, sobre o ateísmo, sobre a superioridade

dos vícios em relação às virtudes. Assim instruída e decidida, Juliette torna-se imensamente

rica e circula entre as mais altas cortes, cometendo assassinatos, roubos, torturas e todo tipo

129 KLOSSOWSKI, Pierre. Sade meu próximo. (tradução de Armando Ribeiro). São Paulo: Brasiliense, 1985. 
p.53

130 Publicados inicialmente como La nouvelle Justine souivi de l'histoire de Juliette, sa soeur.
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de crueldades em grandes orgias das quais tomam parte nobres, religiosos, reis e mesmo o

papa. O livro termina elogiando seus sucessos sem aludir à sua morte.

É curioso, entretanto, que se pense, quase sempre, que D.A.F. Sade tenha escrito sobre

sexo. Embora o sexo atravesse quase inteiramente Juliette, como quase todos os seus escritos,

esse aparecimento se dá apenas na medida em que o sexo, o recato com o sexo, é um dos

grandes pilares da moral burguesa que começa a se estabelecer em fins do século XVIII na

Europa. É sobre o mal que escreve Sade, primeiro Marquês, tornado depois cidadão Donatien

Alfonse François de Sade após 1800. Escreve sobre o vício e tudo aquilo que corrompe a

moral de seus contemporâneos. Assim lemos a profissão de Juliette  “Juro-vos que não há

crime no mundo que  possa  assustar-me,  um único  que eu  não cometa  com o maior  dos

prazeres”.131 Para legitimar essa crítica formal pelo absurdo que faz à racionalidade burguesa,

Sade  faz  de  seus  personagens,  agentes  máximos  do  mal,  membros  privilegiados  da

aristocracia, classe que é o alvo maior da Revolução que testemunha, da qual toma parte, e

que termina por persegui-lo e reenviá-lo para a prisão pelos resto de seus dias.

A obra de Sade tornou-se importante para a literatura ao longo dos séculos XIX e XX,

sendo  mencionada  e  louvada  por  diversos  autores,  mas  a  obra  completa  permaneceu

clandestina  na  França  até  sua  publicação  por  Jean-Jaques  Pauvert  nos  anos  50.  Essa

publicação tornou-se alvo de um processo público e precisou ser defendida em tribunal para

que se reconhecesse sua legalidade.132 A História de Juliette até hoje não teve uma tradução

brasileira.  O que torna a obra de Sade tão polêmica e intrigante é a  obstinação com que

descreve com frieza os atos mais violentos e obscenos de maneira completamente explícita e

aberta.  Essas  descrições  são  sempre  intercaladas  com  longos  discursos  cuidadosamente

elaborados  e  formalmente  impecáveis  defendendo  posições  quase  sempre  indefensáveis

afirmando  a  legitimidade  de  todo  homicídio,  roubo,  parricídio,  adultério,  enfim,  de  tudo

aquilo que se considera um crime em sua época. Embora muitas das cenas sadeanas tenham

sido recorrentemente mencionadas, principalmente por psiquiatras e psicólogos, para explicar

ou exemplificar fenômenos que podem ser encontrados na experiência, suas narrativas são

obviamente fantasiosas, tornadas inverossímeis pelo exagero dos números, das performances,

da paixão pela  crueldade,  da frieza e  facilidade com que os libertinos dão vazão às suas

imaginações, e pela passividade de suas vítimas. É justamente essa infabilidade absoluta do

131 SADE, Marquês de. História de Juliette ou as prosperidades do vício (tradução de Rui Santana Brito). 
Lisboa: Guerra e Paz, 2007. p.157
132 MORAES, Eliane Robert. Lições de Sade: Ensaios sobre a imaginação libertina. São Paulo: Iluminuras, 

2006
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mal, a irracionalidade da paixão, justificada racionalmente até a exaustão pelos libertinos que

dá ao texto em sua circulação um caráter de evidente ficcionalidade, abrindo esse espaço que

desde o século XIX se chama de literatura, onde tudo se pode escrever, uma vez que nada tem

efeito claro.

[Sade e o surrealismo]

De fato Sade foi resgatado por muitos escritores como Flaubert e Baudelaire, tendo

sido abertamente publicado pela primeira vez por Apollinaire, mas foi com os surrealistas que

ele  ascendeu a um lugar  principal  na história  da literatura.  Estes  o chamavam “O divino

Marquês” e o consideravam um surrealista  avant la lettre, e mesmo aqueles dissidentes do

surrealismo como Artaud e Bataille encontravam em Sade uma grande potência literária.133

Muitas das vanguardas do início do século XX exploravam imagens de violência e crueldade

que deviam realmente pertencer, de forma difusa, ao imaginário de sua época, mas seria mais

interessante  observar,  talvez,  como  as  imagens  fantásticas  e  monstruosas  adotadas  pelo

surrealismo,  por  exemplo,  se  contrapunham  à  estética  fascista  que  serviria,  em  última

instância,  para  encobrir  a  monstruosidade  real  de  suas  atividades.  Assim  observa  Eliane

Robert de Moraes:

Diante da 'ideia de transcendência de um bem que impõe ao homem os seus deveres',

ainda segundo Breton, as imagens do mal se revestem de notável poder de subversão.

Assim também, diante das produções angelicais da arte fascista, destinada a esconder

as  mais  efetivas  e  terríveis  manifestações  do mal  –  tendo sua extensão  lógica  no

repúdio  às  'formas  degeneradas'  da  estética  modernista  –,  as  figuras  monstruosas

divulgadas nas revistas surrealistas representam um ato de resistência e  de revolta

contra as forças destruidoras que invadiam a Europa. Mais do que isso, porém, elas

representam a tentativa de aprofundar a reflexão a fim de investigar tudo aquilo que,

no fundo do próprio homem, suscita o mal.134

Como  podemos  então  compreender  o  funcionamento  dessas  imagens?  Ora,  uma

concepção representativa da arte se dá como pensamento da mímesis, tendo como pressuposto

a  existência  de  um modelo,  do  qual  a  obra  de  arte  seria  cópia.  Onde  encontramos  já  a

133 conferir MORAES, E.R. de. “O 'divino marquês' dos surrealistas.” in Lições de Sade: ensaios sobre a 
imaginação libertina. São Paulo: Iluminuras, 2006

134 Idem, ibidem. p.122
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interferência do pressuposto metafísico de que haveria uma estabilidade nos modelos, algo

como uma essência, que pudesse ser copiada e, em seguida, que haveria uma essência da

cópia,  que  a  fixaria  como tal  e  a  distinguiria  fundamentalmente  do  modelo.  Em uma tal

concepção,  dificilmente  poderíamos  encontrar  alguma  potência  revolucionária  em  uma

literatura como a de Sade, uma vez que ela não poderia fazer outra coisa senão reafirmar

sempre o mesmo, o estado de coisas em que o mundo se encontra (ainda que se tratasse da

psicologia dos perversos), fixado por uma teologia, uma representação ou uma dialética em

estruturas que se repetem eternamente. Neste caso, os críticos estariam condenados à busca de

semelhanças  entre  esta  e  outras  obras,  ou  entre  a  obra  e  a  realidade  social,  ou,  ainda,  a

estrutura subjetiva do autor.

O surrealismo se rebela definitivamente contra essa concepção e Foucault se afilia a

essa rebeldia de alguma forma, no texto em que analisa a obra homônima de Magritte, “Isto

não  é  um cachimbo”.  Na  ordem representativa,  afirma,  “o  essencial  é  que  não  se  pode

dissociar similitude e afirmação”135, ou seja, aquilo que se vê na obra deve ser entendido como

o valor afirmado por ela. No quadro de Magritte, entretanto, e na arte surrealista,

a similitude é remetida a ela própria – desdobrada a partir de si e redobrada sobre si.

Ela não é mais o índex que atravessa perpendicularmente a superfície da tela para

remeter a uma outra coisa. Ela inaugura um jogo de analogias que correm, proliferam,

propagam-se,  correspondem-se  no  plano  do  quadro,  sem  nada  afirmar  nem

representar. (…) Em vez de mesclar as identidades, ocorre que a analogia tem o poder

de destruí-las136

Nessas  obras,  e,  se  lemos  Sade  por  um  viés  surrealista,  podemos  também  assim

compreendê-lo, a analogia “escamoteia [a representação] ou zomba dela graças às armadilhas

do desdobramento”.  Uma leitura  não representativa  demanda,  sem dúvida,  um jogo mais

complexo e refletido de interpretações se se pretende compreender os efeitos que uma obra

produz. Não se trata, pois, de uma propaganda do sado-masoquismo ou uma defesa real do

mal  e  da  monstruosidade,  conforme  os  discursos  libertinos,  mas  da  demonstração,  pela

monstruosidade,  de  uma  insuficiência  e  uma  inadequação  daquela  racionalidade,  assim

135 FOUCAULT, Michel. “Isto não é um cachimbo” in Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2009. p.256
136 Idem, ibidem. pp.261-2
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escamoteada, de suas categorias e seu sistema de identidades.

[Razão desvirtuada]

É nesse sentido que buscarão interpretar a obra do Marquês alguns de seus principais

leitores, como Pierre Klossowski, Simone de Beauvoir e Adorno e Horkheimer. No segundo

excurso de sua  Dialética do Esclarecimento,  de 1944, os pensadores da escola de Frankfurt

encontram em Sade uma crítica radical da razão esclarecida. Para eles o esclarecimento visa a

um sistema que permita a dominação perfeita do homem sobre a natureza em função de sua

autoconservação. A universalidade da razão, como entendida por Kant, conduz à compreensão

de que sobre sua radicalização se poderia fundar uma comunidade harmônica. Há, entretanto,

um caráter dominador na razão que os filósofos do esclarecimento tenderam a negligenciar: 

Os conceitos kantianos são ambíguos. A razão contém enquanto ego transcendental

supra-individual a Ideia de uma convivência baseada na liberdade, na qual os homens

se organizem como um sujeito universal e superem o conflito entre a razão pura e a

empírica na solidariedade consciente do todo.  A Ideia desse convívio representa a

verdadeira  universalidade,  a  Utopia.  Mas  ao  mesmo  tempo,  a  razão  constitui  a

instância  do  pensamento  calculador  que  prepara  o  mundo  para  os  fins  da

autoconservação e não conhece nenhuma outra função senão a de preparar o objeto a

partir de um mero material sensorial como material para a subjugação.137

A escrita de Sade levaria às últimas consequências este caráter de interesse e auto-

conservação da razão, submetendo-a, através de seu baixo materialismo, ao corpo individual.

Com isso se rompe o vínculo que ligava necessariamente o cálculo do interesse à formação da

comunidade  universal.  Se  o  esclarecimento  visava  à  maioridade  do  homem (conforme o

famoso texto de Kant:  O que é o esclarecimento?), sua autonomia, a “obra do marquês de

Sade mostra o 'entendimento sem a direção de outrem', isto é, o sujeito burguês liberto de toda

tutela”.138 E esse sujeito, liberado de toda tutela, esclarecido, portanto, não visa o bem do

estado e  da  comunidade,  pelo  contrário,  despreza-os:  “a unidade  com o universal,  que  o

indivíduo pratica, revela-se como falaciosa em sua própria fraqueza.“139 Essa obra, portanto,

acaba  por  denunciar  uma inocência  (ou malícia)  do pensamento  moderno que  quer  fazer

137 HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. “Excurso II: Juliette ou Esclarecimento e Moral”   in Dialética
do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. p.83
138 Idem, ibidem. p.85
139 Idem, ibidem. p.99
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coincidir a obediência às leis e às normas com o exercício pleno da razão, como se aquelas

fossem fruto desta. Sade faz da razão uma escrava da natureza e esta, para o indivíduo, se

realizará na satisfação de seus prazeres. Assim, afirma o ministro Saint-Fond:  “Tudo o que

provém do coração é falso; creio apenas nos sentidos, nos hábitos da carne... no egoísmo, no

interesse... sim, o interesse será sempre, de todos esses laços, aquele em que mais acredito.”140

Os libertinos em Juliette são pessoas ricas e poderosas que conseguem sempre satisfazer seus

desejos mais violentos e cruéis impunemente, contra todas as leis. O discurso racional, que

dominam, é, para eles, um instrumento que serve para justificar suas paixões desvairadas para

além de qualquer lei ou moral. Saint-Fond, um dos mais cruéis libertinos que entra em contato

com Juliette, afirma, ainda:

Abençoado aquele que é capaz de dizer: não há preconceito que me detenha, já os

ultrapassei todos. No meu caso tenho, por um lado, a influência que legitima minhas

acções e, pelo outro, a riqueza necessária para condimentá-las com todo e qualquer

crime; um ser assim, dizia eu, Juliette, é a criatura mais feliz do mundo, não tenhais

qualquer dúvida...141

Enunciado que, embora racional, ofende a pólis esclarecida, desfazendo as figuras do

paradigma liberal-democrático de governo, sua legitimidade fundamentada na isenção moral

dos  governantes  (Saint-Fond  é  ministro  do  rei).  Assim,  observam Adorno e  Horkheimer,

“Enquanto nos abstrairmos de quem emprega a razão, ela terá tanta afinidade com a força

quanto com a mediação”.142 Pois a razão, como afirmará depois também Nietzsche,  serve

sempre antes ao interesse. Utilizando-se da forma sistema, manipulando discursos racionais

levados às suas últimas consequências, Sade busca  “o prazer de derrotar a civilização com

suas próprias armas”.143 

Para Pierre Klossowski, conforme escreve em “O filósofo celerado”, de 1947, a forma

assumida pelo ateísmo em Sade é já sua crítica ao racionalismo iluminista (que se tornará,

mais tarde, o positivismo): 

Para Sade, esse ateísmo outro não é, ainda, nada mais que um monoteísmo invertido e

aparentemente purificado de idolatria, que o distingue apenas do deísmo, já que, da

mesma maneira que a noção de Deus, ele garante o eu responsável, sua propriedade, a

140 SADE, op.cit. p.169
141 Idem, ibidem. p.170
142 ADORNO e HORKHEIMER, op. Cit. p.85
143 Idem, ibidem. p.92
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identidade  individual.  (…)  [só]  O  ateísmo  integral  será  o  fim  da  razão

antropomorfa.144 p.18

A forma  de  racionalidade  defendida  nas  luzes  não  é  senão  uma  secularização  do

pensamento teológico cristão, com suas categorias de verdade transcendental, alma indivídua

e  destinação  divina  ou  necessidade  da  história.  Dessa  forma,  pode  escrever  Hegel,

contemporâneo de Sade, “a filosofia deve tornar-se Sexta-Feira Santa expeculativa”145, isto é,

o devir imanente, disfarçado na forma de uma pseudo-teologia negativa operada pela razão

moderna, da história da salvação cristã, de onde entrevemos já os sonhos de apocatástase dos

comunismos  tradicionais,  ou  mesmo  o  fim-da-história  do  neo-liberalismo,  entendidos,

respectivamente,  como  interpretação  herética  ou  ortodoxa  do  Apocalipse.  A  razão

antropomorfa  não  pode  ser  senão  o  espelhamento  objetivo  das  formas  estratificadas  de

subjetividade e o ateísmo integral precisaria ser a transgressão incessante de todo dogma.

 O discurso sadeano transgride a própria possibilidade de uma discursividade racional,

argumentando ponderadamente, calculadamente, com uma retórica exemplar, pelo absurdo,

defendendo-o até a auto-anulação do discurso. O argumento fundamental pela universalidade

da razão – defendido desde o  Ménon de  Platão,  em que Sócrates  faz  um jovem escravo

deduzir  o  teorema de  Pitágoras,  à  Origem da  Geometria de  Husserl  e  aos  princípios  da

filosofia analítica – afirma que se existe identidade de raciocínio que produz uma linguagem

logicamente estruturada,  então essa linguagem deve ser universalmente aceita.  Klossowski

escreve:  “A reciprocidade de persuasão só se efetua segundo o princípio de identidade ou

princípio  de  contradição,  que  faz  coincidir  a  linguagem  logicamente  estruturada  com  o

princípio geral do entendimento, ou seja, a razão universal”.146 Mas os relatos de perversão de

Sade, sua justificação por um discurso racional,  fazem valer o princípio de identidade no

entendimento do leitor, atacando, assim, a possibilidade do sistema como implicado na ideia

de razão, a não ser que se queira aceitar, como Saint-Fond, que Deus é o mal, ou como o papa

Braschi,  que o homicídio é fundamentalmente bom. Ora,  afirma ainda Klossowski,  “Sade

introduz  a  linguagem  logicamente  estruturada  na  perversão,  que  é,  em  relação  a  essa

linguagem, uma estrutura aparentemente desprovida de lógica”.147

144 KLOSSOWSKI, Pierre. “O filósofo celerado” in Sade meu próximo. São Paulo: Brasiliense, 1985. p.18
145 HEGEL apud. DERRIDA,  Jacques.  “O que é uma tradução relevante.”
146 KLOSSOWSKI, op.cit. pp.16-17
147 Idem, ibidem. p. 28
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Não só através dos discursos dos personagens Sade ataca a retórica clássica, mas o

próprio  procedimento segundo o qual  estabelece  suas  cenas,  as  descrições  detalhadas  das

orgias como quadros delicadamente ordenados, a variação desses quadros que parece buscar

uma exaustão das estruturas possíveis parece levar ao seu limite e ao seu ridículo a seriedade

do saber clássico. Foucault escreve:

A tarefa fundamental do 'discurso' clássico consiste em atribuir um nome às coisas e

com esse nome nomear o seu ser. Durante dois séculos, o discurso ocidental foi o

lugar da ontologia. Quando ele nomeava o ser de toda representação em geral, era

filosofia: teoria do conhecimento e análise das ideias. Quando atribuía a cada coisa

representada o nome que convinha e, sobre todo o campo da representação, dispunha a

rede de uma língua bem-feita, era ciência – nomenclatura e taxinomia.148

Sade procede, pois, a uma taxinomia das perversões (que é mote explícito da narrativa

de  120  Dias  de  Sodoma),  a  um  esgotamento  e  à  profanação  dos  nomes,  levando  uma

linguagem  que  se  pretende  designação  evidente  do  mundo  a  um  vazio  ontológico.  As

pequenas transgressões que precedem o homicídio: sodomia, roubo, adultério, coprolalia, se

desenrolam como meras designações, representações de transgressões em discurso retórico

que não convocam o leitor ao texto, criando uma separação óbvia pelo caráter excessivamente

racional, frio e calculista dos personagens, cujos corpos parecem superfícies inorgânicas onde

se inscrevem transparentemente as regras e prescrições da retórica clássica considerada em

relação  direta  e  bi-unívoca  com  essa  razão  pura  e  cínica  do  prazer  sadeano.  Assim,

instaurando em sua escrita essa forma de contra-discurso, seguindo as regras discursivas de

sua época para fazê-las  dizer  precisamente  aquela insensatez  da  qual  elas  procuravam se

afastar,  parodia  jocosamente  os  saberes  que  ocupavam seus  contemporâneos  há  duzentos

anos. Aí já podemos pressentir um recuo da representação que passa a se referir,  antes de

qualquer coisa, à interioridade de seu portador. Em Sade não há mais um percurso transversal

conectando as coisas às suas representações e à sua representação na linguagem. Cada coisa

se fecha sobre si e adquire uma densidade, e a representação torna-se, antes, projeção exterior

da interioridade do homem.

