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APORIAS DO PODER: SOBRE AS OBJURGAÇÕES DE HABERMAS 
A FOUCAULT (E UMA RESPOSTA)

Jéverton Soares dos Santos1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
(sobre um debate que nunca existiu)

 Certa vez, o grande filósofo alemão Theodor Adorno, com 
quem Jürgen Habermas trabalhou como assistente em Frankfurt, 
observou que, na psicanálise, nada é realmente verdadeiro, a não ser 
os seus exageros (ADORNO, 1993, p. 41). Mutatis mutandis, poder-
se-ia dizer que o mais interessante, na ensaística de Habermas, é 
a sua capacidade sui generis de criar hipérboles hermenêuticas, 
faceta da qual, aliás, nem mesmo Adorno foi poupado (HABERMAS, 
2000, p. 153-186). Porém, de todos os livros escritos por Habermas, 
“O Discurso Filosófico da Modernidade” (1985) é, de longe, o 
que melhor representa o caráter irônico, a elegância literária, 
a erudição elevada e o tom combativo que balizam todo o seu 
pensamento crítico. Conquanto seja nessa mesmíssima obra que se 
localizam alguns dos seus maiores equívocos de interpretação. E é 
exatamente sobre um desses quiproquós filosóficos, envolvendo a 
figura de Michel Foucault, que se tratará doravante neste texto.

Destarte, o que se está afirmando é algo deveras prosaico: 
a interpretação de qualquer filosofema é passível de crítica ou de 
concordância, inclusive aquela feita por outro filósofo ou filósofa, 
sem que para isso se precise aceitar a validade do perspectivismo 
radical, que “prescreve” que não há verdade objetiva. Isto é, que 
tudo é apenas questão de interpretação, ou da própria posição pós-
moderna, a qual estabelece a construção social como medida de 
todas as coisas.

1  Doutor em Filosofia pela PUCRS (2019), com bolsa da CAPES. Realizou um estágio na Universidade 
de Kassel (2017), com bolsa do PDSE; Mestre (2015), licenciado (2016) e bacharel (2013) em Filosofia 
pela PUCRS. Aproveita-se o ensejo para agradecer ao professor – e amigo – Odair Neitzel pelo honroso 
convite para fazer parte desta empreitada teórica.
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É justamente a partir da aludida noção de “pós-moderno” 
[Posmoderne], formulada e combatida categoricamente por 
Habermas a partir da década de 80, que se pretende realizar, aqui, 
uma defesa de Foucault, ou melhor, uma crítica às objurgações 
habermasianas dirigidas ao filósofo francês. É claro que não se 
deve fazer uma noite em que todos os gatos são pardos. Como 
se verá doravante, nem tudo o que Habermas escreveu sobre a 
filosofia de Foucault é equivocado. Para falar a verdade, parece 
justa a sua insistência em mostrar que Foucault errou ao se afastar, 
gradativamente, do estruturalismo, especialmente à luz das próprias 
premissas éticas das primeiras obras foucaultianas. Ainda que seja 
sabido que, na famosa entrevista a Hubert Dreyfus e a Paul Rabinow, 
Foucault negou peremptoriamente o vínculo de seu pensamento 
com o estruturalismo (DREYFUS, RABINOW, 1995), é difícil encarar 
tal recusa tardia sem boas doses de ironia e de ceticismo. Para 
falar a verdade, a maioria dos problemas levantados pela leitura 
habermasiana são relevantes, senão até mesmo indispensáveis em 
uma abordagem que almeja refletir sobre o legado foucaultiano na 
atualidade, visto que ela não só toca em algumas feridas não curadas 
até hoje pela filosofia francesa pós-estruturalista, senão também 
porque cria novas feridas que dificilmente poderão ser cicatrizadas 
sem o diálogo profícuo com outras tradições de pensamento.

Do ponto de vista desta investigação, o principal problema 
da reconstrução da trajetória filosófica de Foucault empreendida 
por Habermas não reside tanto nas premissas “comunicativas” que 
sustentam sua leitura, isto é, na distinção entre um agir orientado 
ao entendimento [Verständigungsrationalität] e uma ação 
instrumental ou estratégica2, senão nas conclusões que Habermas 
chegou a partir dessas premissas, uma vez que ele imputa a Foucault 
uma confusão entre esses dois níveis de ação. Há, portanto, uma 
discrepância entre as teses retiradas dos escritos de Foucault e as 
suas próprias formulações sobre Foucault. É como se Habermas, em 
nome de uma fidelidade narcisista ao seu próprio projeto filosófico, 
rejeitasse um mergulho teórico no mar de incertezas que pairam 

2 “[...] Incluo no agir comunicativo as interações mediadas pela linguagem nas quais todos os participantes 
buscam atingir fins ilocucionários, e tão somente fins como esses. Ao contrário, considero agir estratégi-
co mediado pela linguagem as interações em que ao menos um dos participantes pretende ocasionar com 
suas ações de fala efeitos perlocucionários em quem está adiante dele” (HABERMAS, 2012, v. 1, 510).
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as perturbadoras análises foucaultianas, preferindo manter, em 
vez disso, um distanciamento negativo que lhe assegurasse as suas 
próprias convicções, no fundo deveras racionalistas.

Aquilo que Habermas mais recrimina em Foucault é a sua 
passagem da arqueologia do saber para a genealogia do poder, ou 
seja, a guinada para a teoria do poder que se inicia a partir da década 
de 70, que faz com que Foucault deixe para trás a “desenvoltura 
erudita” de uma hermenêutica profunda em detrimento de um 
“positivismo feliz”, algo que impede a superação do “paradoxo 
metodológico” de uma “anticiência” que escreveria a história das 
pseudociências (que são as humanas), com o objetivo de uma crítica 
radical da razão3.

Como se verá doravante, Habermas não está convencido 
de que “a vontade de saber” possa estar em qualquer situação 
comunicacional cotidiana, inclusive em casos que respeitem uma 
situação ideal de fala, na qual a “coerção não-coercitiva do melhor 
argumento” fala mais alto do que o uso da força ou da violência. Mas 
o problema dessa crítica é de interpretação: Habermas tira uma 
conclusão drástica de uma premissa foucaultiana deveras modesta, 
a saber, a de que, na prática, a distinção entre verdadeiro e falso 
serve como mecanismo de exclusão e está baseado em uma vontade 
de saber absurdamente arbitrária e contingente. É apenas isso que 
Foucault sugere em “A ordem do Discurso”, a sua aula inaugural 
proferida em 1970 no Collège de France. Ele não quer eliminar a 
verdade proposicional em geral em detrimento de um relativismo 
deletério. Em uma entrevista concedida na década de 70 a Alexandra 
Fontana, Foucault falou sobre a possibilidade de promover um 
novo “regime” de verdade, que teria a função de desvincular o 
poder da verdade de suas formas de hegemonia (social, econômica 
e cultural), no interior das quais a verdade funciona – ainda hoje4.

3  “A guinada para a teoria do poder deve antes ser entendida como uma tentativa, internamente motivada 
de transpor os problemas diante dos quais Foucault se encontra depois de levar a termo, em As palavras e 
as coisas, um desmascaramento das ciências humanas unicamente com os meios da análise do discurso” 
(HABERMAS, 2000, p. 349).

