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Desde O Nascimento de Clínica, a análise histórica das noções de repre-
sentação e de objeto de conhecimento é central na arqueologia. Em primeiro 
lugar, porque afirma o primado da representação como fundamento do saber 
clássico; em segundo lugar, na medida em que aponta a abertura deste saber a 
uma nova forma, a partir do vazio deixado pela retirada da pura representação 
do campo do saber, considerada como a própria configuração do modo de 
conhecer da época clássica. Finalmente, por considerar que, na modernida-
de, o pensamento só pode se constituir de um novo modo ao contornar o 
primado da representação, tomando-a como objeto de saber e não mais como 
sua própria forma. 

Tal afirmação explicita-se através do estabelecimento de continuidades e 
descontinuidades74 (Foucault, 2002a), no nível do saber, entre as epistemes:75 a 
clássica, espaço homogêneo, em que a filosofia e as ciências – não só as ciên-
cias matemáticas e as da natureza, mas as das empiricidades como a história 
natural, a gramática geral e a análise das riquezas – se situam no mesmo nível 
de saber; e a moderna, em que a filosofia e as ciências – empíricas como a 
biologia, a filologia ou lingüística e a economia e as ciências humanas – se 
desnivelam. Portanto, se as descontinuidades são, para Foucault, indispensáveis 

74 Talvez a melhor definição de descontinuidade em As Palavras e as Coisas consista na idéia do 
fato de que, em alguns anos, às vezes, uma cultura deixa de pensar como havia feito até então, 
e pensa uma outra coisa e de uma outra maneira, ou ainda, como aquilo que se abre sobre 
um espaço que está, para o pensamento, no outro lado, mas onde, contudo, não deixou de 
pensar desde a origem.

75 Podemos compreender episteme como o espaço geral do saber, solo em que se enraízam as 
positividades, com uma historicidade própria, apresentando continuidades e descontinui-
dades.
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para definir os limites temporais de uma episteme e, nela, o aparecimento de 
nova relação da representação com os objetos, de novas formas dos saberes, 
são as continuidades entre os diferentes saberes de uma determinada época 
que delimitam seu espaço geral, são as relações de diferentes ciências entre si 
e a filosofia que permitem traçar a configuração geral da episteme. 

De acordo com Foucault, é a partir da abertura da episteme clássica a uma 
nova disposição do saber, a partir da introdução, no início do século XIX, do 
tema transcendental no pensamento filosófico e da descoberta do empírico 
pelas ciências empíricas, que, para ele, inaugura-se o saber moderno. Com a 
separação do transcendental e do empírico, a representação deixa de cons-
tituir o campo geral do pensamento, sua própria configuração, tornando-se 
objeto. O espaço do saber apresenta-se, então, heterogêneo, dividido em dois 
níveis – o das ciências propriamente empíricas, que tratam do objeto, e o da 
filosofia transcendental, que se dirige ao sujeito. É quando o homem pode 
aparecer, pela primeira vez na história do Ocidente, como sujeito e objeto ao 
mesmo tempo. Kant teria, de acordo com Foucault, fundado a modernidade, 
ao estabelecer a distinção entre o empírico e o transcendental. Entretanto, 
teria formulado a questão antropológica “o que é o homem?”, a partir de que 
se estabelece a confusão entre o empírico e o transcendental, que confere ao 
pensamento moderno seu caráter ambíguo e antropológico. 

Para elucidar as dificuldades derivadas de tais afirmações, é preciso analisar 
o papel de Kant em As Palavras e as Coisas, através das noções de representação 
e objeto, de empírico e transcendental, na arqueologia, considerando-a não 
como parte de um sistema unitário de pesquisa, mas como uma etapa – com 
seus conceitos, seu método, seus objetivos específicos – em sua trajetória. Para 
analisar este tema, é preciso, antes de mais nada, abandonar a aparente neces-
sidade de unidade e de totalidade da obra filosófica. É necessário renunciar 
à exigência de correlações entre noções e objetivos nas diferentes épocas do 
pensamento de Foucault. Sem esta renúncia, corre-se o risco das dificuldades 
estéreis para este tema, como as que dizem respeito à exigência de sistemas 
teóricos em filosofia e ao fracasso das explicações tardias, verdadeiras ilusões 
retrospectivas que não se justificam no caso da arqueologia. Isto porque os 
conceitos ora tratados têm uma dinâmica singular, específica à forma de pro-
blematização da arqueologia em sua fase final. 