Toda a literatura clássica se aloja no movimento que vai do nome ao próprio nome,

passando da tarefa de nomear ainda a mesma coisa por novas figuras (é o preciosismo)

à  de  nomear  por  palavras  enfim  precisas  o  que  jamais  fora  ou  permanecera

148 APEAC, p.169
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adormecido nas dobras de longínquas palavras (…). O único momento – intolerável e

por  longo  tempo  enterrado  no  segredo  –  em  que  o  nome  foi  ao  mesmo  tempo

realização e substância da linguagem, promessa e matéria bruta, deu-se quando, com

Sade, foi ele atravessado em toda a sua extensão pelo desejo, do qual era o lugar de

aparição,  a saciedade e o indefinido recomeço.  Daí o fato de que a obra de Sade

desempenhe em nossa cultura o papel de um incessante murmúrio primordial. Com

essa violência do nome enfim pronunciado por si mesmo, a linguagem emerge na sua

brutalidade de coisa; (…) haverá um discurso não-discursivo, cujo papel consistirá em

manifestar a linguagem em seu ser bruto.149

[Literatura e transgressão]

De ponta a ponta esse movimento será marcado pela transgressão, e é precisamente

pelo  gesto  transgressor  de  seu  contra-discurso  que  Sade  definirá  a  topologia  onde  se

construirá o espaço da literatura moderna.  Comprometida desde então com a busca pelos

limites  do  dizível  a  literatura  se  tornará,  cada  vez  mais,  o  lugar  neutralizado  dessa

transgressão, cuja linguagem ela não cessará de buscar, como afirma Foucault em “Prefácio à

transgressão”.150 Com o surgimento do homem como objeto do saber na episteme moderna,

importa sempre, em cada passo, compreender os seus limites, de modo que a filosofia dedicar-

se-á, a partir de então, à análise da finitude. A literatura, por outro lado, envolta e submersa na

linguagem  que  reaparece  em  seu  ser  bruto,  desaparecido  desde  o  Renascimento,  vai  se

encontrar às voltas com os limites da experiência e da linguagem, com o seu encontro e sua

diferença,  segundo essa leitura ainda modernista  de Foucault.  Mas o limite  não tem uma

existência autônoma, ele não aparece por si só, senão em sua transgressão. Para Foucault,

limite e transgressão são duas figuras de um mesmo acontecimento, como a escuridão da noite

só se revela no trespassar do céu por um raio que a ilumina. Nessa formulação de Foucault,

desenvolvida a partir das obras de Bataille, podemos encontrar também ressonâncias do livro

de Klossowski, em que afirma: “A transgressão é a recuperação incessante do possível, desde

que o estado de coisas existente eliminou o possível de outra forma de existência”.151 Uma vez

ultrapassado um limite, este desaparece e fica esperando, em algum lugar desconhecido, mais

a frente ou mais atrás, uma nova transgressão para se revelar. Algo, talvez, como um percurso

149 APEAC p.167
150 FOUCAULT, Michel. “Prefácio à transgressão” in Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2009.
151 KLOSSOWSKI, Pierre. “O filósofo celerado” in Sade meu próximo. São Paulo: Brasiliense, 1985. p.23
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não dialético e não teleológico, uma vez que a transgressão não nega o limite, mas o afirma, e

por que desierarquiza o dentro ao dirigir-se para um fora, ainda que esta seja apenas uma

faísca.  Assim,  ele  não  opõe  o  fora  ao  dentro,  mas  designa  o  próprio  ser  da  diferença.

Transgressão manifesta  em Sade como paixão pelo vício,  que  justifica todas  as  ações  de

Juliette, e que se tornará princípio e fim de toda atividade libertina no livro, fundando assim

uma linguagem que não poderá nunca encontrar um termo, enganando a própria morte:

Tiram do caixão os restos mortais da rapariga e substituo-a eu no caixão.

Cordelli envolve-me na mortalha e beija-me três ou quatro vezes o olho do cu.

Depois, sobe as escadas com a Durand... confesso que me senti invadir por

um frio mortal quando ouvi a pedra tumular fechar-se por cima de mim. Aqui estou

eu, pensei, completamente à mercê daqueles dois pulhas... Estranha cegueira esta que

a libertinagem nos provoca: até onde ela irá conduzir-me?... Mas esta era uma prova

por que tinha, indiscutivelmente, de passar. Deixo à vossa imaginação o cuidado de

calcular como cresceu a minha inquietação ao aperceber-me de que alguém abrira a

capela,  voltara  a  fechá-la  e  de  que  o  mais  terrível  dos  silêncios,  durante  alguns

minutos, se seguira... Deus dos céus, agora é que estou completamente perdida! És

uma pérfida, Durand: traíste-me! E senti que por todos os meus poros escorria um

suor  frio,  desde  a  raiz  dos  cabelos  até  à  ponta  dos  dedos  dos  pés.  Mas  depois,

recuperando a coragem, comecei a pensar: vá lá, não desesperes, não é um acto de

virtude, este que acabaste de cometer. Ficaria preocupada, com efeito, se fosse esse o

caso. Mas ali, só de vício se tratava e, portanto, nada tinha a recear. Mal acabara de

fazer esta reflexão e os gritos que anunciavam o orgasmo de Cordelli se começaram a

ouvir, a pedra abre e Durand precipita-se para mim.

– Estás livre meu anjo, e aqui estão os mil sequins! Continuarás, daqui pra

frente, a desconfiar de mim?152 

[Sade e o sexo]

Toda a longa narrativa de Juliette é um relato em primeira pessoa feito à sua irmã, na

ocasião  (que  aparece  em  Justine)  em que  se  encontram.  A narração,  como  já  dissemos,

alterna-se entre descrições pormenorizadas de orgias e longos discursos em tom filosófico.

152 SADE, op.cit. p.784
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Quase na metade de sua narrativa, Juliette afirma que seu interlocutor já deve ser capaz de

imaginar  como são  suas  orgias,  de  modo  que,  a  partir  de  então,  ela  se  propõe  a  contar

detalhadamente os acontecimentos apenas quando houver algo de novo ou particularmente

curioso a descrever. Ao longo do livro também há diversos outros momentos em que algum

personagem se detém a relatar algo, para o deleite e motivação dos ouvintes, seja a história de

sua  vida  e  de  seus  crimes,  seja  a  confissão  de  algum crime  particular.  Assim,  lemos  a

confissão do parricídio de Saint-Fond:

Foram estas as atrocidades que Saint-Fond nos revelou:

– Levei, conta-nos, a minha filha à casa do meu pai, quando este já estava moribundo.

Norceuil estava comigo; fechámo-nos, com as portas bem protegidas; aí (e o caralho

do porcalhão  começa logo a  levantar-se),  permiti-me a  voluptuosa  barbaridade  de

comunicar ao meu pai que as dores que sentia eram de minha autoria; informei-o que,

seguindo as minhas ordens, tu o tinhas envenenado e que era tempo que começasse a

pensar na morte. Depois, arregaçando o vestido da minha filha, sodomizei-a à frente

dele.  Norceuil,  que  me  adora  quando  pratico  estas  infâmias,  ia-me,  entretanto,

fodendo;  mas,  logo que me viu tirar  o  caralho do cu de Alexandrine,  o  malandro

ocupou imediatamente o posto que eu abandonara... e eu, aproximando-me do velho,

estrangulei-o para me vir com mais vontade. Norceuil, entretanto, era sacudido por

espasmos consecutivos nas entranhas da minha filha. Que prazer enorme que eu senti!

Todas  as  maldições,  todas  as  imprecações  caíam sobre  mim:  cometia  parricídio,

incesto, homicídio, prostituição, sodomia![grifo do autor] Oh Juliette, Juliette, nunca

fui tão feliz em toda minha vida! Estás a ver o estado em que fico só de descrever

todas estas volúpias, já estou com uma tesão tão grande como a que tinha esta manhã.

Em cada uma dessas confissões e ao longo de toda a obra de Sade há uma singular

preocupação em narrar tudo, em confessar cada detalhe,  trazer às claras cada crime, pelo

deleite em confessar a transgressão e de o ouvir. Foucault chama a atenção, em História da

Sexualidade I: a vontade de saber, para o fato de que, desde o fim da idade clássica, houve

uma demanda e uma produção cada vez maior de discursos sobre o sexo. Contra a hipótese

repressiva,  que  afirma  que  a  sexualidade  fora  reprimida  na  modernidade  e  caberia  aos

movimentos libertários e revolucionários sua liberação, como veio a acontecer nos anos 60,

Foucault afirma que, ao contrário, o que houve foi uma injunção, cada vez mais forte, mais

específica, mais controlada, nas variadas relações de poder, para que se produzissem discursos

sobre o sexo – sobre as perversões e tudo o que se desviava da norma, sobre atos individuais,
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que agora eram identitariamente atribuídos aos indivíduos (não mais uma pessoa que cometeu

um ato de sodomia, mas um homossexual), sobre a sexualidade da mulher e do casal, sobre a

sexualidade  do  adolescente  e  a  masturbação.  Estas  formas  discursivas  seguiriam  as

prescrições  da  pastoral  cristã:  a  recomendação  da  confissão  frequente,  o  cuidado  com o

detalhe e mesmo a confissão dos pensamentos. Esta incorporação dos discursos se relaciona

com  estratégias  cada  vez  mais  difusas  de  poder,  instituindo  na  modernidade  instâncias

subjetivas  de  auto-controle  que  desejam  por  si  mesmas  sua  regulação.  Submetido  ao

paradigma representativo  do  estado racional,  a  injunção à  prática  confessional  submete  a

população à regulação de suas próprias vidas, segundo um parâmetro moral transcendental,

pelo que se realiza a ambiguidade simultânea da forma sujeito – aquele que age por conta

própria, mas também aquele que se submete. Se no antigo regime o soberano preocupava-se,

com as condenações públicas e execuções sumárias, em fazer morrer ou deixar viver, pela

dessubjetivação de seus súditos; o governo moderno preocupar-se-á fundamentalmente em

fazer viver ou deixar morrer por uma injunção à subjetivação, como adesão ao projeto de

estado racional.

Sade se encontra nos começos desse fenômeno, é seu contemporâneo e ator exemplar.

É por isso que, se em seus escritos dos anos 60 Foucault parece valorizar a obra de Sade pelo

que ela tem de transgressora, colocando-se no limiar da literatura moderna, no final da década

de 70, em História da Sexualidade e em uma entrevista intitulada “Sade, sargento do sexo”153,

Foucault aponta, criticamente, para o aspecto disciplinar e confessional do sexo no marquês.

Poder-se ia traçar uma linha direta da pastoral do século XVII ao que veio ser sua

projeção na literatura e na literatura “escandalosa”. Dizer tudo, repetem os diretores

espirituais: “não somente os atos consumados como também os toques sensuais, todos

os olhares impuros, todas as palavras obscenas..., todos os pensamentos consentidos”.

Sade relança a injunção em termos que parecem transcritos dos tratados de direção

espiritual:  “É  preciso,  nas  narrativas,  o  maior  e  o  mais  extenso  detalhamento;  só

podemos  julgar  o  que  a  paixão  que  contais  tem  de  relativo  aos  costumes  e  às

características do homem, na medida em que não disfarceis nenhuma circunstância; as

menores  circunstâncias  servem  aliás,  infinitamente,  ao  que  esperamos  de  vossas

narrativas.154

153 In Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.
154 FOUCAULT, Michel.  . História da sexualidade I: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988. 
p.27. Cita A. de Liguori, Préceptes sur le sixième commandement; e D.A. de Sade, Les 120 journées de Sodome
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Esta  emergência  explosiva  do  sexo  em  discurso,  tirando-o  de  seu  anonimato  e

colocando-o numa espécie de fronteira oscilante entre o público e o privado, orienta também a

fundamentação da nova ordem burguesa que se estabelece. Foucault destaca que, a despeito

da  afirmação,  pela  hipótese  repressiva,  de  que  o  controle  do  sexo  deveria  servir  para

disciplinar  a  classe  trabalhadora,  o  que  o  arquivo  revela,  ao  contrário,  é  que  a  grande

proliferação  de  discursos  sobre  o  sexo  que  se  dá  nos  séculos  XIX  e  XX  volta-se

fundamentalmente para os costumes e a vida burguesa. O sexo, os discursos sobre o sexo,

tornaram-se, então, um modo de valorização moral da classe que passa a exercer o domínio

hegemônico da política, em oposição aos valores aristocráticos do antigo regime, ligados às

linhagens e ao sangue. Adorno e Horkheimer também afirmaram, antes, que: “[o estoicismo

burguês]  preserva  o  universal,  elevando a  vida  privada  ao  nível  de  um princípio  para  se

proteger  dele.  A esfera  privada  do  burguês  é  o  patrimônio  cultural  decaído  da  classe

superior.”155 Assim, é através dessa justificativa moral, da criação de uma aura em torno de

sua privacidade (de seu boudoir) e da excepcionalidade de sua sexualidade, que a burguesia

legitimará seu domínio sobre as outras classes. E Sade será um escritor exemplar de uma

coexistência ambígua de valores, no limiar dessa transformação. Escreve Foucault:

Sade e os primeiros eugenistas são contemporâneos desta passagem da “sanguinidade”

para  a  “sexualidade”.  Mas  enquanto  os  primeiros  sonhos  do  aperfeiçoamento  da

espécie deslocavam todo o problema do sangue para uma gestão bastante coercitiva do

sexo (arte de determinar bons casamentos, de provocar as fecundidades desejadas, de

garantir a saúde e a longevidade das crianças), enquanto a nova ideia de raça tende a

esmaecer as particularidades aristocráticas do sangue para voltar-se apenas para os

efeitos controláveis do sexo, Sade vincula a análise exaustiva do sexo aos mecanismos

exasperados  do  antigo  poder  de  soberania  e  aos  velhos  prestígios  inteiramente

mantidos do sangue; este corre ao longo de todo o prazer – sangue do suplício e do

poder absoluto, sangue da casta que se respeita em si mesmo e se derrama, contudo,

nos rituais maiores do parricídio e do incesto, sangue do povo que se verte à vontade,

porque o que corre em suas veias não é digno nem de ser mencionado. O sexo em

Sade é  sem norma,  sem regra  intrínseca  que  possa  ser  formulada  a  partir  de  sua

própria natureza; mas é submetido à lei ilimitada de um poder que, quanto a ele, só

conhece sua própria lei;  se  lhe acontece de impor-se,  por puro jogo, a ordem das

progressões  cuidadosamente  disciplinadas  em  jornadas  sucessivas,  tal  exercício  o

conduz a ser somente uma pura questão de soberania única e nua: direito ilimitado da

155 ADORNO e HORKHEIMER, op. Cit. p.94
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monstruosidade onipotente. O sangue absorveu o sexo.156

Os  traços  se  misturam  monstruosamente  de  modo  a  evidenciar  sua  diferença.  O

aristocrata  se  justifica  através  do  discurso  burguês,  o  burguês  aspira  à  condição  feliz  de

impunidade do aristocrata. Através do dinheiro (sangue da sociedade burguesa) e do sexo,

ambos se misturam e se indiferenciam, e ambos são violados em sua dignidade. As vidas da

prole  não  são  jamais  dignificadas  e  tratadas  sempre  com a  impessoalidade  de  números,

estatisticamente,  utilitariamente,  como no plano de Saint-Fond de exterminar um terço da

população da França pela fome, para o seu puro prazer, ou no incêndio dos hospitais realizado

por Juliette e seus companheiros em Roma, assassinando vinte mil vítimas para a realização

de  uma  orgia.  Também  se  pode  encontrar  um  testemunho  claro  e  irônico,  quase  bem

humorado,  dessa absorção monstruosa do sexo pelo sangue no estatuto da Sociedade dos

Amigos do Crime, da qual Juliette vem a fazer parte.