4  “O problema político essencial para o intelectual não é criticar os conteúdos ideológicos que estariam 
ligados à ciência ou fazer com sua prática científica seja acompanhada por uma ideologia justa; mas 
saber se é possível constituir uma nova política da verdade. O problema não é mudar a consciência das 
pessoas, ou o que elas têm na cabeça, mas o regime político, econômico, institucional de produção de 
verdade. [...] Em suma, a questão política não é o erro, a ilusão, a consciência alienada ou a ideologia; é 
a própria verdade” (FOUCAULT, 1979, p. 14).
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Aliás, mister enfatizar o seguinte: não há nada escrito, ou 
gravado, que comprove que Foucault tenha discutido com Habermas 
a sua controvertida visão da Modernidade, nem publicamente 
nem pessoalmente. Portanto, a rigor, a controvérsia “Habermas 
e Foucault” nunca existiu5. Se, de um lado, Sergio Paulo Rouanet 
enfatiza que eles, de fato, se conheceram pessoalmente (ROUANET, 
1987, p.149), então, por outro lado, tem-se o próprio testemunho 
de Habermas, que relata esse encontro em um texto escrito depois 
da morte de Foucault, no qual confessa, quase em tom de culpa, que 
talvez não tenha entendido tão bem o projeto filosófico do autor de 
“História da Loucura” (HABERMAS, 1994, p. 103).

Talvez o único testemunho, em terceira pessoa, de um 
possível encontro entre esses dois filósofos seja dado por Didier 
Eribon, que relata estar junto com Foucault na manhã de 7 de março 
de 1983, ocasião em que Habermas proferiria sua primeira lição 
no Collège de France. Eribon declara ter visto os dois filósofos se 
saudarem rapidamente. E só. Afora isso, segundo Eribon, Foucault 
teria dito categoricamente que não assistiria a nenhuma palestra de 
Habermas, pois não tinha vontade de perder o seu tempo (ERIBON, 
1995, p. 383).

Curiosamente, as quatro lições iniciais do livro “O Discurso 
Filosófico da Modernidade”, dedicadas, em grande medida, a expor 
o pensamento alemão sobre a Modernidade (entre os quais, Max 
Weber, Benjamin, Schiller, Hegel, Nietzsche, etc.), foram expostas, 
pela primeira vez, naquela instituição francesa. Coincidência 
ou não, as demais lições, dedicadas em combater a “nova 
intransparência”, conceito criado por Habermas para designar e 
criticar a “ameaçadora” onda irracionalista intrínseca à filosofia 
francesa, especialmente aos escritos de Derrida, de Bataille e – claro! 
– de Foucault, só seriam expostas em 1984, em palestras ultramar, 
nos seminários da Cornell University em Nova Iorque, portanto, 
bem longe dos ouvidos e dos olhos daqueles mais interessados 
em rebater as críticas habermasianas, ou seja, o próprio público 
acadêmico francês.

5  É assim que James Schmidt, professor da Universidade de Chicago, jocosamente caracteriza essa dis-
cussão: “the debate that never was”, literalmente, “o debate que nunca existiu” (SCHMIDT, 2013). Para 
uma exploração filosófica da “impossibilidade” de tal debate, conferir (ORTEGA, 1999).
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Antes de apresentar, publicamente, as lições de “O Discurso 
Filosófico da Modernidade” somente em 1983, Habermas já havia 
prefigurado anteriormente a sua impiedosa crítica a Foucault e 
à filosofia francesa contemporânea. Quando, em 1980, recebeu o 
Prêmio Adorno, Habermas apresentou um texto que se tornaria 
um dos mais influentes manifestos contemporâneos a favor da 
ilustração e da racionalização ocidental. Em “Modernidade: um 
projeto inacabado”, além de defender a tese de que a Modernidade, 
por seu caráter autocrítico e aberto à transformação, tende a 
se reinventar em um contínuo processo de racionalização, o que 
faz com que ela esteja sempre em vias de ser realizada não só 
potencialmente, mas efetivamente, Habermas tratou de criar uma 
tipologia filosófica, com a intenção de mapear os defensores de um 
novo irracionalismo em pleno a sociedade contemporânea, a partir 
de três grandes grupos: “jovens conservadores” [Jungkonservativen], 
“velhos conservadores” [Altkonservativen] e “novos conservadores” 
[Neukonservativen].

Para os propósitos deste trabalho, vale discorrer sobre 
o primeiro grupo, o dos “jovens conservadores”, o qual está 
associado à tentativa de recuperação da “experiência básica da 
Modernidade estética” [Grunderfahrung der ästhetischen Moderne]. 
Os principais representantes dessa tendência seriam justamente 
Bataille, Foucault e Derrida. Na visão de Habermas, por detrás 
da “fria” fachada de historicismo radical de Foucault, esconde-
se uma “paixão” estética, uma espécie de “esteticismo”, típico dos 
jovens conservadores pós-modernos, que desrespeita a separação 
axiológica das esferas de valor, em detrimento da superestimação 
da visão artística modernista, comprometida com ideais como 
transitoriedade e espontaneidade (HABERMAS, 2000, p. 386).

Isso explica, até certo ponto, o desconforto causado pela 
visita de Habermas ao Collège de France. Talvez o autor que melhor 
apresente os “bastidores” do mal-estar provocado pela visita 
habermasiana à França seja o já mencionado Didier Eribon, através 
do seu clássico “Michel Foucault e seus contemporâneos” (1995). 
Como enfatiza Eribon, na ocasião da visita de Habermas à instituição 
francesa, o filósofo de Düsseldorf já gozava de uma significativa 
reputação, especialmente, embora não exclusivamente, por causa 
de sua já enferrujada vinculação à Escola de Frankfurt, algo que 
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lhe permitia transitar em diferentes contextos institucionais como 
um respeitável intelectual de esquerda. É sintomática, contudo, a 
reação de Foucault quando soube que o historiador Paul Veyne, seu 
amigo e futuro comentador de suas obras, tomou a iniciativa de 
convidar Habermas para proferir palestras naquela universidade: 
“Como pode te ocorrer de convidá-lo?” (apud ERIBON, 1995, p. 
383).  

Mas há um ponto que é consensual entre a recepção francesa: 
salvo uma ou outra vaga alusão, Foucault jamais fez questão de 
mencionar Habermas em suas aulas ou em seus escritos, nem ao 
menos fez menção de reconhecê-lo como um interlocutor à sua 
altura, algo que ele fez com o seu famoso crítico marxista Dominique 
Lecourt (ROUANET, 1987, p. 194). Apesar disso, é conhecida a sua 
afirmação expressa no jornal Die Zeit de 10 de agosto de 1984, na 
qual ele expressa sua profunda admiração pela assim chamada 
Escola de Frankfurt: “Se eu tivesse deparado com a Escola de 
Frankfurt quando era jovem, teria ficado seduzido a ponto de não 
fazer mais nada na vida senão comentar seus trabalhos” (apud 
JAY, 2008, p. 20). Didier Eribon é áspero, embora seja preciso, ao 
criticar certa ênfase por parte dos comentadores estadunidenses 
de Foucault, os quais tendem a superestimar a controvérsia deste 
com Habermas (que, a rigor, nunca existiu): “Foucault não dedicou 
jamais artigos ou conferências à obra de Habermas e somente o 
menciona em pouquíssimas ocasiões – e, geralmente, por que o 
interrogavam em alguma entrevista” (ERIBON, 1995, p. 381).