Tais exigências justificariam críticas, como as de Béatrice Han, de confusão 
e inconsistência na crítica de Foucault à modernidade. Entretanto, apesar da 
presença de pontos menos claros em seu pensamento em relação ao papel de 
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Kant e apesar da descontinuidade entre a arqueologia e o pensamento que a 
sucede – que, pela interrupção do uso de conceitos arqueológicos, dificulta 
ainda mais seu esclarecimento –, a posição de Foucault é clara. Por um lado, 
ao considerar Kant o limiar da modernidade, termina por mostrar que a filo-
sofia kantiana não cai no “sono antropológico” das filosofias modernas por 
ele rejeitadas; por outro, ao responder à questão kantiana “o que é o homem?” 
com a hipótese da morte do homem, o pensamento foucaultiano pode escapar, 
como o de Nietzsche, do antropologismo. 

Sem dúvida, é preciso levar em conta a resposta de Foucault às acusações 
de que seus deslocamentos são tentativas de fugir das dificuldades que lhe 
são colocadas; de que às objeções que lhe são feitas, ele reage mostrando que 
elas não indicam, realmente, o ponto de vista no qual se situam. Contudo, 
se quisermos aprender a grande lição de Foucault, temos de levar a sério sua 
resposta de inspiração nietzschiana: 

Ora, vocês imaginam que eu faria tanto esforço e teria tanto prazer, vocês 
acreditam que eu teria me obstinado, cabeça baixa, se eu não preparasse 
– com uma mão um pouco febril – o labirinto por onde me aventurar, 
por onde deslocar meu propósito, abrir-lhe subterrâneos, mergulhá-lo 
longe de si mesmo, encontrar-lhe desaprumos que resumem e deformam 
seu percurso, por onde perder-me e aparecer finalmente com olhos que 
não terei mais que encontrar. Mais de um, como eu, sem dúvida, escreve 
por não ter mais rosto. (Foucault, 1969: 28)

RepResentação e vida 

É com o objetivo de descrever, no nível arqueológico, a constituição dos 
saberes sobre o homem na modernidade que Foucault estuda a constituição 
dos saberes específicos, como a biologia, a economia e a filologia. Enquanto 
a noção de vida se institui como um objeto específico na época moderna, a 
de representação constitui o campo geral do pensamento clássico, sua própria 
configuração. 

Ao apontarem uma descontinuidade entre a biologia inaugurada por 
Cuvier, estudo da vida na episteme moderna, e a história natural representada 
por Jussieu, estudo dos seres vivos na episteme clássica, Foucault, Canguilhem 
e Jacob traçam uma nova historiografia da biologia. É pela análise de rup-
turas no modo da relação da representação com os seres empíricos que eles 
explicam o surgimento da biologia no início do século XIX. Eles analisam a 
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mudança radical no modo de conhecer o vivo, através de um recuo histórico 
até a época clássica, tomando o pensamento cartesiano como emblemático 
da concepção de saber não da modernidade, mas da época clássica, quando o 
conhecimento se torna ordenação de idéias. Atribuem a Descartes e a partir 
dele, não só o fundamento da filosofia e da matemática e da física, mas o da 
história natural. 

A arqueologia aponta, ainda, no cartesianismo, o fundamento da análise 
das riquezas e da gramática. No nível arqueológico, não há, na época clássica, 
diferença entre os saberes científicos e a filosofia; todos são conhecimen-
tos analíticos, são análises que se passam no nível da representação, cujos 
objetos são as representações a serem ordenadas, nomeadas, classificadas; 
ciência e filosofia diferenciam-se apenas em termos de maior ou menor 
generalidade. 