1º Não haverá qualquer distinção entre os indivíduos que compõem a Sociedade. Não

porque acredite que todos os homens são iguais aos olhos da natureza (está muito

longe de adoptar esse preceito popular, fruto da fraqueza e da falsa filosofia), mas sim

porque está persuadida que qualquer distinção seria perniciosa para os prazeres da

Sociedade que, mais tarde ou mais cedo, seriam, por ela, prejudicados.

4º A sociedade ignora todos os laços do matrimónio e despreza todos os laços de

sangue. […]

6º A Sociedade não admitirá como sócio quem não dê provas de possuir um mínimo

de vinte e cinco mil libras de rendimento, visto que as despesas anuais são de dez mil

francos por cabeça. É com esse dinheiro que se pagam todas as despesas da casa,

incluindo  as  de  aluguer,  de  manutenção  dos  serralhos,  carruagens,  escritórios,

assembleias, ceias e iluminação. E quando, ao fim do ano, sobra algum dinheiro, o

tesoureiro divide-o entre os associados; se as despesas excederam a receita, procede-se

a  uma  cotização  para  reembolsar  o  tesoureiro,  cuja  palavra  é  da  mais  absoluta

confiança.157

[Recuo da representação e surgimento do homem]

156 HdS:VdS pp.161-2
157 SADE, op.cit. p.307
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O  sexo  em  Sade  não  é,  entretanto,  apenas  a  manifestação  da  ordem  burguesa

entrelaçada  com o  privilégio  aristocrático,  segundo  as  normas  da  confissão.  Ele  também

aponta para o horizonte de uma outra transformação que faz regredir a representação infinita

em uma  nova  “morte  de  Deus”  e  seu  decaimento  em uma  nova  figura  assumindo  uma

interioridade e uma individualidade. O homem emerge aí, senhor de sua representação, pelo

domínio do corpo do outro. Tudo domado e submetido a um desejo que começa então a se

manifestar. Comentando um panfleto político de Sade (Franceses, mais um esforço se quereis

ser republicanos, contido em A filosofia na alcova) e seus diversos discursos sobre o governo,

no meio de sua obra, que desprezam sempre a figura dos monarcas e exaltam a vontade do

povo como forma legítima do governar, Lacan observa que em Sade, como também em seus

contemporâneos “É a liberdade de desejar que constitui um fator novo, não por inspirar uma

revolução – é sempre por um desejo que se luta e que se morre –, mas pelo fato de essa

revolução querer que sua luta seja em prol da liberdade e do desejo”.158 

O surgimento no horizonte da representação dessa liberdade de desejar, resultado de

uma morte de Deus vivenciada lentamente pela idade clássica, coloca o homem frente a frente

consigo mesmo, causando um choque na própria representação. Simone de Beauvoir escreve

a esse respeito:

É através das representações que Sade espera atingir-se, e para se ver é necessário ser

visto; tiranizando uma vítima, ele é objeto para os que o observam; inversamente,

contemplando numa carne  que  violenta  as  violências  que  ele  suporta,  recupera-se

como indivíduo no seio da sua passividade; a confusão do para-si e do para outro se

realiza.159

Surge um homem, no limiar na modernidade, que não é só mais o olho que vê e sua

linguagem não é mais a transparência de uma representação que fala abertamente. Ele se torna

também o objeto dessa visão, e esta situação lhe coloca novos problemas. Antes ele era o

portador  limitado de uma representação infinita.  Agora,  o limite  infinito que desenhava o

contorno da representação caiu por terra e essa finitude espalhou-se pelo mundo e o dominou.

Não só a possibilidade de representar tornou-se finita, (e a linguagem adquire um corpo e uma

densidade), mas o próprio objeto dessa representação também o fez. Será necessário, de agora

em diante,  compreender esses limites tornando-os objetos da representação, enquanto esta

158 LACAN, Jacques. “Kant com Sade” in Escritos. p. 797
159 BEAUVOIR, Simone de. “Deve-se queimar Sade?” in https://www.scribd.com/doc/291678494/S-Beauvoir-
Deve-se-Queimar-Sade (acessado em 30/12/2015). p. 23
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ainda deriva destes limites – é o que Foucault vai chamar de duplo empírico-transcendental. A

alma não é mais, como em Goethe, o espelho do mundo, mas o mundo passará a ser a imagem

de uma representação antropomórfica. E  Justine e  Juliette, em As palavras e as coisas, dão

testemunho desse deslocamento, assumindo, em seu corpo, seja o lugar do objeto visado, seja

a implosão da visão representante, de um desejo que se deixa representar.

Não se trata mais do triunfo irônico da representação sobre a semelhança; trata-se da

obscura  violência  repetida do desejo que  vem vencer  os  limites  da  representação.

Justine corresponderia à segunda parte de  Dom Quixote, ela é objeto indefinido do

desejo, do qual é a pura origem, como Dom Quixote é, a seu respeito, o objeto da

representação  que,  em seu  ser  profundo,  ele  próprio  é.  Em Justine,  o  desejo  e  a

representação só se comunicam pela presença de um Outro que se representa a heroína

como objeto  de  desejo,  enquanto  ela  própria  só  conhece  do desejo a  forma leve,

longínqua, exterior e gelada da representação. Este o seu infortúnio: sua inocência

permanece sempre como um terceiro entre o desejo e a representação. Já Juliette nada

mais é que o sujeito de todos os desejos possíveis; mas esses desejos são retomados

por inteiro na representação que os funda arrazoadamente em discurso e os transforma

voluntariamente  em  cenas.  De  sorte  que  a  grande  narrativa  da  vida  de  Juliette

desenrola, ao longo dos desejos, das violências, das selvagerias e da morte, o quadro

cintilante da representação. Esse quadro, porém, é tão tênue, tão transparente a todas

as  figuras  do  desejo  que  incansavelmente  nele  se  acumulam  e  se  multiplicam

unicamente pela força de sua combinatória, que é tão desarrazoado quanto o de Dom

Quixote quando, de similitude em similitude, acreditava avançar através dos caminhos

mistos  do  mundo  e  dos  livros,  mas  se  enterrava  no  labirinto  das  próprias

representações. Juliette esgota essa espessura do representado, para que aí aflore, sem

a menor falha, a menor reticência, o menor véu, todas as possibilidades do desejo.

Com isso, essa narrativa fecha a idade clássica sobre si mesma, como Dom

Quixote a abrira. (…).

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  nosso  pensamento.  Mas  nosso  pensamento  é  tão  curto,  nossa  liberdade  tão

submissa, nosso discurso tão repisado que é preciso realmente nos darmos conta de

que, no fundo, essa sombra subterrânea é um poço de dificuldades. As prosperidades
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de Juliette são sempre mais solitárias. E não têm termo.160

5. Borges, Foucault e a Literatura: o homem perdido em seus labirintos

[O riso e a ordem]

Este  livro  nasceu  de  um texto  de  Borges.  Do  riso  que,  com sua  leitura,

perturba todas as familiaridades do pensamento – do nosso: daquele que tem a nossa

idade e nossa geografia161 

Estas palavras abrem As palavras e as coisas. O texto de Borges e o riso de Foucault,

que conclui ainda este primeiro parágrafo: “a impossibilidade patente de pensar isso”. O riso

diz  sempre  de  um desconcerto.  E  sabemos  das  dificuldades  em explicar  uma piada  para

alguém que não achou graça. A maior parte das vezes, mesmo depois da explicação, a pessoa

não ri, ainda que entenda. Seria todo esse livro um esforço para explicar o humor dessa piada?

Ele segue, mais à frente:

Este texto de Borges fez-me rir durante muito tempo, não sem um mal estar evidente e

difícil de vencer. Talvez porque no seu rastro nascia a suspeita de que há desordem

pior  que  aquela  do  incongruente  e  da  aproximação  do  que  não  convém;  seria  a

desordem que faz cintilar os fragmentos de um grande número de ordens possíveis na

dimensão, sem lei nem geometria, do heteróclito162

Riso  e  mal  estar,  desordem  do  pensamento.  Ordem  sobre  ordem  numa  sucessão

desordenada.  Aí  o  tema  que  conduz  e  motiva  As  palavras  e  as  coisas163,  a  tentativa  de

estabelecer, em sua descontinuidade e diferença irredutível, a ordem histórica dos saberes em

suas  variadas  configurações.  E  mais  ainda,  esta  diferença,  a  conjunção  efetiva  das

contingêcias contra o heteróclito do possível colocada em relação a uma referência muito

específica: “o nosso pensamento”. Onde encontramos um esclarecimento muito importante de

um termo que se repetirá por todo livro:  nós, com essa idade e essa geografia. É para seus

160 APEAC, pp.290-1
161 APEAC, p.IX
162 Idem, p.XII
163 O título do livro em inglês, vale lembrar, é The order of things.
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contemporâneos  e  seus  conterrâneos que  escreve  Foucault,  aqueles  com cujo pensamento

compartilha uma arqueologia, em um sentido forte. Voltarei a este “nós”.

O texto de Borges em questão, não explicitamente mencionado por Foucault,  é “A

língua analítica de John Wilkins”,  um ensaio sobre as pretensões deste filósofo inglês do

século XVII encontrado em  Otras Inquisiciones,  livro que reúne diversos ensaios leves e

bastante  literários  do  escritor  argentino,  único  não  europeu  mencionado  em  todo  o  As

palavras e as coisas, por sinal. Neste texto, Borges apresenta o projeto de Wilkins de criar

uma língua perfeitamente analítica,  isto é, segundo a representação clássica,  de modo que

cada  palavra  seria  uma perfeita  descrição  daquilo  que  ela  nomeia  segundo o  sistema de

quarenta categorias que desenvolve. Borges saúda a criatividade do projeto, mas desdenha da

pretensão de ordenar  o mundo em categorias,  citando,  entre outras classificações,  a  desta

absurda e cômica enciclopédia chinesa que Foucault discutirá em seu prefácio164 e a partir da

qual estabelecerá o conceito fundamental de seu livro, o de  episteme, uma espécie de mesa

epistemológica conjetural onde podem se ordenar os seres em uma determinada cultura. Há

algo nessa mesa, a forma particular ou possível de sua existência – Foucault o chamará de

positividade – que permite mesmo que se suponha uma ordem. Em um outro exemplo, Borges

fala de uma classificação que divide o mundo em 1000 categorias das quais a 263 é o dia do

Senhor e a 294, o bramanismo, o budismo, o xintoísmo e o taoísmo, que sugere um alto grau

de arbitrariedade e etnocentrismo, e conclui:

no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy

simple: no sabemos qué cosa es el universo. (…) Cabe ir más lejos; cabe sospechar

que  no  hay  universo  en  el  sentido  orgánico,  unificador,  que  tiene  esa  ambiciosa

palabra.  Si  lo  hay,  falta  conjeturar  su  propósito;  falta  conjeturar  las  palabras,  las

definiciones, las etimologías, las sinonimias, del secreto diccionario de Dios.165 

Foucault  concordaria,  muito provavelmente,  com essa atitude cética em relação às

totalizações. O que nos autorizaria a pensar qualquer totalidade, qualquer ideia de universo, se

somos apenas um elemento de sua heterogeneidade? Mas As palavras e as coisas não é, por

164 Vale reler o trecho: “los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (e) 
amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) 
que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) 
etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas.” (BORGES, J.L. “El idioma 
analítico de John Wilkins” in Otras Inquisiciones pdf62)

165 Idem, ibidem. (pdf63)
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outro lado, precisamente uma formulação dessa conjectura? Ele não procura aí organizar o

quadro que possibilita todos os saberes em sua cultura? E o Deus, que Foucault deixa por

morrer no final de seu livro, não seria justamente algum geômetra ou arquiteto de sistemas

modernista,  estruturalista,  a  quem parece se dirigir?  É certo que  ele  procura,  como fio e

destinação  de  seu  argumento,  demonstrar  a  arbitrariedade  na  emergência  das  ordens,  a

arbitrariedade de qualquer ordem possível, mas é por um pequeno esforço sistemático, que

também  não  se  estenderá  muito  além  disso  –  a  partir  dos  anos  setenta  a  genealogia

abandonará  o  desejo  arqueológico  de  estabelecer  simultaneidades  –,  por  um  limitado

investimento  de  fé  neste  pequeno  Deus,  que  a  obra  adquirirá  seu  fôlego,  ordenando  as

positividades segundo as quais, por cinco séculos, o saber europeu pôde ordenar o mundo.

Não poderíamos ouvir aí também o eco espectral de um riso de Borges?

[Linguagem e Subjetividade]

A possibilidade de colocar  o  problema da ordem introduz,  já  desde o princípio,  o

problema da linguagem. Não é a partir dela que se pode estabelecer qualquer ordem possível,

não é nela,  igualmente, que se pode questionar ou perturbar essa ordem? Não é nela que

residem os monstros, ela o labirinto e o minotauro?

A monstruosidade  que  Borges  faz  circular  na  sua  enumeração  [na  enciclopédia

chinesa] consiste, ao contrário, em que o próprio espaço comum dos encontros se acha

arruinado. (…) onde poderiam eles jamais se encontrar, a não ser na voz imaterial que

pronuncia sua enumeração, a não ser na página que a transcreve? Onde poderiam eles

se justapor, senão no não-lugar da linguagem?166 

Para a idade clássica, a linguagem havia sido transparência da ordem, representação

reduplicada.  Assim,  a  monstruosidade  estava  dela  excluída  e  os  tratados  de  gramática  e

retórica  preocupavam-se  em expurgá-la  buscando  um discurso  que  se  apresentasse  como

espelho claro das identidades e das diferenças do mundo. Como a língua ordena, assim estava

o  mundo  ordenado.  Nesta  leitura  de  Borges,  entretanto,  a  linguagem  assume  um  outro

aspecto. Ela adquire uma espessura própria e desenha um espaço de contornos indefinidos,

onde podem proliferar os monstros e a desordem. Superposição de sentidos, falsos dualismos,

166  APEAC, p.XI
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contraposições e diferenças arbitrárias. Mas a esse espaço, no entanto, não se pode ter um

acesso livre e  direto,  não se pode vê-lo às  claras,  encará-lo de frente.  Ele  é  o umbral,  o

corredor e a sala, objeto e espaço onde se encontra como objeto – não-lugar – seu próprio

labirinto de espelhos.

Uma transformação sutil e radical marca a passagem do classissismo à modernidade,

“um desnível ínfimo, mas absolutamente essencial e que abalou todo o pensamento ocidental:

a representação perdeu o poder de criar, a partir de si mesma, no seu desdobramento próprio e

pelo jogo que a reduplica sobre si, os liames que podem unir seus diversos elementos.”167 O

acontecimento arqueológico que faz deslocar todo o espaço possível dos saberes no início do

século XIX, se dá com o desaparecimento de um lugar soberano, do olhar da representação

como imagem limitada de um saber infinito e absoluto. A ligação, perpendicular e direta, que

havia entre coisa e representação é interrompida e ocultada por um sem número de barreiras.

“O ser mesmo do que é representado vai agora cair for a da representação.”168 Cada coisa

torna-se fechada em si mesma, intocável em sua essência pela linguagem. Esta mesma adquire

corpo e densidade, adquire, como todo o resto, uma história e leis próprias de funcionamento.

Condição para o saber, para qualquer formulação de uma lei, ela se torna objeto de si mesma e

passa a determinar esse outro objeto que, com ela, emerge pela primeira vez para o saber – o

homem. A linguagem não é mais para ele instrumento evidente de sua soberania, mas torna-se

invólucro e meio para o seu mistério. 

Tornada realidade histórica espessa e consistente, a linguagem constitui o lugar das

tradições, dos hábitos mudos do pensamento, do espírito obscuro dos povos; acumula

uma  memória  fatal  que  não  se  conhece  nem  mesmo  como  memória.  (…)  As

disposições gramaticais de uma língua são o a priori do que aí se pode enunciar.169

Daí toda a importância fundamental que a linguagem veio a adquirir na modernidade.

E  se  o  século  XIX  ainda  ocupava-se  com  as  analogias  entre  as  línguas  (as  filologias

comparadas), suas histórias, suas leis  de transformação, depois de Nietzsche o século XX

deparou-se com a questão sem fundo da relação originária entre pensamento e linguagem. Se

uma língua designa as condições de qualquer enunciação possível, o pensamento seria apenas

algo como que derivado destas condições. A verdade não mais ao alcance e como que do

167 APEAC p.328
168 APEAC, p.330
169 APEAC, p.412
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outro  lado  de  um  percurso  atravessado  pela  linguagem,  mas  silenciosamente  ditando  as

possibilidades de qualquer dizer.  Foucault aponta um deslocamento de um saber interessado

basicamente nas relações entre língua e povo, língua e história, no século XIX para a questão

mais radical da língua e a possibilidade do pensamento no século XX: “Deus é talvez menos

um além do saber que um certo aquém de nossas frases”170. E escreve, ainda: “A esta questão

nietzschiana: quem fala? Mallarmé responde e não cessa de retomar sua resposta, dizendo que

o que fala é, em sua solidão, em sua vibração frágil, em seu nada, a própria palavra – não o

sentido da palavra, mas seu ser enigmático e precário.”171

Algo estranho e fundamental que atravessa toda a reflexão de As palavras e as coisas,

mas que adquire um papel central para a análise na segunda parte e que se expressa nessa

pergunta e resposta de Nietzsche e Mallarmé – para esta arqueologia a questão principal da

modernidade  será  a  do  “ser  da  linguagem”.  Existência  enigmática  e  contraditória,  que,

entretanto, desaparece da filosofia de Foucault já a partir de seu livro seguinte, A arqueologia

do saber  e, depois, em A ordem do discurso, onde todo o problema da linguagem, de uma

ontologia  da linguagem, será reduzido e  como que dissolvido  na questão pragmática  dos

enunciados, sua regularidade e dispersão. O foco nos enunciados parece ser o procedimento

de  análise  adotado  já  desde  História  da  Loucura,  mas  em  As  palavras  e  as  coisas o

procedimento  parece  ser  penetrado  e  transformado  pelos  discursos  que  pretende  apenas

evidenciar, na aparição deste “ser da linguagem”. 