Destarte, no que se segue, refletir-se-á sobre os alcances e os 
limites desse modelo de interpretação promovido por Habermas, 
especialmente em relação ao que Habermas entende por “aporias do 
poder”, isto é, a incapacidade normativa de Foucault de apresentar 
qualquer saída aos degradantes processos disciplinares e coercitivos 
apontados em suas análises arqueológicas e genealógicas. 
Alguns anos mais tarde, na mesma toada, Axel Honneth, o mais 
talentoso aluno de Habermas, chamará de “déficit sociológico” tal 
suposto ponto cego do pensamento de Foucault, radicalizando, 
então, a suspeita habermasiana acerca de Foucault, uma vez que, 
para Honneth (1993), as análises foucaultianas padecem de um 
funcionalismo orientado historicamente. Para realizar isso com 
êxito, o presente capítulo pretende apresentar as objurgações de 
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Habermas a Foucault, ao mesmo tempo em que promove uma 
exposição sumária das linhas de força do próprio pensamento de 
Foucault, contrapondo o espírito objurgador de Habermas à letra 
foucaultiana (Seção 2). Por último, procurar-se-á esboçar uma 
tentativa de resposta a tais objurgações, centradas em duas noções 
que se tornaram centrais no período tardio do pensamento de 
Foucault, a saber, a noção de “acontecimento” [événement] e a de 
“verdade” [verité] (Seção 3).

HABERMAS E A RECONSTRUÇÃO APORÉTICA DA FILOSOFIA 
DE FOUCAULT
            

Segundo Habermas, o pano de fundo da “aporia” a que 
chegou Foucault já está prefigurado em sua primeira obra, 
“História da Loucura” (1961), tendo em vista que ela pretende 
mostrar o fenômeno da loucura como sendo nada menos do que 
o complemento da razão, sobretudo do racionalismo moderno, 
cujo pai é René Descartes, aquele que, segundo Foucault, vaticinou 
uma tendência ontológica comum a toda a era moderna, a saber, 
a de lidar com o louco como se ele fosse um não-ente (portanto, 
um do-ente), sem corpo e sem alma, invisível, visto que, no louco, 
“inexistiria” um cogito que lhe assegurasse a  existência corporal6.

Foucault denuncia, assim, o fato de que o “louco”, por 
não ser contemplado pela racionalidade do cogito ergo sum, 
acabava por ser vítima duas vezes do processo de racionalização. 
Primeiramente, pelo fato de sua existência ter perdido qualquer 
dignidade ontológica, visto que ele deixou de “existir” porque não 
“pensava”. Em segundo lugar, por que o seu sofrimento deixou 
de ser considerado como real, já que somente pode sofrer quem 
existe – e, como visto, o louco não existe para o cogito cartesiano. 
Comentando essa metafísica moderna da “desentificação do 
louco”, ou seja, da transformação do “ente” louco em um “nada”, no 
6  “No caminho da dúvida, Descartes encontra a loucura ao lado do sonho e de todas as formas de erro. Será 

que essa possibilidade de ser louco não faz com que ele corra o risco de ver-se despojado da posse de 
seu próprio corpo, assim como o mundo exterior pode refugiar-se no erro, ou a consciência adormecer 
no sonho? [...] Na economia da dúvida, há um desequilíbrio fundamental entre a loucura, de um lado, 
e o sonho e o erro, de outro. A situação deles é diferente com relação à verdade e àquele que a procura; 
sonhos ou ilusões são superados na própria estrutura da verdade, mas a loucura é excluída pelo sujeito 
que duvida. Como logo será excluído o fato de que ele não pensa, que ele não existe” (FOUCAULT, 
1972, p. 52-53).
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capítulo IX de “O Discurso Filosófico da Modernidade”, intitulado 
“Desmascaramento das Ciências Humanas pela Crítica da Razão: 
Foucault”, Habermas observa que, em “História da Loucura”, já 
se encontra arqueologicamente prefigurado os quatro motivos 
que acompanharão todas as análises foucaultianas posteriores, 
inclusive a sua ampliação “genealógica” desse empreendimento, 
qual seja 1) o vínculo entre ciência e prática social; 2) o nexo causal 
entre instituição (por exemplo, “Hospital Geral”) e isolamento; 3) 
o parentesco entre humanismo e terror; por fim, 4) o tema do “a 
priori concreto” das ciências, o arranjo pan-óptico de Bentham, “o 
ver sem ser visto”. Destarte, pretende-se, aqui, seguir parcialmente 
essa ordem temática levantada por Habermas, mas respeitando 
as diferenças internas em cada uma das obras citadas por ele, 
ainda que Habermas não tenha feito isso, pois traça uma linha de 
“continuidade” entre os diferentes momentos que, simplesmente, 
inexiste.

Voltando à análise de “História da Loucura”, para Habermas, 
a obra teria, desde já, um viés anti-intelectualista, algo anunciado 
na alcunha da mesma: “A pretensão de criticar a razão já é levantada 
no subtítulo, ao prometer uma “História da loucura na idade da 
razão” (HABERMAS, 2000, p. 335). Já nessa passagem, o equívoco 
hermenêutico de Habermas salta aos olhos, tendo em vista que 
o subtítulo original da obra não é, como no alemão, “História da 
Loucura na Idade da Razão” [Geschichte des Wahns im Zeitalter der 
Vernunft], senão “História da Loucura na Idade Clássica” [Histoire 
de la Folie à l’Âge Classique]7. Afora isso, o que menos surpreende 
Habermas nesse livro é a tripla influência “antimoderna”, que o 
baliza subterraneamente, referente ao “discurso negativo sobre o 
sujeito” de Lévi-Strauss, aos temas nietzschianos da crítica da razão 
de Bataille e ao interesse pela história das ciências de Bachelard. 
Todas essas influências promoveram um poderoso efeito superfície 
na análise foucaultiana, visto que nela se deixa perceber um 
significativo distanciamento metodológico entre o discurso sobre 
a loucura e quem reconstrói a história do discurso sobre a loucura8.

7  Como alguns comentadores já notaram, foi a partir da edição revisada de 1972 que Foucault abandonou 
definitivamente o título original de sua tese de doutorado, que era Loucura e Desrazão [Folie et dérai-
son], permanecendo apenas o subtítulo. Para falar a verdade, não há mais subtítulo a partir da edição 
francesa de 1972.

8  De início, Habermas ignora a influência de um autor que é fundamental na trama arqueológica fou-
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Trata-se de um estudo sobre a pré e a proto-história da 
psiquiatria. Foucault mostra que, a partir do final do século XVIII, a 
loucura passa a ser vista como uma doença mental. Essa conclusão 
está baseada na reconstrução da história da origem do discurso 
hegemônico sob o qual os psiquiatras dos séculos XIX e XX falavam 
sobre a loucura9. O que está em jogo, aqui, é a tentativa de mostrar 
como a razão moderna serviu para fundamentar práticas que, a 
rigor, deveriam ser consideradas como opostas à razão. Nas certeiras 
palavras de Habermas: “Uma razão que se tomou monológica 
mantém a loucura à distância, para apoderar-se dela sem riscos, 
como de um objeto purificado de toda subjetividade racional” 
(HABERMAS, 2000, p. 335). O nascimento da clínica psiquiátrica 
tem, assim, um duplo significado nesse contexto, servindo não só 
para tratar a loucura como uma doença, senão também para criar 
um processo de “exclusão inclusiva”, tendo em vista que o indivíduo, 
tachado como louco na clínica psiquiátrica, passa a fazer parte de 
uma trama deliberada de segregação e proscrição, comandada por 
psiquiatras, aqueles profissionais que, por uma ironia diabólica 
do destino, eram proprietários antes de um poder social, do que 
agentes de um saber legítimo10.