O saber da história natural tem como objeto os seres vivos e se constitui 
como análise da representação, fundada na ciência universal da ordem, cujo 
instrumento é o sistema de signos. Para Foucault, a história natural não pode 
se constituir, progressivamente, como uma ciência empírica moderna como a 
biologia. Isto porque, até o final do século XVIII, não existem nem a noção de 
vida como objeto empírico, nem a própria noção de objeto empírico. Existem 
apenas as representações e os seres vivos, os quais são representações, espécies 
ideais, que formam uma ou várias classes hierarquizadas na série de todas as 
coisas do mundo, na grande ordem natural, cujo sentido é exclusivamente 
taxonômico. 

Enquanto a história natural insere-se na constituição de um domínio de 
empiricidade ordenado e descrito, espacialmente, através das representações, 
a biologia corresponde ao estabelecimento de um domínio empírico externo 
a elas. Na modernidade, a representação é um fenômeno que pertence às 
próprias coisas e não mais às idéias. A biologia ordena os órgãos a partir de 
uma coerência entre a organização interna da vida e a historicidade. A histó-
ria torna-se o modo de ser fundamental do que é empírico, do que é dado à 
experiência, impondo suas leis ao conhecimento. 

Na episteme moderna, o objeto é empírico, pesquisado como mecanismo 
e funcionamento, como um modo específico de existência, leis próprias e um 
espaço interno que é exterior à representação. A representação, como forma 
de saber, não pode fornecer o conhecimento deste objeto, pois se mantém 
em seu exterior. A representação é, então, um fenômeno de ordem empírica 
que se efetua no homem, como produto da consciência e efeito aparente dos 
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objetos concretos, correspondendo, de um modo mais ou menos claro, às 
próprias coisas. 

O espaço deste saber se constitui de organizações que são internas aos 
elementos de conjuntos funcionais. A partir do século XIX, as analogias esta-
belecidas pela função se desdobram, aproximando as distintas organizações 
numa série temporal. A história abre espaço às organizações analógicas, do 
mesmo modo que a ordem abria às identidades e diferenças sucessivas na 
época clássica. Cuvier submete a disposição do órgão à soberania das funções, 
que, ao contrário das infinitas formas visíveis da história natural, se reduzem a 
respiração, digestão, circulação e locomoção. A função é invisível e será defini-
da a partir do efeito a ser produzido pelos órgãos; ela vai permitir relacionar, 
entre si, conjuntos de elementos desprovidos de identidade visível. Aquilo 
que, para o olhar clássico, eram simples diferenças justapostas às identidades, 
deve agora ser pensado a partir de uma unidade funcional que o sustenta em 
segredo – a vida. 

Segundo Foucault, foi do deslocamento operado por Kant em direção 
ao conhecimento do objeto empírico, como a vida, por exemplo, que nasceu 
a reflexão ‘semipositiva’ e ‘semifilosófica’ sobre o homem em sua forma de 
antropologismo e de humanismo. Pois, trata-se de um saber sobre o homem 
que representa a vida em sua finitude – sua existência corpórea, a necessidade 
do trabalho e o sentido das palavras – reduplicando os saberes empíricos nas 
ciências do homem. Constituem-se, portanto, como uma analítica da finitude 
a partir das transformações do saber, que deram nascimento, ao mesmo tempo, 
às ciências empíricas e a um tipo de filosofia que Foucault critica como de 
filosofia do mesmo, que pertence a um pensamento fundado na confusão do 
transcendental e do empírico. 