De fato, como mostra Foucault, os discursos sobre a linguagem se dividirão, já a partir

do  meio  do  século  XIX,  em  duas  correntes  fundamentais:  uma  preocupada  com  a

formalização  da  linguagem  (onde  poderíamos  encontrar  toda  a  filosofia  analítica,  desde

Bertrand Russel, mas também o estruturalismo saussureano – as regras segundo as quais a

linguagem  pode  se  tornar  significativa  em  sua  superfície);  e  outra  preocupada  com  a

interpretação (as exegeses nietzscheanas, a psicanálise – procedimentos para a interpretação

de significados contra sua evidência superficial). De um lado e de outro o que se observa, em

oposição à gramática clássica, é a evidência de um corpo autônomo da linguagem que resiste

à imediatidade do entendimento. É preciso destrinchar, desfazer e reordernar a linguagem para

que ela se expresse, é preciso compreender suas funções, sua organização própria. E se a

filologia e depois a linguística preocupar-se-ão com o desvelamento e a ordenação deste ser

fechado em si mesmo, a literatura será o lugar de sua expressão livre e selvagem, da abertura

170  APEAC, p.413
171  APEAC p.421
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deste corpo, o lugar da experiência do ser bruto da linguagem. Dessa forma, escreve a respeito

Rajchman:  “As palavras e as coisas é  a história  do 'retorno da linguagem' que explica a

posição central da literatura em nossa cultura”.172

A linguagem, certamente, é também para Borges um tema caro. No ensaio “El idioma

analítico de John Wilkins” escreve sobre a precariedade das classificações, da insuficiência

dos nomes e dessa pretensão idealista e clássica de subsumir o mundo à representação pela

linguagem. Já em “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, conto que abre seu livro  Ficciones, elabora

todo  um mundo  fantasioso  para  explicar  o  funcionamento  de  uma  língua  dentro  de  um

paradigma idealista. O procedimento ficcional aqui, como em muitos de seus textos, se dá

pela introdução de um elemento estritamente fantasioso, impossível, ficcional ou sobrenatural,

que em seguida é reduzido, por uma descrição de seu funcionamento ou desenvolvimento

narrativo, a um estranhamento fantástico173, em que temos a impressão de que o elemento

evidentemente fantasioso na verdade adequa-se relativamente bem à nossa experiência  da

realidade. Algo como a redução do maravilhoso ao meramente estranho174, e a suspensão, ao

mesmo tempo,  do real  ao fantástico.  Neste  conto Borges  descreve uma associção  secreta

dedicada  a  enxertar  no  arquivo,  através  de  textos  dispersos  e  artigos  de  enciclopédia,

informações sobre um mundo fantasioso, cuja geografia eventualmente coincide com a da

Terra,  mas no qual  predomina uma concepção radicalmente idealista  do universo,  de tipo

berkeleiano, ao ponto de suas línguas derivarem desta concepção.

El  mundo  para  ellos  no  es  un  concurso  de  objetos  en  el  espacio;  es  una  serie

heterogénea de  actos  independientes.  Es  sucesivo,  temporal,  no  espacial.  No hay

sustantivos en la conjetural Ursprache de Tlön: hay verbos impersonales, calificados

por sufijos (o prefijos) monosilábicos de valor adverbial.(...)

Lo anterior  se refiere  a los  idiomas del  hemisferio austral.  En los  de lo

hemisferio boreal (de cuya  Ursprache hay muy pocos datos en el Onceno Tomo [da

enciclopédia ficcional de Tlön]) la célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo

monosilábico.175

172 RAJCHMAN, John. Foucault: A Liberdade da Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1987. p.24
173 Penso na classificação do gênero fantástico por Todorov. Duas regiões: uma que abrange do realismo ao 

estranho, e outra que engloba o sobrenatural, mágico e fantasioso. Na tênue linha que separa as duas regiões, 
onde o julgamento sobre o realismo parece ficar suspenso ou indecidível, o fantástico. cf. TODOROV, 
Tzvetan. “2. Definição do fantástico” in Introdução à literatura Fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2012

174 Se pode ainda pensar no estranho freudiano,    das Unheimliche. O familiar apenas levemente deslocado. Ou
ainda a negação do familiar que também significa a a afirmação da repressão de sua familiaridade. cf. 
FREUD, S. “O Inaudito” in Obras Completas. São Paulo: Cia das Letras, 2013

175 BORGES, J.L. “Tlön, Uqbar y Orbis Tertius” in Ficciones. Espanha: Planeta DeAgostini: 2005. p.23
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A primeira  língua  poderia  corresponder  à  concepção  linguística  de  Berkeley,  para

quem todos os fenômenos derivam de alguma ação mental; a segunda, à de um Hume, para

quem só existe a experiência de atributos e sensações, mas não de substâncias. Em Tlön não

se poderia imaginar um discurso sobre o mundo, uma vez que esse não preexiste ao discurso,

e assim: “Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud: buscan el

asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Saben que un

sistema no es  otra  cosa  que  la  subordinación de  todos  los  aspectos  del  universo  a  uno

qualquiera de ellos.”176 E também “No existe el concepto del plagio: se ha establecido que

todas las obras son obra de un autor, que es intemporal y anónimo”.177 

O que carrega um aspecto estranhamente familiar na linguagem de Tlön é que sua

forma, suas teses podem parecer absurdas e absolutamente incoerentes com a estabilidade da

existência tal como ela é suposta na possibilidade de um verbete enciclopédico (ainda que

fictício), mas isso não diminui a verossimilhança de um tal mundo, e nos sentimos como que

colocados em uma balança em relação a ele, suspensos em uma indiferença que confunde as

nossas certezas quanto à realidade ou irrealidade daquilo que tão tranquilamente nomeamos.

“Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admitem la menor réplica y no

causan la menor convicción.”178 Da mesma forma a realidade de Tlön. O que se coloca então

em questão é o velho princípio, fundamental para a ciência moderna, de que um argumento

que não pode ser refutado, também não pode ser provado. Não porque sugere a realidade de

alguma metafísica, mas porque sugere que qualquer física sustentada na linguagem não pode

passar de metafísica. De onde se esgueira a inferência sub-reptícia de que a linguagem é em si

um construto idealista.

O clímax fantástico em “Tlön, Uqbar,  Orbis Tertius”,  entretanto,  não está tanto na

teoria  conspiratória  da  existência  de  uma  sociedade  secreta  dedicada  à  contaminação  do

arquivo pela fabricação textual de um universo fictício, mas na existência dos hrönir e de sua

aparição  para  o  narrador  no  Posdata  de  1947.  Uma  vez  que  em  Tlön,  conforme  seus

conjecturais autores, não se sustenta a suposição da existência estável dos objetos, já que estes

são  apenas  ideias,  ações  mentais,  desenvolveu-se  aí  uma  curiosa  ciência  arqueológica

dedicada à duplicação de objetos perdidos: “Dos personas buscan un lápiz; la primera lo

176 Idem, ibidem. p.25
177 Idem, ibidem. p.28
178 Idem, ibidem. p.23
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encuentra y no dice nada; la segunda encuentra un segundo lápiz no menos real, pero más

ajustado  a  su  expectativa”.  Assim  desenvolvem-se  escavações  experimentais  a  fim  de

produzir (e  não  encontrar)  objetos  perdidos.  Esses  arqueólogos  não  cavam  a  terra  para

descobrir o que aí estava oculto e esquecido, mas para produzir algo cuja recordação lhes é

presente. Esta ciência “Ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora no es

menos plástico y menos dócil que el porvenir.” Ao contrário da arqueologia foucaultiana, que

duvida sempre da presença do Mesmo no passado histórico, esta arqueologia idealista não o

pode  deixar  de  pressupor.  Seu  achado  máximo,  os  ur,  são  a  perfeita  confirmação  da

perspectiva absoluta do arqueólogo: “Más extraño y más puro que todo hrön es a veces el ur:

la cosa producida por sugestión, el objeto educido por la esperanza.”

O  Posdata relata  o surgimento de diversos  objetos  marcados com signos de  Tlön,

hrönir que  começam a  aparecer  na  realidade  do  narrador.  Mesmo  da  existência  ideal  e

metafísica  da  linguagem  que  cria  Tlön,  acaba  por  produzir,  como  acontecimentos

inexplicáveis, existências materiais neste mundo. Borges termina com uma espécie de lição de

moral  contra  as  teorias  totalizantes,  uma  invectiva  contra  o  idealismo  que  acabaria  por

converter completamente este mundo em uma outra Tlön sem história:

Hace diez años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden – el materialismo

dialéctico, el antisemitismo, el nazismo – para embelesar a los hombres. ¿Cómo no

someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil

responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a

leyes divinas – traduzco: a leyes inhumanas – que no acabamos nunca de percibir.

Tlön  será  un  laberinto,  pero  es  un  laberinto  urdido  por  hombres,  un  laberinto

destinado a que lo descifren los hombres.179

Em todo caso, diante da impossibilidade da ciência labiríntica mas absoluta de Tlön, o

que resta é a precariedade de uma linguagem que não consegue nunca tornar-se um sistema,

que não pode nem mesmo submeter com coerência todos os aspectos do universo a um deles.

Uma linguagem sempre insuficiente, que, quando deseja ser coextensiva ao mundo, descobre

permanecer  sempre  um  cobertor  curto,  não  importando  o  quanto  se  venha  a  tecer.  Um

labirinto sem urdidura nem destino.

A relação de Borges com o idealismo, como explicita  nas primeiras linhas de sua

“Nueva Refutación del Tiempo” é a de um curioso ceticismo: 

179 Idem, ibidem. p.34
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En el decurso de una vida consagrada a las letras y (alguna vez) a la perplejidad

metafísica, he divisado o presentido una refutación del tiempo, de la que yo mismo

descreo,  pero que suele visitarme en  las  noches y en el  fatigado crepúsculo,  con

ilusoria , con ilusoria fuerza de axioma.180

A ideia  parece  perseguí-lo  com  a  força  de  algo  que  aparenta  afetar  e  modificar

profundamente sua relação com a vida, com o tempo, e com a escrita, mas que não se deixa

expressar de nenhum modo claro, objetivo,  empírico ou convincente.  O idealismo radical,

tanto em Berkeley quanto em sua versão empirista em Hume, acaba por negar a identidade do

Eu,  seja  por  que  este  é  apenas  um artifício  da  mente  divina,  seja  por  que  é  apenas  um

aglomerado de percepções e sensações em série. É precisamente a impossibilidade de uma tal

série,  por uma radicalização paradoxal  do argumento idealista,  que Borges pretende,  com

alguma ironia, afirmar. Conforme ele afirma em sua nota preliminar, este texto foi escrito

após  sua  leitura  de  Bergson,  que  vê  tanto  no  realismo  quanto  no  idealismo  doutrinas

extremadas, que terminam por desembocar uma na outra, tautologicamente.181 O argumento

de Borges acaba por rasgar a possibilidade da experiência temporal que fundamenta tanto o

idealismo de Berkeley quanto o empirismo de Hume, mesmo que seja formulado sob o signo

da descrença de seu próprio autor. Como em seus contos, onde o fantástico parece penetrar

forçosamente o real, como os hrönir de Tlön, o argumento ficcional adquire um sentido quase

palpável aqui na redução de toda experiência a um Mesmo impessoal;  nesta imagem, tão

frequente em Borges, do canto do Rouxinol que é o mesmo ouvido hoje, ou por um outro que

dizia eu (o mesmo eu) há 500 anos atrás182, ou ainda a afirmação de que um ator que recita

hoje um verso de Shakespeare é Shakespeare mesmo. 

Esta mesmidade pode parecer absurda se tentamos compreendê-la como um resumo de

toda experiência a um único instante, singular e total (como um Aleph), mas adquire alguma

concretude se a compreendemos dentro do espaço linguístico-literário em que se desenvolve.

O que a tese proporia, assim, seria algo como a autonomia do enunciado em relação ao sujeito

da enunciação. E aí já não estamos tão distantes do Foucault de As palavras e as coisas e A

arqueologia do saber. Ainda que depois se afirme com mais intensidade a força da enunciação

180 Idem. “Nueva Refutación del Tiempo”   in Otras Inquisiciones. 
181 cf. o prefácio e o primeiro capítulo de BERGSON, Henri.   Matéria e Memória. São Paulo: Martins Fontes, 

2006
182 cf. BORGES, J.L. História da Eternidade. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Globo. p.19
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(da posição do sujeito que fala) para o devir histórico e a configuração das relações de poder,

para o saber, para o mundo do discurso fechado em si mesmo – o universo da Biblioteca – os

enunciados  não  são  ontologicamente  marcados  por  essa  enunciação.  Respondem uns  aos

outros  e  sua  repetição  não  constitui  nenhuma  diferença  fundamental,  mas  apenas  a

manifestação de um mesmo. O autor, como sugere Foucault em “O que é um autor?” funciona

apenas como um índice no arquivo.

Se Borges parece evitar a todo custo o tipo de afirmação filosófica que supõe um

compromisso com o rigor e a verdade, ele consegue, por outro lado, criar imagens vívidas que

trazem à luz,  por analogias fragmentárias, o funcionamento de certas ideias filosóficas. O

procedimento que mencionamos, de aproximar o insólito e o fantasioso do apenas estranho

por uma descrição gradual e progressivamente familiar parece funcionar exatamente para este

propósito também em La lotería en Babilonia. Nesta Babilônia mítica, toda a ordem social foi

submetida ao arbítrio casual da Companhia, uma instituição quase conjectural que sorteia, a

cada dia,  o destino e a função de toda a população. A descrição do processo pelo qual a

Companhia adquiriu sua forma total e absoluta se inicia pela suposição de um jogo absurdo,

de um sorteio que distribui, ao acaso, tanto prêmios quanto punições. Este jogo se desenvolve

e  complexifica  até  o  ponto em que o destino cotidiano de cada  indivíduo é ditado pelos

desígnios impessoais da loteria de modo quase sobrenatural, mítico ou imperceptível.

Ese  funcionamento  silencioso,  comparable  al  de  Dios,  provoca  toda  sorte  de

conjeturas.  Alguna abominablemente  insinúa que  hace  ya  siglos  que  no  existe  la

Compañia  y  que  el  sacro  desorden  de  nuestras  vidas  es  puramente  hereditario,

tradicional;  otra  la  juzga  eterna  y  enseña  que  perdurará  hasta  la  última noche,

cuando el último dios anonade el mundo.183

A loteria da Babilônia fala de uma história que se esqueceu de si. Uma estranha justiça

acomete os homens e deixa-os sem chão. Um jogo aleatório domina a história. Um pequeno

acontecimento do acaso – um sorteio diário –  decide a vida dos homens dia a dia. Embora o

desenvolvimento  da  loteria  desde  um  pequeno  sorteio  comum  a  uma  entidade  quase

metafísica  e  todo-poderosa  poderia  sugerir  uma  desordem insustentável  que  destruiria  as

estruturas sociais da pólis, o que ocorre,  antes, é que o fato de alguém assumir um dia a

função  de  escravo,  no  outro  a  de  procônsul,  no  outro  a  de  presidiário,  não  altera

183 BORGES, J.L. “La lotería en Babilonia” in Ficciones. Espanha: Planeta DeAgostini: 2005. p.65
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fundamentalmente  o  fato  de  que  essas  funções  subjetivas  existem,  independente  dos

indivíduos que as ocupam. As relações discursivas e práticas sociais se dão em uma estrutura

flutuante de sujeitos intercambiáveis. 