É importante adiantar que a tentativa quase obsessiva 
de Habermas, em toda a sua reconstrução do itinerário teórico 
foucaultiano, será a de vincular a crítica empreendida por Foucault a 
certos modelos de racionalidade (psiquiátrica, jurídica, moral, etc.) 
a uma crítica generalizada a todo e qualquer modelo de razão11, ou 
seja, como sendo uma negação ad hoc da racionalidade enquanto 
tal, algo que fica evidenciado já no início de sua análise sobre a 
“História da Loucura”12.

caultiana: Georges Canguilhem (1904- 1995), que foi orientador de Foucault em sua tese de doutorado, 
justamente a obra “História da Loucura”.

9  “A psicopatologia do século XIX (e talvez ainda a nossa) acredita situar-se e tomar suas medidas com 
referência num homo natura ou num homem normal considerado como dado anterior a toda experiência 
da doença. Na verdade, esse homem normal é uma criação” (FOUCAULT, 1972, p. 148).

10  “Quanto aos que professam que a loucura só caiu sob o olhar serenamente científico do psiquiatra após 
ser libertada das velhas participações religiosas e éticas nas quais a Idade Média a havia encerrado, 
esses devem ser constantemente remetidos a esse momento decisivo em que a insanidade conquistou 
suas dimensões de objeto, ao partir para esse exílio onde durante séculos ficou muda” (FOUCAULT, 
1972, p. 119).

11  Por isso, Habermas afirma: “[Me] deterei na questão de saber se Foucault consegue conduzir uma crítica 
radical da razão na forma de uma historiografia das ciências humanas estabelecida arqueologicamente 
e ampliada à genealogia, sem se enredar nas aporias dessa empresa autorreferencial”.  HABERMAS, 
Jürgen. O Discurso filosófico da Modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 346.

12  “A loucura não aparece, pois, como o resultado de um processo de cisão, em cujo curso a razão comuni-
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 Desse modo, um dos principais constrangimentos 
suscitados pela leitura niveladora de Habermas, mas que se tornou 
uma tendência comum entre os círculos da pragmática universal, 
é de entender o próprio gesto foucaultiano como paradoxal, ou 
melhor, como sendo uma “contradição performativa”. Tal termo 
foi criado pelo seu colega e amigo Karl-Otto Apel, embora as suas 
origens remontem à Metafísica de Aristóteles. Segundo Apel, é 
impossível que uma sentença seja verdadeira se e quando ela se 
contradiz a si mesma. A cópula “é” do princípio de não-contradição 
aristotélico indica que esse princípio designa mais do que uma lei 
do pensamento, consistindo em algo que diz respeito à realidade 
efetiva. Por isso, o princípio de não-contradição é um princípio 
lógico e ontológico. Mutatis Mutandis, para Habermas, Foucault 
recai em uma contradição performativa, visto que a própria 
análise do filósofo francês só foi realmente possível graças a uma 
Modernidade cultural que se abriu para uma autocrítica impiedosa.

 Sendo mais claro ainda: Foucault não teria percebido que a 
mesma Modernidade que produziu instituições sociais coercitivas, 
tais como o hospício, a fábrica, a prisão, a caserna, a escola, o colégio 
militar, etc., criou também experiências culturais transgressoras, 
que seriam capazes de promover uma diferença duradoura, como a 
da redescoberta do trágico e do arcaico em pleno seio da sociedade 
moderna (Nietzsche, Benjamin, Bataille), como a da resistência 
ao cálculo racional e à dominação da natureza (Novalis, Nerval, 
Hölderlin), como a do choque com o lado sombrio, perverso, feio, 
diabólico, estranho da existência humana (Sade, Edgar Alan Poe, 
Baudellaire, Rimbaud), como a do descobrimento do inconsciente e 
das esferas do sonho (Freud). Portanto, a mesma Modernidade que 
criou instituições que, em última análise, anulam a diferença em 
detrimento de um ideal de igualdade que tem que ser perseguido 
por todos, é a que forneceu os dispositivos culturais para que 
Foucault pudesse realizar a sua crítica aos dispositivos modernos 
de poder. Assim, ao criticar a Modernidade de modo unilateral, 

cativa ter-se-ia endurecido em razão centrada no sujeito. Seu processo de formação é, ao mesmo tempo, 
o processo de formação da razão que não se apresenta senão na forma ocidental de uma subjetividade 
referida a si mesma. Aquela “razão” do idealismo alemão, que pretende ser mais originária do que aquilo 
que se personificou na cultura europeia, aparece, então, exatamente como aquela ficção com que o Oci-
dente se revela em sua particularidade, com que se arroga urna quimérica universalidade e disfarça, ao 
mesmo tempo, que impõe, sua pretensão de dominação global” (HABERMAS, 2000, p. 336).       
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Foucault teria atacado as bases transcendentais sem as quais a sua 
própria crítica da Modernidade não se sustenta.

Apesar de sustentar um dualismo quase romântico entre 
cultura e sociedade, algo que é discutível ainda hoje, tendo em 
vista os complexos mecanismos de integração social e a crescente 
pressão oriunda dos imperativos econômicos, os quais implodem 
a possibilidade de resistência pelos atores sociais, o argumento de 
Habermas tem um aspecto válido: a sugestão de que não é preciso 
jogar fora a água suja da banheira com o bebê dentro, uma vez que 
nem tudo o que é de natureza normativa ou coercitiva representa 
opressão ou segregação. No entanto, a leitura de Habermas tem um 
ponto cego, a saber, o pressuposto de que a excessão transgressora 
invalida a regra opressora. Para falar a verdade, em Foucault, 
a excessão confirma a regra. Não basta indicar a ocorrência de 
práticas de resistências para salvar uma época inteira. As vozes 
silenciadas de cada tempo não se tornam menos mudas por causa 
dos gritos de alguns dissidentes. Além disso, mesmo que seja nítida 
a “força poética dionisíaca” de seus primeiros escritos, Foucault 
jamais escreveu (ou disse) que a sua teoria visa um abandono da 
Modernidade social em detrimento de um modernismo estético, cuja 
principal norma seria uma transitoriedade contigente e aleatória. 
Tampouco que toda a regra institucional é necessariamente 
opressora. Em uma entrevista concedida a Alexandre Fontana, no 
final da década de 70, Foucault afirma ter abandonado a concepção 
de poder enquanto repressão, algo que está, a seu ver, presente 
como uma cifra na “História da Loucura”: “Se o poder fosse somente 
repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não, você 
acredita que seria obedecido?” (FOUCAULT, 1979, p. 10). Ademais, 
Foucault nomeou, em uma entrevista a Gérard Raulet, datada de 
1983, como “chantagem racionalista” toda a crítica que confere o 
título de irracionalista a alguém que pretende criticar os aspectos 
opressores da razão (1983, p. 201).