Esta é, curiosamente, também uma tese séria fundamental para Foucault, que procura,

justamente, evidenciar relações entre funções-sujeito, em vez de, como em uma concepção

transcendental, voluntarista ou espiritual, atribuir o estabelecimento e o desenvolvimento de

fenômenos  sociais,  discursivos  e  históricos  a  alguma  intencionalidade  subjetiva.  À

interioridade de sujeitos livres. Não existe,  para Foucault,  este tipo de liberdade radical e

interior que mobiliza uma consciência transcendental a tomar posse da história:

a cada instante a estrutura própria da experiência individual encontra nos sistemas da

sociedade  certo  número  de  escolhas  possíveis  (e  de  possibilidades  excluídas);

inversamente, as estruturas sociais encontram, em cada um de seus pontos de escolha,

certo número de indivíduos possíveis (e outros que não o são)184

As  subjetividades  são  formações  de  um  a  priori histórico às  quais  indivíduos

intercambiáveis  apenas  podem  se  adequar,  e  a  liberdade  possível  está,  desse  modo,  em

escolher entre um número limitado de modos de sujeição ou, ainda, em resistir à identificação

totalizante com as formas subjetivas dadas.185

[A Biblioteca e o Labirinto]

Alguém percorre uma biblioteca. Busca ordem em livros ordenados ao acaso. Tudo já

foi escrito. O bibliotecário traça ligações, organiza catálogos, mapeia referências, compara

edições,  busca  semelhanças  e  diferenças.  Nunca  chegará  ao  segredo  da  biblioteca.  “La

Biblioteca de Babel”186 é o próprio universo. Pelo menos o afirma o bibliotecário que passa

seus dias a percorrer e folhear os livros, catalogá-los, escrever outros que os coloquem em

relação. 

acima de todas essas palavras, uma linguagem rigorosa, soberana as recobre, que as

narra e na verdade as faz nascer: linguagem ela própria encostada na morte, já que é

no momento de oscilar no poço do Hexágono infinito que o mais lúcido (o último, por

184 APEAC. p.527
185 Sobre a questão da liberdade em Foucault, cf. LORENZATTO, Bruno. A filosofia anti-humanista de Michel 

Foucault: questões sobre história e liberdade. 97 pags. Dissertação – PUC-Rio, 16 de maio de 2012. pdf em 
http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/22089/22089.PDF

186 BORGES, J.L. “La Biblioteca de Babel” in Ficciones. Espanha: Planeta DeAgostini: 2005
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consequência)  dos  bibliotecários  revela  que  mesmo  o  infinito  da  linguagem  se

multiplica ao infinito, repetindo-se sem fim nas figuras desdobradas do Mesmo.187 

A imagem que nos dá Borges talvez se assemelhe, como afirma Luiz Costa Lima188, a

algo de um pesadelo em que toda existência se reduz à linguagem. Realmente, a totalidade do

arquivo, como afirma Derrida em  Mal de arquivo, é uma existência apenas espectral, mas

nem por isso ineficaz.189 No regime de autonomia dos enunciados,  a Biblioteca infinita é

imagem singular deste espaço que se abre virtualmente ao discurso na experiência da escrita.

O bibliotecário,  ainda que escreva novos livros  – catálogos de suas  seções  na biblioteca,

hipóteses sobre seu funcionamento –, estes serão apenas cópias no arquivo total e eterno dA

Biblioteca. Escrever é inscrever-se na ordem deste discurso infinito e indeterminado. Ora,

para Foucault “A literatura começa quando este paradoxo toma o lugar deste dilema: quando o

livro não é mais o espaço onde a palavra adquire figura (figuras de estilo, de retórica e de

linguagem), mas o lugar onde os livros são todos retomados e consumidos”.190 Se o espaço do

discurso tinha sido, para a idade clássica, a Retórica, hoje é o da Biblioteca.

 A existência  da  linguagem parece  preceder  qualquer  experiência  subjetiva,  o  que

conduz à ideia de que a linguagem deve reger-se por leis próprias, estabelecidas entre seus

enunciados e de que é nela que se engendram as formas subjetivas. Assim, escreve Roberto

Machado: "Antes da linguagem só existe linguagem; escrever é repetir palavras já ditas, o já

dito da linguagem; escrever é um jogo da linguagem com a linguagem."191 E Foucault, em seu

livro sobre Raymond Roussel afirma mesmo que “Não há sistema comum à existência e à

linguagem, por uma simples razão: é que a linguagem, e só ela, forma o sistema da existência.

É ela, com o espaço designado por ela, que constitui o lugar das formas.”192 

187 FOUCAULT, M. “A linguagem ao infinito” in Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2009. p.59

188 LIMA, Luiz Costa. “A antiphysis em Jorge Luis Borges” in Mímesis e modernidade – formas das sombras. 
São Paulo: Paz e Terra, 2003. p.249

189 cf. DERRIDA, Jacques. Mal de Arquivo: Uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. 
p.79-82. A respeito da inscrição no arquivo, conjunto espectral da totalidade dos textos, escreve ainda 
Derrida, “o que em todo caso não deixa de se demonstrar, é que a interpretação do arquivo (…) não pode 
esclarecer, ler, interpretar, estabelecer seu objeto, isto é, uma herança dada, senão inscrevendo-se nele, isto é, 
abrindo-o e enriquecendo-o bastante para então aí ocupar um lugar de pleno direito. Não há meta-arquivo. 
(…) Incorporando o saber que se demonstra sobre este tema, o arquivo aumenta, cresce, ganha em auctoritas.
Mas perde, no mesmo golpe, a autoridade absoluta e metatextual que poderia almejar. Jamais se poderá 
objetivá-lo sem um resto. O arquivista produz arquivo, e é por isso que o arquivo não se fecha jamais. Abre-
se a partir do futuro.” p.88

190 FOUCAULT, M. “A linguagem ao infinito” in Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2009. p.59

191 MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. p79
192 RR. p.142

99



Esta existência de um ser da linguagem intocável e autônomo poderia ser lida mesmo

como uma espécie de neorrealismo modernista em relação às formas platônicas, retiradas,

entretanto,  de  todos  aqueles  altares  apoteóticos  da  eternidade,  da  verdade  e  da  beleza,  e

submetidos ao cinza cru da história e do acaso. Se há rememoração das formas é porque o

sujeito é concebido pela linguagem. 

Deste modo em Foucault uma certa insegurança de método que o faz resvalar e cair no

estruturalismo, do qual procurava escapar,  quando pensa a língua como o lugar da lei  do

pensamento, da língua no desenvolvimento do que é próprio do humano, essa história com a

qual algo como “o homem” pode se caracterizar, no berço dessa história que ele cria, que não

é mais sua, mas na qual ele é criado. Perspectiva que é então abandonada, logo a seguir,

quando,  ao  adentrar  a  genealogia,  já  não  pensa  tanto  na  pressão  histórica  do  solo  de

positividade,  mas nas práticas efetivamente positivantes,  a ordem e o progresso,  polícia e

higienização. 

Embora, ao contrário da biblioteca fantástica de Borges, o arquivo esteja submetido à

incompletude e ao devir, o acesso a qualquer um dos dois permanece errático e fragmentário.

Os  bibliotecários  podem  apenas  tramar  conjecturas  sobre  sua  forma  geral  a  partir  das

informações dispersas que encontram, mas nem por isso deixam de investir em suas pesquisas

e investigações, de fazer seus registros e anotar suas observações. Assim também, talvez, pode

ser entendido o esforço de Foucault em sua arqueologia. Essa espécie de mapa que quer deitar

aberto as posições relativas dos saberes modernos e das ciências humanas.

Nos capítulos anteriores discutimos principalmente as questões derivadas da leitura da

primeira parte de As palavras e as coisas, que busca explicitar as configurações epistêmicas

do Renascimento, brevemente, e do Classissismo, em maior detalhe. Conforme a proposta de

Foucault de construir uma história do presente, esta primeira parte funciona como arqueologia

de uma pré-história da modernidade. Pré-história, para as racionalidades, e não história na

medida em que, de acordo com a tese do livro, o nosso pensamento não tem acesso àquele;

história, entretanto, em relação às positividades que não deixaram simplesmente de existir – a

representação,  como  mostra,  delimita  o  espaço  das  ciências  humanas.  Teria  havido,  na

passagem da idade clássica para a modernidade em fins do século XVIII e início do XIX

algum acontecimento epistêmico que, por um sutil declive, modificou de tal forma a relação

possível  entre  sujeito  e  objeto  que  a  relação  anterior  teria  se  tornado  irreconhecível,

incompreensível, quase impensável. 

100



O argumento, em todo caso, reside na suposição, bastante estruturalista – ainda que

Foucault se distancie do termo –, de que haveria um algo enunciável, a episteme, que valeria

por um certo princípio geral na dinâmica das relações em um determinado sistema. A maneira

mais  contundente pela  qual  Foucault  se  afasta  de uma sistematicidade estruturalista  neste

livro,  que  aborda  a  dinâmica  dos  regimes  discursivos  sobre  a  objetividade  (saberes),  é

expressando a impossibilidade de se formular ultimamente (ou  a priori) uma forma geral,

precisamente, para a relação entre discurso e objetividade. Impossibilidade expressa também

na  demonstração  arqueológica  de  transformações,  tão  generalizadas  quanto  arbitrárias,  na

forma geral dessa relação, por onde já se enxerga uma tautologia fundamental na formulação

de um quadro de modificações que demonstra a impossibilidade da formulação de um quadro.

Mas, como afirma Borges em “La Biblioteca de Babel”, hablar es incurrir en tautologias.

Se  a  tautologia  é  tão  desculpável  como  incontornável  para  a  descrição  do

Renascimento e do Classicismo, uma vez que não temos acesso direto a eles e não se poderia

descrevê-los senão pela subordinação do juízo a certas impressões materiais, a questão da

modernidade  se  torna  mais  complexa  porque  a  complicação  duplo-transcendental,  que

Foucault apresenta como um paradoxo inerente às ciências humanas e aos saberes modernos,

envolve o próprio argumento em questão.  Foucault  quer organizar um esquema geral que

coloque  em  relação  os  saberes  modernos  delimitados  por  três  dimensões193:  1.ciências

matemáticas e físicas; 2.ciências empíricas (economia, biologia, filologia); e 3.filosofia como

pensamento  do  Mesmo  e  analítica  da  finitude.  No  espaço  engendrado  por  essas  três

dimensões, ligados às positividades empíricas fundamentais para o saber moderno – trabalho,

vida e linguagem – encontram-se as ciências humanas (sociologia, psicologia e análise dos

mitos e literaturas). Fundamentando e delimitando todo esse espaço, a História. Coextensivas

às ciências humanas e como que percorrendo-as a contrapelo (Foucault as chama mesmo de

contra-ciências), psicanálise e etnologia. 

Assim  Foucault  pretende  esgotar  o  espaço  do  saber  moderno,  estabelecendo

rigorosamente sua geometria e configuração, demonstrando a origem histórica e relativamente

arbitrária de cada saber, suas conexões e desconexões com um saber que, historicamente, os

precedia. Toda a sua tese desenvolve-se sobre um procedimento fundamentalmente formalista,

sustentado pela ideia central de seu trabalho, do retorno do ser da linguagem, desaparecido

desde o Renascimento. Ao longo de todo o livro, embora Foucault se refira frequentemente a

193 APEAC. p.479
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um “nós”, o que parece elidido é precisamente este lugar de fala que permite descrever, como

que de um lugar  neutro e  exterior,  todas  estas  formações  discursivas.  Mas conforme nos

aproximamos do fim, encontramos finalmente esta quase confissão, que permite compreender

que  também este  discurso  tem suas  raízes  em uma formação  histórica,  com seus  vícios,

positividades e limitações:

Vê-se que este “retorno” da linguagem não tem em nossa cultura valor de irrupção

súbita; não é a descoberta irruptiva de uma evidência há muito escondida; não é a

marca de uma dobra do pensamento sobre si mesmo, no movimento pelo qual ele se

liberta de todo conteúdo, nem de um narcisismo da literatura, liberando-se enfim do

que ela teria a dizer para não falar mais senão do fato de que ela é linguagem posta a

nu. De fato, trata-se aí de um desdobramento rigoroso da cultura ocidental, segundo a

necessidade que ela atribuiu a si própria no início do século XIX. Seria fácil ver, neste

índice geral de nossa experiência a que se pode chamar o “formalismo” [eu grifo]

o sinal de uma petrificação, de uma rarefação do pensamento incapaz de reassumir a

plenitude dos conteúdos; não seria menos falso colocá-lo de imediato no horizonte de

um novo pensamento  e  de  um novo saber.  Foi  no  interior  de  um desenho  muito

cerrado,  muito coerente da episteme moderna que essa experiência contemporânea

encontrou sua possibilidade; foi mesmo ele que, por sua lógica, suscitou-a, constituiu-

a de parte a parte e tornou impossível que ela não existisse. O que se passou na época

de  Ricardo,  de  Cuvier  e  de  Bopp,  esta  forma  de  saber  que  se  instaurou  com  a

economia,  a  biologia,  a  filologia,  o  pensamento da  finitude  que a  crítica  kantiana

prescreveu como  tarefa para a filosofia, tudo isto forma ainda o espaço imediato de

nossa reflexão. É neste lugar que nós pensamos [eu grifo].

Esta não é apenas uma arqueologia das ciências humanas que pretende desconstruir

sua “cientificidade”194 Trata-se aí de uma confissão, mas também um diagnóstico: isto que

fazemos, não é uma revolução, não realizamos sozinhos uma transformação profunda no solo

da episteme, por este caminho também percorreremos o acontecimento e chegaremos a um

novo lugar, efetivamente diferente, e não será por força de nossas vontades, mas as palavras

tomarão  os  seus  rumos,  a  história  retomará  o  seu  devir  e  o  homem  permanecerá  sem

conteúdo.

Ainda  assim,  talvez  valha  a  pena  retomar  finalmente  o  exercício  menardiano  de

escrever de novo As palavras e as coisas e retraçar resumidamente o percurso dessa segunda

194 “Inútil, pois, dizer que as 'ciências humanas' são falsas ciências; simplesmente não são ciências” APEAC, 
p.507
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parte, essa arqueologia das ciências humanas, para então poder compreender melhor o papel

complexo que a literatura assume na obra de Foucault.

Entre  o  final  do  século  XVIII  e  meados  do  século  XIX  observa-se  uma  brusca

descontinuidade  epistemológica.  “Esse  acontecimento,  sem  dúvida  porque  estamos  ainda

presos  na  sua  abertura,  nos  escapa  em  grande  parte.”195 O  problema  do  quadro  e  da

representação parece se desfazer em névoas. As coisas adquirem uma história e fecham-se em

si mesmas, resistindo à imediatidade de uma taxinomia que as identifique em um quadro. A

dinâmica destas transformações não se reporta a um simples mecanismo causal, mas a toda

uma rede de deslocamentos.  “Se, para uma arqueologia do saber, essa abertura profunda na

camada das continuidades deve ser analisada, e minuciosamente, não pode ser ela 'explicada',

nem mesmo recolhida numa palavra única.”196 Onde antes prevalecia o Quadro estático da

representação, agora aparecem as figuras da Analogia e Sucessão, pelas quais se reforça a

separação e o fechamento das séries e a estrutura de suas organizações internas, pelas quais

podem ser comparadas. Isto posto, “a História  dá lugar  às organizações analógicas, assim

como a  Ordem abria  o caminho das  identidades  e  das  diferenças  sucessivas”.  A História

define em si “o lugar de nascimento do que é empírico” e “tornou-se assim o incontornável de

nosso pensamento”.197

Para  Foucault,  que  se  debruça  ainda  sobre  aqueles  três  campos  das  trocas,  da

linguagem  e  dos  seres  naturais,  essa  transformação  se  deu  em  duas  fases:  de  1775  a

1795~1800 e de então até 1825. Nesse período todo o campo do saber deixou de ser o que era,

tornando-se irreconhecível para si mesmo. Na primeira fase o modo de ser das positivdades

permanece  ainda  fundamentalmente  ligado  à  representação,  mas  já  aí  se  observa  um

deslocamento  nas  positividades  mesmas  que  enfraquece  essa  ligação.  Desenvolve-se  na

Análise das Riquezas, com Adam Smith, a noção de que as riquezas representam não mais os

simples objetos pelos quais se pode trocá-las, mas, antes, o trabalho, realizado sempre sob a

ameaça da morte, “a grande fatalidade exterior”198, e que, portanto, a otimização da produção,

da divisão do trabalho, é capaz de produzir riqueza, confrontando-se assim com a dificuldade

de lidar com a finitude daquele que trabalha, o homem. Para a História Natural de Cuvier,

Lamarck  e  Lineu,  torna-se  evidente  que  as  características  visíveis  dos  seres  devem

subordinar-se  a  algumas  funções  vitais  fundamentais,  invisíveis,  de  onde  se  vê  surgir  as

195 APEAC, p.302
196 APEAC, p.298
197 APEAC, p.300
198 APEAC. p.309
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noções de organismo e de vida, como aquilo que se opõe ao inorgânico, e uma submissão do

visível ao invisível, e aí também, neste espaço da vida, o homem encontra-se determinado.

Quanto à gramática,  começa a perder  seu caráter normativo conforme as línguas também

passam a adquirir uma historicidade e espessura próprias determinadas, tornando-se objeto

para  o saber,  agora,  não mais  por  uma relação dos  elementos  nominais  da  língua com a

representação, mas pelo mecanismo flexional próprio de cada uma, que designará as suas leis

históricas de transformação.

Assim, resume Foucault esta primeira fase de transformações:

A partir desse acontecimento, o que valoriza os objetos do desejo não são mais apenas

os outros objetos que o desejo pode representar, mas um elemento irredutível a essa

representação: o trabalho; o que permite caracterizar um ser natural não são mais os

elementos que se pode analisar sobre representações que dele e de outros se fazem,

mas certa relação interior a esse ser e a que se chama sua organização; o que permite

definir uma língua não é a maneira como ela representa as representações, mas certa

arquitetura interna, certa maneira de modificar as próprias palavras segundo a postura

gramatical que ocupam umas em relação às outras: é seu sistema flexional.199

Neste período desenvolvem-se também a Ideologia de Destutt de Tracy lado a lado

com a Crítica kantiana. Foucault vê aí um duplo desenvolvimento da mesma problemática, a

saber, a das condições da representação, que não é mais tomada como um dado imediato da

consciência clara e distinta, mas confrontada com a experiência da finitude que começa a se

destacar  nos  discursos  modernos.  A Ideologia  preocuparia-se,  assim,  com  a  ordenação

empírica dos modos de representação, a Crítica, com as condições gerais de sua possibilidade.

Esta divisão estabelece uma ruptura por onde continuarão a opor-se os discursos ao longo de

todo o século XIX. De um lado,  admitindo de partida que há,  efetivamente,  uma síntese

subjetiva dos conteúdos objetivos, universalmente determinada mas vedada à observação, o

positivismo se desenvolverá,  unido às  ciências empíricas,  procedendo à racionalização do

campo transcendental  da objetividade.  De outro,  preocupando-se com o modo de ser  das

sínteses,  desenvolver-se-á o campo de uma análise  do sujeito  transcendental.  Essa fissura

entre  disciplinas  sintéticas  e  analíticas  configura,  para  Foucault,  a  impossibilidade  da

reconstituição de um campo epistemológico unitário na modernidade. Nessa divisão observa-

se também duas aberturas filosóficas: uma preocupada com a análise dos formalismos (Fichte

199 APEAC. p.326
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e a  filosofia  analítica)  e  outra,  ligada à fenomenologia e ao projeto de uma antropologia

filosófica, “que apareceu primeiramente com a fenomenologia hegeliana, quando a totalidade

do domínio empírico foi retomada no interior de uma consciência que se revela a si própria

como espírito, isto é, como campo ao mesmo tempo empírico e transcendental”.200

Na segunda fase designada por Foucault observamos a fixação das novas positividades

– Vida, Trabalho e Linguagem –  que marcarão a forma dos saberes modernos enquanto farão

surgir no espaço agora recuado da representação, como que determinada por elas, a figura do

homem. Aí a história se tornará a força motriz e o princípio organizador de cada uma dessas

positividades e o homem se encontrará, ao mesmo tempo, despojado de uma história própria,

sendo um produto ou resultado de uma biologia, de uma economia e de uma língua.

Não que agora a história natural, a análise das riquezas e a gramática geral tenham se

desenvolvido espontânea e progressivamente em biologia, economia e filologia. Antes, foi o

próprio espaço onde elas tinham lugar que desapareceu, e ali onde ainda se falava de vida,

trabalho e  linguagem, na nova configuração de uma cultura europeia  preocupada com as

questões  “das  grandes  forças  ocultas  desenvolvidas  a  partir  de  seu  núcleo  primitivo  e

inacessível, (…) da origem, da causalidade, da história”201, se vê surgir essas ciências que

delimitarão o campo dos saberes empíricos na modernidade.

Aqui Foucault se utiliza mais uma vez de seu procedimento de evidenciar como duas

posições diferentes puderam surgir em relação a um determinado problema, expondo seu solo

comum em vez  de  marcar  uma  opinião  a  favor  de  uma ou  outra202.  Assim,  ao  falar  do

desenvolvimento da Economia Política em David Ricardo e Marx, demonstra como, depois da

introdução da ideia do trabalho em Adam Smith, a noção, então emergente, de história pôde

gerar  um  pensamento  que  não  se  preocupa  mais  simplesmente  com  a  relação  entre  a

circulação de riquezas  e  otimização da  produção,  mas também com a expectativa  de  um

desenvolvimento progressivo da economia na história que, atrelado à ideia fundamental de

finitude, que também aí se introduz pela referência àquilo que limita o trabalho humano203,

aponta para um termo da história, um fim para o qual ela se encaminha. Nessa perspectiva

teleológica,  Ricardo conceberá a história  como um grande mecanismo compensatório que

200 APEAC, p.341
201 APEAC. p.345
202 “Pois, na historicidade do saber, o que conta não são opiniões, nem as semelhanças que, através das idades, 

se podem estabelecer entre elas (…); o que é importante, o que permite articular em si mesma a história do 
pensamento, são suas condições internas de possibilidade.” (APEAC, p.379)

203 “A cada instante de sua história, a humanidade só trabalha sob a ameaça da morte” (APEAC, p.352)
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deve levar eventualmente a um equilíbrio na produção, depois de passar por episódios de

escassez e miséria. Marx, por outro lado, diante da mesma perspectiva teleológica, verá na

história o acirramento de desigualdades cada vez mais graves, até que uma revolução seja

inevitável. Para ambos a história deve chegar a um termo, quando cessará seu devir.

O essencial é que, no começo do século XIX, constituiu-se uma disposição do saber

em que figuram, a um tempo, a historicidade da economia (em relação com as formas

de  produção),  a  finitude  da  existência  humana  (em  relação  com  a  raridade  e  o

trabalho) e o aprazamento de um fim da História – quer por afrouxamento indevido,

quer por reversão radical.204

Assim,  a  finitude  que  encontra  o  seu  lugar  com  o  recuo  da  representação  e  o

surgimento  do  homem  atravessa  toda  a  configuração  das  formações  discursivas  que  se

consolidam, de acordo com sua verdade histórica:  “A  finitude com sua verdade se dá no

tempo; e, desde logo, o tempo é finito. O grande devaneio de um termo da História é a utopia

dos  pensamentos  causais,  como  o  sonho  das  origens  era  a  utopia  dos  pensamentos

classificadores.”205

Também a  Biologia pode assim se formar pela  “passagem da  noção taxinômica à

noção  sintética  de  vida”.206 Mas  se  antes  ela  já  havia  começado  a  buscar  as  funções

fundamentais que possibilitavam a vida de um organismo, agora ela passa a submeter esses

processos à relação com um fora, com um ambiente, já em Cuvier, de modo que a noção

histórica de evolução de Darwin já encontrava aí suas condições de formulação. Assim, a

historicidade introduziu-se na natureza e a vida passou a definir-se, pela primeira vez  por sua

contraposição ao inorgânico e à morte – o animal que vive contra a morte e mata para não

morrer.

Já em Franz Bopp, F. Schlegel e J. Grimm, Foucault mostrará o desenvolvimento da

Filologia, preocupada não mais com a capacidade representativa da linguagem, mas com a

história interna do desenvolvimento das línguas, com a constatação de analogias nos seus

sistemas  de flexão.  Nessa língua historicizada se descobrirá  a  expressão espiritual  de um

povo, e se observará um homem que não fala mais porque conhece, mas que é levado a falar,

para  expressar  suas  ações  e  estados  interiores,  atrevés  da  história  de  uma  língua  que  o

204 APEAC. p.360
205 APEAC. p.361
206 APEAC. p.370
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ultrapassa e domina. Aí “A linguagem está ligada não mais ao conhecimento das coisas, mas à

liberdade  dos  homens.”207 Também,  por  isso  mesmo,  “Todo  o  ser  da  linguagem é  agora

sonoro”.208

Para  esta  nova  concepção  de  linguagem,  colocada  em  evidência  na  espessura  e

opacidade de seu ser, se colocarão todos os problemas e desafios que já discuti anteriormente.

Revela-se o fato de ela ser “uma mediação necessária para todo conhecimento científico que

pretende manifestar-se como discurso”209, com as preocupações correspondentes de criar uma

linguagem científica precisa e  de produzir  linguagens artificiais  determinadas  pela  lógica.

Mas também o fato de que “Tornada realidade histórica espessa e consistente, a linguagem

constitui o lugar das tradições, dos hábitos mudos do pensamento, do espírito obscuro dos

povos; acumula uma memória fatal que não se conhece nem mesmo como memória”210 que

levará Nietzsche a por em questão211 as metáforas esquecidas a que chamamos de verdades.

Também a emergência desse ser espesso da linguagem abrirá o espaço que dará lugar,

pela primeira vez, àquilo que chamamos de literatura:

o aparecimento da literatura (…) como tal, pois, desde Dante, desde Homero, existiu

realmente,  no  mundo  ocidental,  uma  forma  de  linguagem  que  nós,  agora,

denominamos 'literatura'. Mas a palavra é de recente data, como recente é também em

nossa cultura o isolamento de uma linguagem singular, cuja modalidade própria é ser

'literária'.212

Se a filologia preocupa-se em reconduzir o falar espontâneo do povo que configura a

língua à algumas regras gerais de flexão, buscando retraçar suas origens, a literatura, como

uma figura gêmea e contrária, “reconduz a linguagem da gramática ao desnudado poder de

falar, e lá encontra o ser selvagem e imperioso das palavras”.213

Dessa forma Foucault delineia o aspecto geral do solo onde poderão desenvolver-se as

ciências humanas, mediante a recente aparição do homem, por uma aplicação de modelos

tomados de empréstimo às ciências empíricas. O homem, que na idade clássica permanecia

oculto na transparência absoluta da representação, se revela agora, des-historicizado por estas

207 APEAC, p.402
208 APEAC, p.395
209 APEAC, p.410
210 APEAC, p.412
211 cf. por exemplo,  Sobre verdade e mentira no sentido extramoral
212 APEAC, p.415
213 Idem
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histórias que o determinam (da produção, da vida e da língua)214 e envolto em um véu de

mistério  que  oculta  sua  origem  e  sua  finitude.  Condicionadas  pelas  positividades  que

determinam as ciências empíricas, as ciências humanas buscarão o homem tal como ele se

representa215,  apoiando-se  na  reduplicação  empírico-transcendental  também  formulada  na

crítica antropológica de Kant e na Fenomenologia do Espírito de Hegel.

Foucault  estabelece  um conjunto  de  relações  que  ordenam todo  o  seu  mapa  das

ciências humanas através das três positividades que analisa. Ali onde o homem se representa

como ser vivo, a psicologia buscará normas que lhe permitam exercer suas funções; onde o

homem se representa como ser que trabalha e deseja, a sociologia buscará estabelecer regras

que possam limitar e dilatar os  conflitos em que se encontra; onde o homem se representa

como ser que fala e produz sentidos, a análise dos mitos e literaturas buscará evidenciar os

sistemas através  dos  quais  ele  poderá  produzir  significações.  Foucault  afirma que  “Esses

modelos constituintes são tomados de empréstimo aos três domínios da biologia, da economia

e da linguagem”216 e que estes três pares, aplicados em conjunto a todos esses campos, ainda

que predominem nas combinações explicitadas  acima,  “função e  norma,  conflito e  regra,

significação e  sistema,  cobrem,  por  completo,  o  domínio  inteiro  do  conhecimento  do

homem”.217 que passou a ocupar todo o antigo espaço da representação. Por buscar o homem

tal  como  ele  se  representa,  as  ciências  humanas  precisam  colocar-se  em  um  constante

movimento de retomada de seus conteúdos, já que eles se constituem como a condição de

possibilidade  de  sua  própria  formulação.  Este  projeto,  no  entanto,  guarda  uma  relação

profunda  com as  noções  de  origem e  universalidade,  uma  vez  que  pretendem,  tornando

consciente o que estava inconsciente, encontrar ou reestabelecer o domínio de uma natureza

humana. “No horizonte de toda ciência humana, há o projeto de reconduzir a consciência do

homem às suas condições reais, de restituí-las aos conteúdos e às formas que a fizeram nascer

e nela se esquivam.”218 Assim, neste espaço desenha-se o quadrilátero no interior do qual se

define o modo de ser do homem: “o liame das positividades com a finitude, a reduplicação do

empírico no transcendental, a relação perpétua do cogito com o impensado, o distanciamento

214 “o homem não é, ele próprio, histórico: uma vez que o tempo lhe vem de fora dele mesmo, ele não se 
constitui como sujeito da História senão pela superposição da história dos seres, da história das coisas, da 
história das palavras.” (APEAC, p.511)

215 APEAC. p.487
216 APEAC. p.493
217 APEAC, p.494
218 APEAC, p.504
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e o retorno da origem”.219

Para completar seu quadro dos saberes modernos acerca do homem, Foucault fala de

sua relação “ao mesmo tempo privilegiada e perigosa” com a História que, ao mesmo tempo

que fornece materiais sobre os quais se podem debruçar as ciências humanas e engloba todos

os seus objetos possíveis, a ameaça com a finitude de seu próprio pensamento, quando  “a

História mostra que tudo o que é pensado o será ainda por um pensamento que ainda não veio

à luz”220, contrariando o movimento que se atribuem as ciências humanas de tornar consciente

o que era inconsciente.  Quanto à psicanálise e a etnologia,  Foucault  as vê como “contra-

ciências humanas”. A primeira, na medida em que caminha em direção ao inconsciente, não

para  torná-lo  consciente,  mas  para  estabelecer  ali  as  contrafiguras  dos  três  pares  que

organizavam as ciências humanas,  a saber,  a Morte,  o Desejo e a Lei.  E “Assim como a

psicanálise  se  coloca  na  dimensão  do  insconsciente  (…),  a  etnologia  se  coloca  na  da

historicidade”221, na medida em que só pode se estabelecer na circunstância histórica precisa

em que o pensamento europeu se atribui a possibilidade de confrontar todas as outras culturas

com ele próprio, por reconhecer-se como pensamento historicizado. Assim, ele vai buscar que

forma de historicidade pode se desenvolver nessas culturas. 

a psicanálise se serve da relação singular da transferência para descobrir, nos confins

exteriores da representação, o Desejo, a Lei, a Morte que desenham, no extremo da

linguagem e da prática analíticas, as figuras concretas da finitude; já a etnologia aloja-

se no interior da relação singular que a ratio ocidental estabelece com todas as outras

culturas; e, a partir daí, ela traça o contorno das representações que os homens, numa

civilização,  se  podem  dar  a  si  mesmos,  de  sua  vida,  de  suas  necessidades,  das

significações depositadas em sua linguagem (…), o que se espelha no espaço do seu

discurso é muito mais o a priori histórico de todas as ciências humanas222

Assim  Foucault  traça,  rigorosamente,  segundo  ele  mesmo,  o  desdobramento  dos

saberes  no espaço da  cultura ocidental.  Vemos aí  o  resultado monumental  de sua prática

formalista.  Tudo foi  dito,  assim se delimita  a  totalidade da episteme moderna.  Já  objetei

anteriormente à pretensão sistemática deste projeto. Nem por isso deixamos de encontrar aí

observações valiosas que podem constituir a base de uma crítica da representação ocidental.

Fundamentalmente,  ele aponta para uma certa arbitrariedade na origem histórica de todas

219 APEAC, p.463
220 APEAC, p.515
221 APEAC, p.521
222 APEAC, p.524
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essas  formações  discursivas  negando  a  qualquer  uma  delas  o  privilégio  de  uma

excepcionalidade epistemológica. Todas são resultado de um desdobramento histórico. 

Como me propus desde o início, não quero, entretanto, me restringir à formulação feita

por  Foucault  em  As  palavras  e  as  coisas.  Sabemos  –  como  ele  mesmo  afirma  e  dão

testemunho  seus  livros  posteriores  –  que  este  pensamento  modificou-se.  Tampouco  me

interessa encontrar o sistema geral  ou alguma chave para sua obra,  dados seus diferentes

momentos  e  preocupações.  Interessa,  antes,  retomar  retrospectivamente  observações

posteriores quanto à dispersão e raridade dos enunciados, sua multiplicidade e colocação em

jogos de forças, para poder problematizar, flexibilizar e enriquecer a concepção de literatura

desenvolvida ao longo desta  fase arqueológica e  encontrar,  neste  pensamento que batalha

dentro do estruturalismo, algumas linhas de fuga.

[Linguagem, experiência e morte]

Conforme o argumento desenvolvido, a linguagem passa a ocupar um lugar central no

espaço dos saberes modernos. Diante do recuo da representação, confrontada com a finitude

do homem, seu ser enigmático ofusca as tentativas de submeter o humano ao pensamento

causal. O pensamento é já produto de uma linguagem, como o homem que o desenvolve e a

quem se endereça. Diante dessa questão, algo como o jogo de espelhos que revela a existência

da enciclopédia de Tlön, se estende um labirinto tecido pelo homem onde ele não cessa de se

procurar.

No  aparecimento  de  Dom  Quixote e  de  Juliette,  a  literatura  já  havia  assumido  o

aspecto de negativo da cultura e de contra-discurso. Em ambos os casos ela dava testemunho

das  positividades  que  organizavam  os  dicursos  em  seu  tempo,  de  modo  que  assim  se

legitimava, ainda que não precisasse dirigir-se à verdade como outras produções discursivas.

Da  mesma  forma,  a  literatura,  que  encontra  pela  primeira  vez  seu  espaço  próprio  na

modernidade, deve, segundo o esquema de As palavras e as coisas, guardar uma relação com

seu solo de positividade.