 Habermas tem parcialmente razão ao objurgar Foucault 
por ter ignorado o movimento estético-literário do romantismo na 
“História da Loucura”, salvo algumas exceções, tais como Hölderlin 
e Nerval13. Mas isso, obviamente, não invalida in totum a relevância 

13 Habermas se equivoca, novamente, ao dizer que Hölderlin aparece citado apenas uma vez em História 
da Loucura (Cf. HABERMAS, 2000, p. 336). Isso, porque Foucault cita em vários momentos tanto a 
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do projeto das “configurações arqueológicas”, utilizando-se aqui da 
expressão de Roberto Machado (FOUCAULT, 1979, p. XVIII), mas 
poderia, de fato, simbolizar uma falha teórica desse programa, visto 
que a loucura aparece, tanto no jovem Schelling quanto na filosofia 
romântica em geral, como a figura de Janus, a outra face da razão, 
uma ideia que depõe contra a hegemonia racionalista daquela 
época descrita por Foucault. Nesse ínterim, Habermas chama a 
atenção para um motivo insuspeitadamente romântico perseguido 
pela “História da Loucura”, que será abandonado por Foucault 
posteriormente, a saber, o desejo de encontrar por detrás das 
diferentes máscaras da loucura algo que seja sincero e verdadeiro. 
Isso estaria presente na passagem a seguir: “Há uma região onde, se 
ela (a loucura, j.s.s.) abandona o quase silêncio, esse murmúrio do 
implícito onde a mantinha a evidência clássica, é para recompor-se 
num silêncio sulcado de gritos, no silêncio da interdição, da vigília 
e da desforra” (FOUCAULT, 1972, p. 576).

Ainda que a citação usada por Habermas não seja exatamente 
a mencionada anteriormente14, ela representa de modo mais 
enfático a aludida tendência de tentar se apropriar da verdade da 
loucura em uma “região” anterior à apreensão pelo saber. De acordo 
com Habermas, trata-se de mais um paradoxo tácito na empreitada 
teórica de Foucault, visto que ela intenta, através de uma análise 
do discurso, chegar a uma hermenêutica profunda, que desvelaria 
a fonte originária da bifurcação inicial entre razão e loucura, 
revelando o dito naquilo que não se deixa dizer15.

 Segundo Habermas, a aporia subjacente a esse ousado 
projeto reside em querer desmascarar a figura da razão centrada 
no sujeito monológico e, ao mesmo tempo, se entregar aos sonhos 
dessa razão em seu “cochilo” antropocêntrico. No entanto, essa 
pretensão foi abandonada por Foucault dois anos mais tarde, em 
1963, no livro “Nascimento da Clínica” [Naissance de la Clinique], no 

Hölderlin quanto a Nerval (considerado, amiúde, como pertencente ao romantismo francês, apesar de 
seu estilo tardio, que parece distanciá-lo do leitor romântico) (Cf. FOUCAULT, 1972, p. 385, p. 397, 
p. 412, p. 554 e passim).

14  Cf. Habermas, 2000, p. 337.
15 “Como nos falta a pureza primitiva, o estudo estrutural deve remontar àquela decisão que, ao mesmo 

tempo, liga e separa razão e loucura. Ela deve procurar descobrir o intercâmbio constante, a raiz obscura 
comum e a confrontação original que conferem sentido tanto à unidade como à posição de sentido e 
loucura. Assim poderá reaparecer a decisão fulgurante, heterogênea no tempo histórico, mas apreensí-
vel fora dele, que separa da linguagem da razão e das promessas do tempo aquele zumbido de insetos 
sombrios” (FOUCAULT, 1960, p. 13; HABERMAS, 2000, p. 337).
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qual se encontra, logo de início, a renúncia em buscar, no discurso 
sobre a loucura, a própria loucura, visto que uma hermenêutica 
desmascaradora carregaria consigo, ainda que involuntariamente, 
uma promessa de verdade, algo que não ocorre em uma arqueologia 
desencantada, tendo em vista que não pode haver mais esperança, 
ao menos, não para um arqueólogo da ciência, tal como vaticinou 
Foucault16.

Analisando essa ideia presente em “Nascimento da 
Clínica” (FOUCAULT, 1977, p. 16), Habermas afirmou que, nela, 
já se encontraria anunciada a concepção (positivista) de uma 
historiografia que se contrapõe às ciências humanas, que são 
classificadas, nesse ínterim, como uma espécie de “anticiência” 
(2000, p. 339). Porém, no prefácio de “O Nascimento da Clínica”, 
Foucault afirma algo que, em certo sentido, põe em xeque a 
interpretação habermasiana, tendo em vista que ajuda entender 
que, ali, se trata antes de uma simbiose entre história crítica e 
crítica histórica (isto é, genealogia) do que a procura positivista de 
uma ciência legítima17.

De forma análoga à “História da Loucura”, a obra “O 
Nascimento da Clínica” radicaliza o olhar micrológico, para enxergar 
mais de perto o vínculo específico entre discursos e práticas. 
Diferentemente de Habermas, o qual concebe “prática” como sendo 
qualquer ação simples do cotidiano, tal como correr, entregar coisas, 
martelar, serrar, estudar, etc., e “discurso” como atos de fala que 
podem ser confissões, declarações, ordem, etc., Foucault entende 
“práticas” como algo mais complexo e menos pragmático, a saber, 
como regulações coercitivas (e assimétricas) das formas de ação 
dos costumes que são consolidadas institucionalmente, sejam elas 
16  “Não seria possível fazer urna análise dos discursos que escapasse à fatalidade do comentário, sem 

supor o resto algum ou excesso no que foi dito, mas apenas o fato de seu aparecimento histórico? Seria 
preciso, então, tratar os fatos do discurso não como núcleos autônomos de significações múltiplas, mas 
como acontecimentos e segmentos funcionais formando, pouco a pouco, um sistema. O sentido de um 
enunciado não seria definido pelo tesouro de intenções que contivesse, revelando-o e reservando-o al-
ternadamente, mas pela diferença que o articula com os outros enunciados reais e possíveis, que lhe são 
contemporâneos ou aos quais se opõe na série linear do tempo. Apareceria, então, a história sistemática 
dos discursos” (FOUCAULT, 1977, p. XVI).

17  “A pesquisa aqui empreendida implica, portanto, o projeto deliberado de ser ao mesmo tempo histórica 
e crítica, na medida em que se trata, fora de qualquer intenção prescritiva, de determinar as condições 
de possibilidade da experiência médica, tal como a época moderna a conheceu. De uma vez por todas, 
este livro não é escrito por uma medicina contra uma outra, ou contra a medicina, por uma ausência de 
medicina. Aqui, como em outros lugares, trata-se de um estudo que tenta extrair da espessura do discur-
so as condições de sua história” (FOUCAULT, 1977, p. XVIII).
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pelas práticas médicas ou pelos ritos de passagem, pelas sentenças 
jurídicas ou pelas medidas policiais, sejam pelas instruções 
pedagógicas ou pelos modos de disciplina corporal (FOUCAULT, 
1977, p. 2, 18, 36, 39 e passim). Por sua vez, em Foucault, o discurso 
corresponderia a uma visão estrutural sobre o que os produtores 
e portadores da fala e da comunicação dizem e pensam, sobre o 
que está intencionado em suas palavras e conceitos, através de uma 
noção mitigada de comentário18.

Sendo assim, para Habermas, tanto na acepção foucaultiana 
de discurso quanto na sua noção de prática, já se encontram um 
déficit sociológico imperdoável, tendo em vista que Foucault não 
teria se preocupado em reconstruir a perspectiva interna dos 
sujeitos vítimas das violentas práticas médicas e dos discursos 
segregadores: “Foucault se permite um conceito de social 
absolutamente a-sociológico” (HABERMAS, 2000, p. 340). Faltaria 
a Foucault, então, uma explicação convincente sobre como os 
discursos (científicos ou não) se vinculam às práticas segregadoras: 
“[Falta uma explicação] se os primeiros regem as segundas; se sua 
relação deve ser pensada em termos de base e superestrutura ou 
segundo o modelo da causalidade circular ou, ainda, como interação 
entre estrutura e acontecimento” (HABERMAS, 2000, p. 340).