Que a literatura em nossos dias seja fascinada pelo ser da linguagem – isso não é nem

o sinal de um fim nem a prova de uma radicalização: é o fenômeno que enraíza sua

necessidade numa bem vasta configuração em que se desenha toda nervura de nosso
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pensamento  e  de  nosso  saber.  (…)  Do  interior  da  linguagem  experimentada  e

percorrida como linguagem, no jogo de suas possibilidades estiradas até seu ponto

extremo, o que se anuncia é que o homem é “finito” e que, alcançando o ápice de toda

palavra possível, não é ao coração de si mesmo que ele chega, mas às margens do que

o limita: nesta região onde ronda a morte, onde o pensamento se extingue, onde a

promessa da origem recua indefinidamente.223

Nos deparamos com essa literatura fascinada pelo ser da linguagem. Foucault afirma

que ela é gêmea e oposta à Filologia, uma vez que não busca afastar-se (paradoxalmente) da

linguagem para analisá-la objetivamente, mas penetra esse ser e busca aí, precisamente, dar

voz à experiência vivida, que torna-se, então, para uma linguagem obcecada com a finitude, o

pivô de seu discurso. Se a filosofia, perplexa diante do ser da linguagem, dedica-se, por um

lado,  à  sua  formalização  e,  por  outro,  à  análise  do  vivido  e  do  sujeito  transcendental,  a

literatura dedicar-se-á à experimentação formal que desfaz e renova as formas da linguagem e

à experiência linguística da experiência mesma – formulação reduplicada da linguagem sobre

si, aproximando-se tanto quanto possível do elemento que a reúne e dispersa ao mesmo tempo

–  a  vida  humana.  Foucault  encontra  a  expressão  desse  elemento  em  alguns  autores

modernistas que menciona: Artaud e Roussel, os surrealistas, Kafka, Bataille e Blanchot.224

Este  será  um  traço  fundamental  da  literatura  moderna  que  se  configura,  aqui,  como

experiência dos problemas que atribulam e conduzem o discurso moderno:

como experiência da morte (e no elemento da morte), do pensamento impensável (e na

sua presença inacessível), da repetição (da inocência originária, sempre lá, no extremo

mais próximo da linguagem e sempre o mais afastado); como experiência da finitude

(apreendida na abertura e na coerção dessa finitude).225

Além do debate em As palavras e as coisas, Foucault se debruça sobre a questão da

literatura também em alguns outros textos dos anos 60 nos quais, apesar da recorrência de

alguns temas e concepções, também se encontra um discurso múltiplo e fragmentário. Além

do  Raymond  Roussel, escreve  diversos  artigos  sobre  escritores  como  Robbe-Grillet,

Klossowski, Bataille, Blanchot, Flaubert.226 O tema de uma ontologia da literatura, posto em

223 APEAC. p.532
224 Apesar de sua presença no prefácio, Borges não é mencionado aqui, curiosamente. Por não ser europeu, 

talvez? Porque aqui se delineia o desenho da episteme moderna europeia? Certamente seria interessante nos 
perguntarmos como essa modernidade “chegou” à América Latina, e como dela pode se manter afastada 
enquanto discurso teórico.

225 APEAC. p.532
226 Reunidos, em edição brasileira, no volume 3 da coleção Ditos & Escritos publicados pela Forense 

Universitária: Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Exceto pelo “Linguagem e Literatura”, 
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questão  aqui,  aparece,  particularmente,  em “Prefácio  à  transgressão”  (sobre  Bataille),  “A

linguagem ao  infinito”,  “Linguagem  e  literatura”,  e  “O  Pensamento  do  Exterior”  (sobre

Blanchot) todos publicados (ou proferido, no caso de “Linguagem e Literatura”) entre 63 e

66. 

Uma das características fundamentais da concepção de literatura desenvolvida nesses

textos é a de que esta “não é mais discurso e comunicação de um sentido, mas exposição da

linguagem  em  seu  ser  bruto,  pura  exterioridade  manifesta”.  Nela,  Foucault  encontra  “a

linguagem se colocando o mais longe possível dela mesma”, dirgindo-se “a esse exterior onde

desaparece o sujeito  que  fala”.227 Fala  da  fala,  suspensão do sentido,  desaparecimento  do

sujeito.  Para Foucault  “a literatura se distingue cada vez mais  no discurso de ideias  e se

encerra  numa  intransitividade  radical  (…)  torna-se  pura  e  simples  manifestação  de  uma

linguagem que só tem por lei afirmar – contra todos os outros discursos – sua existência

abrupta”.228

Em Roussel, o que interessa principalmente a Foucault é a relação de sua escrita com

os procedimentos que adota. Em alguns de seus livros, por exemplo, Roussel encontra duas

frases praticamente homófonas cuja escrita produza significados diferentes229 ou introduz uma

pequena diferença que  desencadeia um deslize  nos  significados,  como em “les  lettres  du

blanc sur les bandes du vieux pillard” (As cartas do [homem] branco sobre os bandos [de

guerrilheiros] do velho saqueador) e “les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard” (as

letras em branco [de giz] sobre o tecido do velho bilhar); então escreve seu livro de modo a

preencher o espaço vazio produzido entre as duas, colocando uma no início e a outra no fim. 

Seguindo sua tese de que a literatura é o lugar de um falar selvagem e intransitivo, da

manifestação de um ser bruto da língua, o procedimento aparece então para Foucault como

uma purificação subjetiva, agindo como negação de uma determinação identitária que poderia

atribuir  à  linguagem na  escrita  a  forma  bem delimitada  de  um sujeito.  O  procedimento

estabelece marcos arbitrários que servem de parâmetro a uma linguagem então pressionada

contra seus limites exteriores. Não há dispersão absoluta de toda subjetividade possível (algo

como o êxtase interior, ou a dissolução mística do sujeito no todo da linguagem), por isso o

encontrado como anexo ao livro de Roberto Machado Foucault, a filosofia e a literatura, Jorge Zahar Ed., 
2005

227 FOUCAULT, M. “O Pensamento do Exterior” in Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2009. pp.220 e 221

228 APEAC, p.416
229 Um pouco como a difference de Derrida.
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procedimento é descrito apenas como o umbral230 para a literatura. Mas no gesto anônimo da

mão que escreve, submetida à aleatoriedade imposta pelo procedimento, reduz-se a relação

suposta originária entre linguagem e pensamento às formas sugeridas espontaneamente pelo

acaso:

O que é essencial no aleatório não fala através das palavras e não se deixa entrever a

sua sinuosidade; é a irrupção da linguagem, sua presença absoluta: esta reserva de

onde surgem as palavras – este absoluto recuo da linguagem com relação a ele próprio

que faz com que ele fale. Não é uma noite sulcada de luz, um sono iluminado ou uma

vigília entorpecida. É a irredutível fronteira do despertar; indica que no momento de

falar as palavras já estão lá, mas antes de falar, não há nada. Aquém do despertar, não

há vigília.231

E, escreve ainda Foucault, desse jogo arbitrário do procedimento, do infinitesimal abismo de

sentido entre duas palavras ou frases tão próximas, 

decorre todo o vazio proliferante da linguagem, sua possibilidade de dizer as coisas –

qualquer coisa –, de conduzí-las ao seu ser luminoso, de produzir no sol sua muda

verdade,  de  'desmascará-las';  mas  disso  resulta,  igualmente,  seu  poder  de  dar

existência, pela simples repetição por si mesma das coisas jamais ditas, nem ouvidas,

nem vistas.232

Essa  linguagem intransitiva  que  apenas  fala  que  fala  não  deixa  de  produzir  uma

relação com as visibilidades. A designação é condicionada pelo visível, mas quando o designa

o faz de modo sempre fragmentário e, nesse procedimento, colocando-se nessa duplicação,

decorrente do “simples fato, fundamental na linguagem, [de] que existem menos vocábulos

que  designam  do  que  coisas  a  designar”233,  ela  percorre  a  superfície  indefinidamente

desdobrável  do  visível,  segundo  este  princípio  de  que,  embora  o  mundo  se  dê  na

coextensividade da linguagem (algo como um plano de imanência), a linguagem é sempre

menor do que o mundo, jamais o reduplicará adequadamente. É nessa diferença e a partir

dessa  precariedade  que  fala  a  literatura.  A partir  das  descrições  exuberantes  de  Roussel,

Foucault escreve que

230 RR, p.7
231 RR, p.33
232 RR, p.146
233 RR, p.12
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essa  inesgotável  riqueza  do  visível  tem a  propriedade  (correlativa  e  contrária)  de

desfiar-se ao longo de uma linha que não se acaba; o que é inteiramente visível, nunca

é visto inteiramente, ele oferece sempre alguma outra coisa que demanda, ainda, ser

olhada; jamais se chega ao fim; talvez o essencial não tenha ainda sido visto ou talvez,

antes, não saibamos se o vimos, se ele não está ainda por vir nessa proliferação que

não cessa.234 p.95

Assim se estabelece a relação entre a prolixa superfícialidade do visível e o percurso

linear e labiríntico do dizível, o fio de uma Ariadne presa, ela mesma, em outro labirinto. E

embora o dito se subordine ao visível no frágil momento da designação, Foucault vai afirmar

que “só a palavra enraíza o visível nas coisas”.235 O que confirma a primazia do dizível sobre

o visível a que se refere Deleuze em seu livro sobre Foucault, que já se inferia em História da

Loucura, e que retornará com mais ênfase em Vigiar e Punir. 

A conferência “Linguagem e Literatura”, de 64 marca talvez o ápice do modernismo

literário de Foucault, de sua imersão no estruturalismo. Seguindo a tese de Raymond Roussel,

se  estabelece  aí  uma relação  de  precedência  da  literatura  com o próprio  dizível,  em sua

relação  com  o  pensamento,  quando  a  literatura  adquire  um  significado  quase  profético:

“Talvez a literatura seja fundamentalmente a relação que está se constituindo, que está se

tornando obscuramente visível, mas ainda não pensável, entre a linguagem e o espaço”236;  e

uma excepcionalidade ontológica em relação às outras formações discursivas: “A literatura é

apenas  a  reconfiguração,  vertical,  de  signos  que  são  dados  na  sociedade,  na  cultura,  em

camadas separadas.”237

E se a  literatura chega a  atingir  essa verticalidade,  um descolamento dos  sentidos

correntes, alguma independência em relação à possibilidade ou necessidade de afirmar algo, o

faz através de “duas figuras exemplares e paradigmáticas”: “De um lado, portanto, a palavra

de transgressão, de outro, o que chamaria de repetição contínua da biblioteca.”238 A figura

paradigmática retorna, finalmente, a esse lugar do dizer em suspensão. O dizer paradigmático

da suspensão do sentido. Também Agamben, em um livro sobre Bartlebly, o escriturário, de

Herman Melville, procurará pensar a literatura como um “experimento sem verdade” afirmará

234 RR, p. 95
235 RR, p.104 
236 FOUCAULT, Michel. “Linguagem e literatura” in MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura.

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. p.172
237 Idem. p.167
238 Idem, p.144
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que a recusa cética por se afirmar que algo é ou que não é, a afirmação de algo que não é

mais verdadeiro que não verdadeiro, constitui um “paradigma da experiência literária”.239

Em “Linguagem ao infinito”, Foucault relembra em Sade o gesto da escrita solitária

endereçada a ninguém e pensa a relação da literatura com a morte. “Escrever para não morrer,

como dizia Blanchot”. O falar incessante da literatura, sua prolixidade essencial, tomos e mais

tomos de livros que repetem outros livros no espaço infinito da Biblioteca – confrontados com

a morte, se atualizam como suspensão da finitude. 

O discurso, como se sabe, tem o poder de deter a flecha já lançada em um recuo do

tempo que é seu espaço próprio. (…) é bem possível que a aproximação da morte, seu

gesto soberano, sua proeminência na memória dos homens cavem no ser e no presente

o vazio a partir do qual e em direção ao qual se fala.240 

Recuo da linguagem, recuo do tempo, finitude nem negada nem afirmada em cada

livro  que  se  dirige  a  esse  espaço.  Aí  são  retomados  ainda  dois  contos  de  Borges,  “La

Biblioteca de Babel” em relação a essa autorreferencialidade da literatura, a este espaço da

biblioteca onde ela  pode ter  lugar;  e  “El  milagro  secreto”241,  também de  Ficciones.  Nele

Borges conta a história de um escritor tcheco judeu que, na iminência da invasão nazista,

sonhava que fazia parte de uma guerra mítica entre raças. Quando os nazistas o capturam e

marcam a data de sua morte, se encontrava inacabada sua única obra a que atribuía valor, um

drama em versos sobre um homem preso em sua obsessão circular. Hladík, desesperado diante

da iminência da morte, dirige uma oração a Deus: “Si de algún modo existo, si no soy una de

tus repeticiones y erratas, existo como autor de  Los enemigos. Para llevar a término ese

drama, que puede justificarme y justificarte, requiero un año más. Otórgame esos días, Tú de

Quien son los siglos y el tiempo.”242 Chega o dia marcado e os soldados o vêm buscar, Hladík

os aguarda:  “Del otro lado de la  puerta,  Hladík habia previsto un laberinto de galerías,

escaleras y pabellones. La realidad fue menos rica: bajaron a un transpatio por una sola

escalera de fierro.”243 O aprazamento da vida, a eficácia da finitude, a jornada sem escalas

239 AGAMBEN, Giorgio. Bartleby, ou da contingência. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. p.37
240 FOUCAULT, M. “Linguagem ao infinito” in Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2009. p.47
241 Também não explicitamente mencionado (“Borges conta a história...”), como o “um texto de Borges” no 

prefácio de As palavras e as coisas. A omissão da referência concreta poderia tanto apontar para a presença 
de temas difusamente reiterados em Borges quanto para uma recusa de Foucault a uma hermenêutica ou uma 
interpretação do texto literário.

242 BORGES, J.L. “El milagro secreto” in Ficciones. Espanha: Planeta DeAgostini: 2005. p.157
243 Idem, p.158
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para a morte. Finalmente, encostado contra o paredão, uma gota de chuva escorrendo em sua

bochecha e a fileira de guardas diante dele dispara. Então, “El universo fisico se detuvo”.

Hladík percebe que seu desejo foi atendido e, embora não possa se mover, tem a chance, no

milésimo de segundo entre o disparo dos rifles e sua morte iminente, de terminar sua obra.

Embora o Deus de Borges, curiosamente, não exija que Hladík redija o poema, apenas que o

componha silenciosamente, este “No trabajó para la posteridad ni aun para Dios, de cuyas

preferencias literarias poco sabía. Minucioso, inmóvil,  secreto, urdió en el tiempo su alto

laberinto invisible”.244

Aí, na literatura, o confronto da linguagem com a morte. Foucault o ilustra com a

imagem245 de  um  espelho  colocado  contra  uma  parede  negra,  que,  no  entanto  a  reflete

infinitamente, como se fosse ela também espelho. Na Biblioteca sem fim nem se morre, nem

se deixa de morrer. “Hladík escreve, mas com palavras que ninguém poderá ler, nem mesmo

Deus, o grande labirinto invisível da repetição, da linguagem que se desdobra e faz espelho de

si  mesma.”246 Aí,  como  escrevia  em  outro  lugar  Foucault,  “A vida  se  reitera  na  morte,

comunica-se com ela mesma através do acontecimento absoluto, mas não se reúne jamais.”247 

[O fogo das Ruínas Circulares]

No  espaço  antes  invisível  onde  um  olhar  absoluto  tudo  analisava  com  uma  voz

soberana, aparece um ser que tudo olha e tudo diz, mas que agora deve também ser visto e ser

falado.  A representação,  que antes  era  no homem um espelho do mundo,  reflete  agora o

homem, e o reduplica em sua reflexão. O saber que antes falava do mundo, da ordem dos

seres,  reporta  agora  toda  ordem  a  esse  ser,  que  a  desvenda  e  a  engendra.  O  mundo  é

reduplicado no homem, o homem reduplicado no mundo. Todo um jogo de espelhos começa.

Como olhar para o ponto cego? O que se torna necessário ver e compreender, cada vez mais, é

esse  ser  que  se supõe existir  por  trás  de  todo olhar,  por  trás  de  toda  voz.  Mas o  que é

realmente o homem? E o que pressupõe essa questão?

Em “Las ruinas circulares” Borges conta a história de um homem que peregrina até as

244 Idem, p.159
245 FOUCAULT, M. “Linguagem ao infinito” in Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2009. p.52
246 Idem, ibidem. p.49
247 RR, p.72
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ruínas de um antigo deus do fogo, e lá sonha um homem para criá-lo em efetividade através

desse poder esquecido. “El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural.

Quería  soñar  un  hombre:  quería  soñarlo  con  integridad  minuciosa  e  imponerlo  a  la

realidad.”248 Para conformar sua criação, o homem se sonhava um professor lecionando para

alunos, que deveriam comprovar seu mérito de pertencer ao mundo dos homens mostrando

através de “ciertas perplejidades una inteligencia creciente”. Assim o homem “Buscaba un

alma que mereciera participar en el universo.” Mas o plano não deu certo imediatamente. Em

sua obsessão ansiosa por sonhar noite e dia com essa criação o homem acabou por ter um

sono sem sonhos. Apenas quando finalmente relaxa e se distrai, volta a sonhar. Mas dessa vez

começa  sua  criação  pelo  coração  e  no  seu  entorno  vai  acrescentando  as  camadas  do

organismo. “No lo tocaba: se limitaba a atestiguarlo, a observalo, tal vez a corregirlo con la

mirada.”249 Dessa forma “Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero éste no se incorporaba

ni hablaba ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido .” “A

veces,  lo  inquietaba  una  impresión  de  que  ya  todo  eso  había  acontecido”.  Depois  de

finalmente terminada sua criação,  o envia,  conforme a ordem que o Fogo lhe dera como

condição  para  infundir  vida  no  homem sonhado,  a  outro  templo  do  Deus,  outras  ruínas

circulares, para que continue seu serviço. Sozinho novamente, é então tomado pelo tédio e

pela ansiedade, e teme que seu filho maravilhoso descubra “su condición de mero simulacro.

No  ser  un  hombre,  ser  la  proyección  del  sueño  de  otro  hombre  ¡qué  humillación

incomparable, qué vértigo!” Finalmente, em um dia marcado por sinais ominosos, as ruínas

circulares onde o sonhador habitava são destruídas por um incêndio. Ele entende que chegou a

sua  hora.  “Caminó  contra  los  jirones  de  fuego.  Éstos  no  mordieran  su  carne,  éstos  lo

acariciaron y  lo inundaron sin calor  y  sin combustión.  Con alivio,  con humillación,  con

terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo.”250

Para Foucault, o que marca o aparecimento do  homem na modernidade não é a sua

simples colocação entre os objetos a que se dirige o saber, mas antes a situação peculiar pela

qual é conduzido à condição de um duplo empírico-transcendental. Isto é, ele se torna um

objeto,  submetido a  um discurso verdadeiro,  mas nessa objetividade se quer  encontrar  os

fundamentos  para  a  veracidade  de  todo  discurso.  Enquanto  o  positivismo  fundamenta  a

verdade  de  seu  discurso  na  objetividade  do  empírico,  a  filosofia,  como  um  discurso

248 BORGES, J.L. “Las ruinas circulares” in Ficciones. Espanha: Planeta DeAgostini: 2005. p.50
249 Idem, p.52
250 Idem, p.55
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verdadeiro  em  formação,  remeterá  a  possibilidade  de  toda  objetividade  a  uma  verdade

transcendental  sustentada  no  homem  dado  empiricamente  por  seu  próprio  discurso,

engendrando assim um pensamento escatológico que fundamenta na finitude do homem a

passagem em definitivo a um outro estado em que toda verdade será reenviada à verdade

originária deste homem. Há uma verdade e uma verdade da verdade, uma se sustentando na

outra.  A análise  do  vivido,  buscando  afastar-se  do  positivismo  e  da  escatologia,  antes

confirma-os colocando-se na menor distância possível  entre empírico e transcendental:  “o

retorno se dá  no  extremo recuo da origem”.251 Assim,  desde  que  Kant  acrescenta  às  três

críticas a questão  Was ist der Mensch na sua interrogação pelas condições  a priori de toda

experiência:

A  configuração  antropológica  da  filosofia  moderna  consiste  em  desdobrar  o

dogmatismo, repartí-lo em dois níveis diferentes  que se apóiam um no outro e se

limitam um pelo  outro:  a  análise  pré-crítica  do  que  é  o  homem em sua  essência

converte-se na analítica de tudo o que pode dar-se em geral à experiência do homem252

Assim,  organizam-se  as  bases  de  um  pensamento  que  reduz  toda  diferença  à

manifestação  selvagem de  uma identidade  já  administrada,  definindo  o  empírico  por  sua

remissão ao transcendental: “Vê-se como a reflexão moderna, desde o primeiro esboço dessa

analítica,  se inclina em direção a certo pensamento do Mesmo – em que a Diferença é a

mesma coisa que a Identidade – (…) repetição do positivo no fundamental.”253 O homem é

colocado em oposição à natureza e nesta relação fica subsumida tanto a finitude do homem,

que agora se tornou seu próprio fim, quanto a determinação objetiva da natureza, remetida aos

fundamentos de uma percepção humana. 

Daí o jogo interminável de uma referência reduplicada: se o saber do homem é finito,

é porque ele está preso, sem liberação possível, nos conteúdos positivos da linguagem,

do trabalho e da vida; e inversamente, se a vida, o trabalho e a linguagem se dão em

sua positividade, é porque o conhecimento tem formas finitas.254

Todas as diferentes formas do impensado para as quais se volta o saber moderno se

251 APEAC, p.461
252 APEAC, p.472
253 APEAC, p.435
254 APEAC, p.436
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tornam  imagens  em  um  espelho  vazio  que,  quando  encarado  de  frente,  revelará

indubitavelmente o rosto de seu observador. Assim, o pensamento moderno se organizará em

oposição ao questionamento clássico que buscava organizar o quadro das diferenças supondo

a monotonia originária da semelhança na representação.

A analítica da finitude tem um papel exatamente inverso: mostrando que o

homem é determinado, trata-se,  para ela,  de manifestar que o fundamento

dessas determinações é o ser mesmo do homem em seus limites radicais; ela

deve manifestar também que os conteúdos da experiência são já suas próprias

condições, que o pensamento frequenta previamente o impensado que lhes

escapa  e  cuja  reapreensão  é  sua  tarefa  de  sempre;  ela  mostra  como essa

origem de que jamais o homem é contemporâneo lhe é a um tempo retirada e

dada ao modo da iminência; em suma, trata-se sempre para ela, de mostrar

como o Outro, o Longínquo é também o mais Próximo e o Mesmo.255

Na episteme clássica a questão da linguagem fica como que domada, subsumida, por

sua relação de representação com a representação, no discurso retórico. Aí toda questão da

verdade na injunção de bem dizer.  A questão das diferentes línguas é pensada como uma

questão  de  derivações  em relação  à  representação  intrínseca  na  linguagem.  No limiar  da

modernidade as línguas passam a adquirir uma interioridade própria, uma história e um povo.

Assim, quando a linguagem não é mais o solo absoluto de um saber soberano, quando seu ser

se dispersa em objetos peculiares e distintos, coesos em sua dispersão, um outro ser vem à luz,

interrogado  em sua  certeza.  E  no  quarto  vazio  da  representação,  do  trono  no  centro  da

biblioteca, este homem desdobra-se sobre si mesmo e crê ver no mesmo que o encara do

espelho um outro que confirma a segurança de seu olhar. E no outro em que esbarra quando

sai à rua crê encontrar o mesmo que imagina continuar a velar no espelho vazio.

Mas se o saber dispersa as línguas e as reúne em organismos, a literatura reúne o falar

sem corpo de uma língua qualquer que não cessa de falar e repetir-se, neutralizada – tornada

potência – pelo é não mais que não é que delimita o seu espaço, transgredindo aí a própria

racionalidade do discurso, os sua disposição de meios para fins. A autorreferência (seja pela

implicação da enunciação ficcional no discurso, seja pela adequação a um gênero) torna clara

de alguma forma a presença de um procedimento que esfumaça a subjetividade na escrita. A

arbitrariedade  do  procedimento,  por  sua  vez,  introduz  um marco  aleatório  que,  no  falar

híbrido  de  ser  e  não  ser,  retira  o  discurso  de  seu  solo  de  positividade  –  revelando  sua

255 APEAC, p.469
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paradigmaticidade  –  pelo  acontecimento  da  escrita  que  produz  uma  multiplicidade  de

discursos  singulares,  irredutíveis  uns  aos  outros,  incompatíveis  com a  identidade  de  uma

racionalidade transcendental. 

Se essa mesma linguagem surge agora com insistência cada vez maior numa unidade

que devemos mas não podemos ainda pensar, não será isto o sinal de que toda essa

configuração vai agora deslocar-se, e que o homem está em via de perecer, na medida

em que brilha mais forte em nosso horizonte o ser da linguagem?256

Para Foucault a existência da literatura, a proliferação da linguagem em seu ser bruto,

desarticula o homem ali onde ele buscava reunir o mundo em si. De um falar que desvenda e

submete, emergem vozes confusas, díspares, ecos sem corpo e um rosto que não corresponde

à identidade. A pluralidade do singular na literatura, a repetição selvagem dos enunciados é

inconsistente com a universalidade discursiva implícita na noção de homem (na própria noção

de Discurso retórico que ele vem substituir). Dois homens podem usar as mesmas palavras e

não se compreenderem jamais. As piadas são irredutíveis. Em uma cultura em que a literatura

adquire cada vez mais um lugar de evidência (a dos anos 60? na França?) a unidade deste

homem deve se dispersar.

A literatura é como o fogo das ruínas circulares que brilha e não queima, esquenta e

não aquece, e a concretude de sua chama revela que este que acreditava na realidade do fogo é

que tem, antes uma existência apenas tênue, sonho que esqueceu a sua noite.

Foucault termina seu livro, manifestando a força e a proeminência de Nietzsche neste

pensamento,  com  uma  espécie  de  profecia  que  enxerga  na  manifestação  cada  vez  mais

cintilante da literatura, a iminência do fim do homem:

o último homem é ao mesmo tempo mais velho e mais novo que a morte de Deus;

uma vez que matou Deus, é ele mesmo que deve responder por sua própria finitude;

mas, uma vez que é na morte de Deus que ele fala, que ele pensa e existe, seu próprio

assassinato  está  condenado  a  morrer;  deuses  novos,  os  mesmos,  já  avolumam no

Oceano futuro; o homem vai desaparecer. Mais que a morte de Deus – ou antes, no

rastro  desta  morte  e  segundo uma correlação  profunda com ela,  o  que  anuncia  o

pensamento de Nietzsche é o fim de seu assassino; é o esfacelamento do rosto do

homem no riso e o retorno das máscaras; é a dispersão do profundo escoar do tempo,

256 APEAC, p.535
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pelo qual ele se sentia transportado e cuja pressão ele suspeitava no ser mesmo das

coisas; é a identidade do Retorno do Mesmo e da absoluta dispersão do homem.257 

Como dizia Nietzsche, Deus deve morrer de novo e de novo. O assassino que ocupa o

seu lugar está fadado ao mesmo destino. Novos deuses e novas mortes de Deus. Aquele que se

torna mito será desmistificado. E o espaço a ser indefinidamente explorado da Biblioteca, o

labirinto de sendas que se birfucam, retorna implacavelmente às vésperas da catástrofe que o

instituiu.

Se Kant acusou o sono dogmático e procurou apontar caminhos para um despertar no

Esclarecimento, Foucault encontra um novo sono no fundamento antropológico da filosofia

moderna,  que  busca  reduzir  todas  as  questões  às  de  uma natureza  humana:  repetição  da

origem no fundamental, do pensado no impensado, do empírico no transcendental. Neste sono

o homem sonha o homem. O outro se torna sempre antes o mesmo.

É  verdade  que  se  pode  criticar  em  Foucault  a  elisão  de  seu  próprio  lugar  de

enunciação. Embora, como mostramos, ele busque, na verdade, delimitá-lo explicitamente, a

forma geral de seu discurso tende a omiti-lo.  O percurso que faz,  entretanto,  termina por

conduzir  a uma crítica radical de um pensamento autocêntrico,  doença endêmica ou sono

profundo arraigado no pensamento  europeu até  o fim do século XX. A análise  cética de

Foucault parece suspender todos os enunciados, até os mais legitimados pela nossa cultura (as

ciências empíricas), ao espaço de uma linguagem autônoma, dividida em opiniões segundo

leis próprias e impessoais de um desenrolar histórico. O que resta aí, abaixo de toda polêmica

e de discursos gerais sobre a natureza humana e o progresso da história, é alguém que afirma,

com a certeza de quem fala sobre si mesmo, que sabe o que fala e que, portanto, pode agir a

respeito.

Este homem, hoje isto se tornou claro, que fala sobre uma natureza humana, que sabe

e que diz que sabe, é o detentor privilegiado de um discurso segundo uma ordem rígida de

poderes.  É  um  Herr  Doktor ou  um  Monsieur  Docteur ou  phd,  em alguma  universidade

burguesa da metrópole. Um intelectual que, mal tendo o domínio completo de seu campo

específico, faz de si a voz de uma multidão e o espírito de uma profecia que apenas espera o

momento certo para se realizar e suspender o devir da história.

A morte do homem que se anuncia não é a profecia escatológica da destruição das

257 APEAC, p.534
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ciências humanas. É antes o anúncio do fim de um lugar de fala. Este que faz do Mesmo o

fundamental, o originário, o universal. O desmoronamento de um humanismo que quer impor

a todas as pessoas o mesmo destino e a mesma sorte, os mesmos desejos e necessidades, a

mesma história e o mesmo modo de falar.

não se deve esquecer que é o minotauro quem vela no fundo do palácio de Dédalo do

qual, após o longo corredor, ele é a última prova e que, em compensação, esse palácio

que o aprisiona, o protege, foi construído para ele e manifesta, na parte externa, sua

natureza monstruosamente amalgamada. 258

258 RR, p.67
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Considerações finais e conclusão

Uma investigação mais exaustiva e sistemática sobre a conceituação de literatura em

Foucault precisaria levar ainda em conta muitos textos nos quais o assunto se desenvolve. A

obra de Foucault é bastante extensa e inclui, além dos livros que publicou em vida, diversos

artigos, entrevistas e seminários, além dos doze cursos que ministrou no Collège de France.

Seria  preciso,  ainda,  conhecer  mais  a  fundo a obra dos  escritores por ele  mencionados –

Shakeaspeare,  Flaubert,  Baudelaire,  Mallarmé,  Artaud,  Kafka,  Roussel,  Robbe-Grillet,

Klossowski, Bataille, Blanchot, e outros, além dos autores aqui discutidos, Cervantes, Sade e

Borges. De um modo particular a teoria da experiência interior em Bataille e a do espaço

literário em Blanchot parecem ser elementos essenciais para essa construção foucaultiana. Por

fim, poder-se-ia ainda investigar as relações e antecedentes filosóficos, a história da filosofia,

o contexto do pós-estruturalismo, os  Annales, os epistemólogos franceses. O fato é que por

mais finito e limitado que seja o arquivo, o trabalho de pesquisa é sempre colossal, muito

maior  que nós  mesmos,  e  qualquer  pretensão de uma leitura  sistemática  e  exaustiva  está

fadada à frustração da incompletude e da fragmentariedade.

Por isso, neste trabalho, procurei me aferrar à essa fragmentariedade para que ela não

se tornasse causa de frustração, mas a alegria de uma potência em devir. Um livro, mesmo que

não sofra da restrição de um número fixo de páginas, como os da Biblioteca de Babel, é um

corte arbitrário de um tecido cujas linhas se interligam com todo Texto. Este ensaio buscou

traçar o percurso de uma investigação textual empírica, dadas as limitações de tempo e do

gênero acadêmico que estabelecem as condições do recorte que aí se delimita. Desta forma,

preferi me ater a uma pequena constelação de obras literárias concretas a fazer uma leitura

mais sistemática baseada na filosofia de Foucault. O contato com o Dom Quixote,  Justine e

Juliette e os contos e ensaios de Borges foram profícuos e enriquecedores abrindo o escopo de

possibilidades da leitura de Foucault, ao invés de fechá-las e conduzí-las segundo uma linha

previsível. O deslocamento entre essas obras tão heterogêneas conduziu um movimento de

múltiplos distanciamentos e aproximações e uma reflexão mais complexa e perplexa, quando

uma leitura mais focada, embora pudesse apresentar os resultados de uma forma mais clara e

concisa,  certamente  teria  limitado  o  espectro  de  considerações  e  induzido  uma  descrição

assentada em clichês e interpretações estratificadas.

Conforme  minha  interrogação  inicial  a  respeito  de  uma  relação  entre  ciência  e

123



literatura, observei que, considerado o caráter paradigmático e historicamente contingente dos

discursos, a impossibilidade da determinação bi-unívoca do empírico pela linguagem e sua

vinculação a um a priori histórico, uma vez que a experiência só se dá na linguagem, pode-se

pensar que a literatura, a partir da enunciação de seu simples “eu falo”, a suspensão cética em

sua  reflexão  sobre  o  mundo,  vincula-se  à  experiência  de  falar  o  mundo  e  adquire  tanta

objetividade  quanto  possível  em  sua  linguagem  quanto  a  ciência.  Mas,  enquanto  esta

estabelece  sua  relação  com  a  verdade  por  atos  de  fala  que  instituem  fatos  por  trás  de

fenômenos, a literatura, dirigindo-se antes à simples possibilidade de falar, suspende a relação

dos enunciados com a verdade, mostrando que as mesmas formas discursivas que se ordenam

em direção à verdade podem dirigir-se também à loucura, à insensatez, à fantasia e à ficção,

desestabilizando  os  vínculos  que  ligam,  em  um  dado  momento  histórico,  certas  formas

discursivas à verdade.

Se, como Nietzsche afirma em O nascimento da Tragédia (§15), o télos da ciência é a

criação de mitos, metáforas convertidas em verdade, a literatura desmistifica as formas do

verdadeiro, apontando para sua metaforicidade. Sob essa luz a literatura revela uma potente

dimensão crítica.

Quanto  à  relação  entre  literatura  e  acontecimento  na  ordem dos  discursos  em  As

palavras e as coisas, considerando o discurso sobre as mortes sucessivas de Deus e de seus

assassinos no Retorno do Mesmo que encerra o livro, pude observar que as obras literárias

colocadas  contra  o  fundo  dos  acontecimentos  de  transformação  epistêmica  em  APEAC

aparecem  na  ordem  de  uma  desmistificação  das  formas  do  verdadeiro,  anomalia

paradigmática que explicita o caráter meramente exemplar do paradigma, nem lógico nem

universal.  Assim, o  Dom Quixote apareceria no limiar entre Renascimento e Classissismo

como desmistificação do discurso das semelhanças. Sade, do outro lado da idade clássica, em

seu ruir e no aparecimento da modernidade, desmistifica, com sua retórica insensata, a relação

entre  o  bem  dizer,  o  discurso  retórico,  e  a  verdade,  pressuposta  no  pensamento  da

representação. Por fim, as obras literárias do século XX mencionadas por Foucault, e a de

Borgesm de um modo particular, ficcionalizam as formas do Mesmo, revelando a diferença

que  subjaz  à  subjetividade  e  desfazendo  os  vínculos  que  ligaram,  por  dois  séculos,  a

identidade do sujeito com o Mesmo à possibilidade de verdade.
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