No fundo, o que Habermas tem em mente com essa 
crítica é uma concepção linear e dedutivista de fundamentação 
epistemológica, típica do Trilema de Münchhausen, no qual se 
aponta a impossibilidade de justificar qualquer tipo de enunciado 
com pretensão de objetividade sem cair em algum tipo de paradoxo 
lógico, tais como o da parada arbitrária e o do círculo vicioso. É 
estranho que Habermas utilize esse tipo de raciocínio. Um autor 
que reconstrói a história da Modernidade, dando ênfase quase 
tão somente aos ganhos qualitativos do progresso tecnológico-
científico, deixando de lado, amiúde, os retrocessos sociais 
subjacentes a esses ganhos, parece achar arbitrária e injustificável a 
escolha de dois acontecimentos em pleno seio da era moderna que, 
pensados retroativamente hoje, provocariam arrepios até mesmo 
em indivíduos insensíveis do ponto de vista da moral.
18  [O comentário, j.s.s.] [...] interroga o discurso sobre o que ele diz e quis dizer; procura fazer surgir o du-

plo fundamento da palavra, onde ela se encontra em uma identidade consigo mesma, que se supõe mais 
próxima de sua verdade: trata-se de o enunciando do que foi dito, redizer o que nunca foi pronunciado 
(FOUCAULT, 1977, p. XV).
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 Refere-se, em primeiro lugar, à grande onda de internação 
de loucos, criminosos, vagabundos, libertinos, pobres e toda sorte 
de excêntricos, ocorrida nos meados do século XVII, quando em 
Paris, no prazo de poucos meses do ano de 1656, um em cada cem 
habitantes foi detido e alojado em instituições disciplinares, tais 
como o Hospital Geral; em segundo lugar, a transformação dessas 
casas de internação e asilos em instituições fechadas, providas de 
assistência médica aos diagnosticados clinicamente como doentes 
mentais, ocorrida no final do século XVIII (FOUCAULT, 1977, p. 
56 e passim). Só em fins do século XVII que crescerá o temor ante 
uma loucura que poderia escapar pelas frestas dessas instituições. 
Desenvolvem-se, igualmente, a compaixão pelas vítimas de doença 
nervosa e o sentimento de culpa generalizado por tê-las abandonado 
à sua própria sorte. Nos termos de Habermas, a criação da “clínica” 
simbolizaria ambas as coisas: uma “humanização do sofrimento” e 
uma “naturalização da doença” (HABERMAS, 2000, p. 342).

Nesse ínterim, é decisivo o interesse de Foucault pelo nexo 
constitutivo entre as ciências humanas e as práticas de segregação. 
O nascimento da clínica representa paradigmaticamente o 
arquétipo moderno de uma forma disciplinadora de tecnologia da 
dominação. Esse arquétipo retorna nas estruturas da fábrica, da 
caserna, da escola, da prisão, constituindo uma vitória pírrica da 
razão regulamentadora.

 Entretanto, no contexto de “Vigiar e Punir” (1975), não 
é mais a loucura que se tornou o objeto de uma naturalização 
desnaturalizada (ou politicamente orientada), senão o corpo social 
inteiro. Isso acontece sob o signo de um olhar objetivador, que é, ao 
mesmo tempo, examinador e inquisidor, cuja preocupação obsessiva 
é decompor e penetrar em tudo e em todos, tornando obsoletos os 
sonhos mais pervertidos e perversos de Marquês Sade. Com esse 
olhar disciplinar, fixado arquitetonicamente pela figura do pan-
óptico de Bentham, a razão monológica fecha a sua última fresta, 
transformando desde já o sonho do “louco” em estado de vigília, 
anunciado em “História da Loucura”, em um pesadelo comandado 
pelo perverso olhar da sentinela de “Vigiar e Punir”, que ninguém 
realmente vê, mas que enxerga a tudo e a todos, constituindo uma 
verdadeira “anatomia política”. Essa figura política é “anatômica”, 
porque é treinada pelo anatomista mor, o vigia, que “disseca” 
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qualquer tendência à desobediência inerente ao corpo social. Há, 
assim, uma passagem quase que silenciosa da anatomia política à 
anatomia política19.

Para Foucault, esse mesmo arquétipo da violência 
disciplinadora se instala no coração das ciências humanas, 
especialmente das disciplinas de psicologia clínica, de sociologia, 
de antropologia cultural e de pedagogia, coagulando o seu olhar 
crítico, uma vez que em todas elas se reproduzem terapias e 
técnicas sociais apaziguadoras, embora aterrorizantes. Foucault 
desenvolveu, assim, uma teoria que demonstra a afinidade interna 
entre o humanismo e o terror (HABERMAS, 2000, p. 345). Tratar-
se-ia, para Habermas, de uma tentativa de mitigar a pretensa 
preocupação humanista inerente ao iluminismo, mediante uma 
inflexão sobre o caráter ambíguo do humanismo, que liberta e 
escraviza as suas criaturas simultaneamente. Mais tarde, essa 
ambiguidade será reconhecida nas reformas sociais do aparelho 
jurídico-penal, do sistema de educação, do sistema de saúde, da 
assistência social, dos direitos trabalhistas, etc. Talvez tarde demais. 
Mas essa humanização da disciplina acontece por razões deveras 
suspeitas, algo que a leitura de Habermas enfatiza acertadamente20.

 Mas, a partir da obra “A Ordem do Discurso” (1970), 
Foucault passaria a considerar a própria dicotomia “verdadeiro-
falso” como um mecanismo de exclusão, tão eficiente em termos 
disciplinares quanto o dualismo epistemológico “loucura-razão” e o 
binômio penal “proibição-permissão”. Isso, pelo menos, na visão de 
Habermas, segundo o qual Foucault transformaria toda a verdade, 
inclusive a proposicional, em um pérfido mecanismo de exclusão 
19 “Na famosa jaula transparente e circular, com sua torre alta, potente, sábia, será talvez o caso de Bentham 

de projetar uma instituição disciplinar perfeita; mas também importa mostrar como se pode destrancar 
as disciplinas e fazê-las funcionar de maneira difusa, múltipla, polivalente no corpo social inteiro.  Essas 
disciplinas que a era clássica elabora em locais precisos e relativamente fechados – caserna, colégios, 
grandes oficinas – e cuja utilização global só fora imaginada na escola limitada e provisória de uma 
cidade em estado de peste, Bentham sonha fazer delas uma rede de dispositivos que estariam em toda 
a parte e sempre alertas, percorrendo a sociedade sem lacuna nem interrupção. O arranjo pan-óptico 
dá a fórmula dessa generalização. Ele programa, ao nível de um mecanismo elementar e facilmente 
transferível, o funcionamento de base de uma sociedade toda atravessada e penetrada por mecanismos 
disciplinares” (FOUCAULT, 1987, p. 173)

20  “A libertação do louco, por razões humanitárias, da situação de abandono a que está sujeito nos locais 
de internação; a criação de clínicas higiênicas; com finalidade médica; o tratamento psiquiátrico 
dos doentes mentais e o direito que conseguiram em matéria de compreensão psicológica e cuidado 
terapêutico – tudo isso torna-se possível pelo regime institucional que converte o paciente em um 
objeto de vigilância contínua, de manipulação, isolamento, regulamentação e, sobretudo, um objeto de 
pesquisa médica” (HABERMAS, 2000, p. 345).
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(HABERMAS, 2000, p. 347). Habermas ignora, propositalmente, o 
adendo levantado por Foucault, visto que não se trataria de uma 
generalizada recriminação do uso do verdadeiro e do falso em 
qualquer discurso, senão o alerta de que, fora do contexto puramente 
proposicional, a normatividade epistêmica se mantém graças a um 
nível de pressão institucional quase sempre arbitrário, modificável 
e violento, baseado em uma vontade de saber (FOUCAULT, 1999a, 
p. 14).

Segundo Habermas, esse acento pessimista com relação à 
própria possibilidade de se estabelecer a verdade em meio ao caos 
discursivo faz parte da segunda fase do pensamento de Foucault, ou 
seja, o estágio genealógico, que começa na década de 70, marcado 
pela tendência, à Nietzsche, de uma “despedida da hermenêutica” em 
detrimento de um olhar cada vez mais “sem sujeito” e sem “autoria”, 
que enxerga relações de poder em toda a parte, inclusive no próprio 
comentário: “Com intenção análoga, Nietzsche já havia submetido o 
historicismo do seu tempo a uma crítica implacável” (HABERMAS, 
2000, p. 350). Habermas refere-se, nesse ínterim, a um texto que 
constitui a matriz teórica dessa fase genealógica, a saber, o ensaio 
de 1974, intitulado “Nietzsche, a Genealogia e a História”, no qual 
Foucault pretende lançar luz da concepção genealógica de história, 
que opera simultaneamente em dois níveis teóricos, a saber, como 
história crítica e crítica histórica21.

Na interpretação de Habermas, esse texto simbolizaria, de 
modo paradigmático, o pedido de demissão de Foucault em relação 
ao projeto da Modernidade. Para Habermas, nele se encontram 
três elementos constitutivos desta empreitada genealógica: 
a) o abandono da consciência presentificadora do tempo da 
Modernidade; b) a já mencionada despedida da hermenêutica 
profunda da fase da juventude; c) por último, a tentativa de 
liquidação da historiografia universal. Desse modo, na contramão 
de toda uma tradição filosófica alemã, como Nietzsche de “Assim 
falava Zaratustra”, Foucault estaria abrindo mão da perspectiva 
da reconciliação, central, inclusive, à própria tradição dialética de 

21  “Lá onde a alma pretende se unificar, lá onde o Eu inventa para si uma identidade ou uma coerência, o 
genealogista parte em busca do começo – dos começos inumeráveis que deixam esta insuspeita de cor, 
esta marca quase apagada que não saberia enganar um olho, por pouco histórico que seja; a análise da 
proveniência permite dissociar o Eu e a fazer pulular nos lugares e recantos de sua síntese vazia, mil 
acontecimentos agora perdidos” (FOUCAULT, 1979, p. 20).
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matriz hegeliana. Habermas vai além: conclui que, dessa destruição 
a marteladas da velha história, resta apenas uma grande aporia que 
envolva a teoria genealógica do poder, segundo a qual a filosofia 
de Foucault esteve às voltas: 1) ou manter um historicismo 
transcendental à Kant (nem que seja no sentido mitigado do termo); 
2) ou conservar a herança da crítica nietzschiana ao historicismo 
(HABERMAS, 2000, p. 353). Na interpretação de Habermas, não 
haveria saída de emergência à filosofia de Foucault, visto que, se ela 
optar pela saída transcendental, a via genealógica automaticamente 
se bloqueia, e vice-versa.  

UMA RESPOSTA ÀS OBJURGAÇÕES DE HABERMAS

 Para delimitar melhor o foco desta resposta às objurgações 
de Habermas, tentar-se-á abordar dois temas tardios do pensamento 
de Foucault, os quais poderiam, de fato, servir de contraponto à 
sua interpretação. Refere-se ao resgate foucaultiano dos conceitos 
de “acontecimento” [événement] e de “verdade” [verité], sobre os 
quais Habermas não discorre nenhuma linha sequer, ao menos nos 
termos da fase tardia de Foucault – e nem poderia fazê-lo, uma vez 
que, à época da confecção do “Discurso Filosófico da Modernidade”, 
muito do que Foucault havia trabalhado na década de 80 ainda 
não tinha sido publicado em alemão, visto que Habermas não o lê 
em francês. Para falar a verdade, uma boa parte do material que 
Foucault confeccionou nos últimos anos de sua vida só foi publicada 
recentemente. Exemplo paradigmático disso é o quarto volume de 
“A História da Sexualidade”, a saber, “Confissões da Carne [Aveux 
de la Chair]”, investigação na qual Foucault faz uma genealogia da 
sexualidade, com vistas ao entrecruzamento da moralidade cristã e 
do ethos greco-romano (FOUCAULT, 2018). Tal obra inacabada só 
foi publicada em 2018 na França e faz parte, ao lado de “A Vontade 
de Saber”, “O Uso dos Prazeres” e “O Cuidado de Si”, do ciclo de 
pesquisas genealógicas iniciado com “A História da Sexualidade”.

Por isso, depois de adentrar na análise de Habermas, valeria 
explicitar o significado dos conceitos de événement e de verité, 
com vistas à elucidação de sua importância ao período tardio do 
pensamento de Foucault.
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 Obviamente, uma genealogia do conceito de “acontecimento” 
[événement], no interior do discurso filosófico, exigiria algo que 
está muito além das pretensões de um trabalho desta natureza. 
O que se poderia indicar, ainda que de modo bastante vago, é que 
essa é uma noção que possui um peso significativo para toda uma 
tradição da filosofia alemã, que se inicia com a reflexão filosófico-
histórica de “O Conflito das Faculdades” (1798) de Immanuel Kant 
(1993, p. 100-101), e culmina no pensamento de dois grandes 
pensadores alemães do início do século XX: Franz Rosenzweig e 
Martin Heidegger. De um lado, em sua enigmática obra “A Estrela 
da Redenção” (1921), Rosenzweig designa por acontecimento 
[Ereignis] aquela ruptura messiânica que quebra com o curso 
linear da história (ROSENZWEIG, 2002). Por outro lado, Heidegger 
se apropria da noção de Ereignis dando a ela outra conotação, de 
natureza ontológico-existencial: além de designar um evento que 
alude a um aspecto situacional-temporal, Ereignis também se refere 
ao gesto de apropriação antropológica (HEIDEGGER, 2003, p. 224).  

Ainda que não use o conceito de acontecimento nem no 
sentido teológico-messiânico (ROSENZWEIG, 2002) nem no 
ontológico-existencial (HEIDEGGER, 2003), Foucault preserva uma 
intuição básica inerente a tal noção filosófica: a de ruptura. Visto que 
a noção filosófica de Ereignis designa uma variedade de fenômenos 
heterogêneos, frequentemente sem nenhum nexo causal entre si, 
ela jamais pode ser confundida como um factum brutum, ou seja, 
um “dado”, uma “continuidade”, ou mesmo, uma “repetição”.

 Uma das primeiras aparições do termo événement ocorre 
em A Arqueologia do Saber, obra de 1969, na qual Foucault o 
utiliza na ocasião em que critica a lógica historicista de enxergar 
o novo sempre mediado pelo olhar do velho, de “acontecimentos 
discursivos” e de “efeito de superfície”, como se eles fossem (quase) 
sinônimos (FOUCAULT, 2008, p. 29). Um ano mais tarde, em “A Ordem 
do Discurso”, o autor nos dá outra pista sobre o que compreende 
pelo termo, ao usá-lo, ao lado de mais três noções, a de série, a de 
regularidade e a da condição de possibilidade, que formam juntas 
o princípio fundador da sua modalidade de análise do discurso 
(FOUCAULT, 1999a, p. 54). Nesse contexto, não só o acontecimento 
aparece em franca oposição à criação, senão também surgem outras 
dicotomias dialéticas: série versus unidade e regularidade em 
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oposição à originalidade. Em todo caso, acontecimento é utilizado 
no sentido transcendental: como condição de possibilidade da 
significação. O quarteto “acontecimento/série/regularidade/
condição de possibilidade” está em diametral oposição à “criação/
unidade/originalidade/significação”, ideias que formam o esqueleto 
do modelo tradicional de fazer história. Há uma margem de 
“contingência” no acontecimento que não cabe na noção positivista 
de fato histórico. Foucault se pergunta por que essa noção de 
acontecimento foi quase ignorada pela maioria dos filósofos. 
Talvez por que ela suscite problemas teóricos assustadores. Para 
Foucault, o mais importante é atingir uma noção “viva” de história 
em detrimento da noção petrificada dos filósofos22.

 É importante notar a ênfase foucaultiana ao escrever que 
acontecimento não se refere à ordem dos corpos, embora ele seja 
perceptível apenas como efeito de uma materialidade específica. 
Há, aqui, uma hibridez no acontecimento, ele se situa entre a 
corporeidade e a imaterialidade. Nada é mais híbrido, nesse sentido, 
do que o discurso. Apesar de serem formados por atributos que 
não se pode deixar de chamar de “materiais”, como letras, palavras, 
signos, acentos, grafemas, fonemas etc., torna-se sempre difícil 
conceber o discurso, seja ele escrito ou falado, como tendo uma 
existência igual a outro ente, como uma cadeira ou uma árvore. 
Assim sendo, desde “As palavras e as Coisas”, de 1966, o conceito 
de acontecimento passou a ser pensado em termos da passagem 
de uma epistémê a outra, que inaugura novos acontecimentos 
discursivos: “Numa cultura e num dado momento, nunca há mais 
que uma epistémê, que define as condições de possibilidade de 
todo saber” (FOUCAULT, 1999b, p. 230). Acontecimento pode ser 
entendido, então, como uma ruptura radical, perceptível apenas 
postumamente, por meio da regularidade em que os acontecimentos 
discursivos se instauram.  

 Acontecimento seria, portanto, algo singular, que provocaria 
a ruptura com a disposição ordinária dos corpos. Para Castro 
(2004), em Foucault, acontecimento designa tanto a modalidade 
da análise histórica da arqueologia quanto sua concepção de 
22  “O acontecimento não é nem substância, nem acidente, nem qualidade, nem processo; o acontecimento 

não é da ordem dos corpos. É sempre no campo da materialidade que ele se efetiva, que é efeito. [...] 
Digamos que a filosofia do acontecimento deve avançar na direção paradoxal [...], de um materialismo 
do incorporal” (FOUCAULT, 1999a, p. 57-58).
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atividade filosófica. Portanto, em Foucault, existiria uma noção de 
acontecimento capaz de romper com a acusação habermasiana 
– e também honnethiana – de que ele seria o defensor de uma 
visão funcionalista da história, que bloqueia qualquer outra saída 
emancipadora das patologias sociais denunciadas por sua obra 
(HONNETH, 1993). Dessa forma, o conceito de acontecimento, 
desde que entendido como relações de força da e na história, admite 
a possibilidade de transformação, de luta, de estratégia, em suma, 
de liberdade no interior das práticas sociais não discursivas.

Em relação à noção de verité, vale ressaltar o uso que 
Foucault faz do termo em sua fase tardia, mais especificamente na 
coletânea de aulas intituladas “A Coragem da Verdade” [Le Courage 
de La Verité], o volume II de “O Cuidado de Si”, que constitui o seu 
último curso ministrado no Collège de France, ocorrido entre o 
período de 1983 e 1984, mas que só foi publicado em 2009. Último 
curso no sentido enfático do termo: em 25 de junho de 1984, 
aproximadamente três meses após o término das aulas, o autor 
morre vítima de abscessos cerebrais (MERQUIOR, 1985, p. 11). 
Curiosamente, como bem notou Eduardo Brandão, A Coragem da 
Verdade representa ambas as coisas: um testamento filosófico e 
uma filosofia do testamento, tendo em vista que o tema da morte 
aparece como uma constante nessas suas aulas (FOUCAULT, 2014).  
Para ilustrar esse elemento mórbido, basta notar o que o próprio 
Foucault afirma em sua aula de 1° de fevereiro de 1984: “[...] Não 
sei quantos cursos públicos darei, e até quando darei” (FOUCAULT, 
2014, p. 4). Seja como for, nesse ínterim, verité é utilizado em um 
sentido diverso do período da arqueologia do saber, na medida 
em que Foucault resgata a noção grega de parresía – que pode ser 
traduzida justamente como coragem da verdade – para elucidar o 
vínculo ético-político da coragem de verdade dos antigos gregos, 
pois parresía designava o ato de “exprimir sua opinião numa ordem 
de coisas que interessam à cidade” (FOUCAULT, 2014, p. 31), algo 
que é compartilhado tanto por dramaturgos como Eurípedes 
quanto por filósofos como Sócrates, visto que dizer a verdade não 
era apenas um direito de quem habitava a pólis, senão também uma 
virtude do cidadão (FOUCAULT, 2014, p. 34 e passim).

O “atraso” na publicação desse material tem duas causas. Em 
primeiro lugar, uma de natureza autoral, visto que Foucault proibiu 
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peremptoriamente o seu parceiro, Daniel Defert, com quem deixou 
os direitos autorais de suas obras, que publicasse postumamente 
esses textos tardios inacabados (FOUCAULT, 2018). Em segundo 
lugar, uma causa de natureza técnica, já que muitas dessas aulas 
de Foucault não tinham sido escritas na íntegra pelo filósofo, 
sendo, portanto, aulas gravadas em fita cassete, o que requer um 
trabalho hercúleo por parte dos editores e tradutores, tendo em 
vista a dificuldade que suscita transcrever um vasto material dessa 
natureza. Tal demora na publicação explica, embora não justifique, 
o teor até certo ponto desatualizado de algumas críticas feitas por 
Habermas a Foucault, especialmente as objurgações ligadas ao que 
Habermas entende como “aporias do poder”, que foram examinadas 
ao longo deste texto. Talvez não seja por acaso que tais críticas 
sejam indiretamente respondidas em várias dessas aulas sobre a 
ética pastoral e a parresía, ainda que Foucault não faça nenhuma 
menção direta ao filósofo alemão. Por ser um “sagitário do presente”, 
na expressão do próprio Habermas (1994), é bem possível que 
Foucault, ao mirar no passado, acerte no coração do presente, ou 
melhor ainda: acerte no coração dos seus contemporâneos, que 
foram incapazes, muitas vezes, de compreender a sua monumental 
empreitada filosófica.   
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