espaço do sabeR na modeRnidade 

Para Foucault, Kant é o limiar da modernidade. Ele é o primeiro a inter-
rogar a representação não mais segundo o movimento indefinido, que vai do 
elemento simples a todas as suas combinações possíveis, mas a partir de seus 
limites de direito. A crítica “sanciona assim, pela primeira vez, este aconte-
cimento da cultura européia que é contemporâneo do fim do século XVIII: 
a retirada do saber e do pensamento para fora do espaço da representação. 
Este é então posto em questão no seu fundamento, na sua origem e nos seus 
limites” (Foucault, 2002 a: 334). 
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No final do século XVIII, a ordem das multiplicidades empíricas não pode 
mais se fundar, somente, sobre a reduplicação da representação com relação 
a si mesma, pois colocam-se condições exteriores a ela; não é mais possível 
justificar os elos das representações através da composição ou decomposição, 
nem da análise em identidades e diferenças, já que, como vimos no exemplo 
da vida, suas condições encontram-se no volume próprio às coisas que esca-
pam, em sua verdade fundamental, do espaço do quadro. Na modernidade, a 
representação é questionada no ser mesmo daquilo que é representado. De um 
lado, colocam-se as coisas, com sua organização própria, suas nervuras secretas, 
o espaço que as articula, o tempo que as produz; de outro, a representação, 
pura sucessão temporal, em que as coisas se anunciam, sempre parcialmente, 
ao conhecimento. 

Foucault delineia os limites da episteme clássica, do ponto de vista de 
cada uma das ciências ‘empíricas’ e da filosofia, para explicitar o lugar a partir 
do qual será possível o surgimento de uma nova forma de saber. Trata-se de 
um acontecimento uniforme no espaço do saber, uma mudança na relação 
da representação com aquilo que nela é dado. No capítulo “Os limites da 
representação”, Foucault (2002a), estuda a representação em vias de perder o 
poder de definir um modo de ser único, comum, às coisas e ao conhecimento, 
determinando, nos saberes específicos, pontos limítrofes em que noções cons-
titutivas da modernidade aparecem ainda enraizadas no solo epistemológico 
clássico, pois há uma disposição do saber que ainda não está definitivamente 
configurada, no final do século XVIII. É o caso de Smith, Jussieu e Jones que 
utilizaram, respectivamente, as palavras trabalho, organização e sistema grama-
tical, sem, contudo, sair do espaço do quadro, nem contornar a visibilidade 
das coisas, nem escapar à representação que se representa. 

A esta configuração ambígua corresponde, segundo Foucault, uma dua-
lidade filosófica que indica o fim da episteme clássica. A Ideologia e a crítica 
coexistem, porém as duas formas de pensamento são exteriores uma à outra, a 
primeira pertencendo à episteme clássica e a segunda à moderna. Têm o mesmo 
ponto de aplicação, a relação das representações entre si, mas, enquanto a 
crítica a interroga em suas condições, a Ideologia estende a reflexão por todo 
o campo do conhecimento – desde as impressões originárias até a economia 
política, passando pela lógica, a aritmética, as ciências da natureza e a gramá-
tica –, tentando retomar, na forma da representação, isto mesmo que está em 
vias de se constituir fora dela. Neste sentido, para Foucault, ela é a última das 
filosofias clássicas. Na crítica, a relação das representações entre si é interroga-
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da naquilo que a torna possível em sua generalidade, para o estabelecimento 
de sua forma universalmente válida ao nível das condições da representação. 
Assim, Kant contorna a representação, para se dirigir àquilo mesmo a partir 
de que toda representação pode ser dada: 

somente os juízos da experiência ou constatações empíricas podem 
fundar-se sobre os conteúdos da representação. Qualquer outra ligação, 
para ser universal, deve fundar-se para além de toda experiência, no  
a priori que a torna possível. Não que se trate de um outro mundo, 
mas das condições sob as quais pode existir qualquer representação do 
mundo em geral. (Foucault, 2002a: 333) 

A crítica faz sobressair a dimensão metafísica que a filosofia clássica tenta 
reduzir com a análise da representação; para a crítica, o problema do pensa-
mento clássico reside em seu caráter ilimitado, pois abrange desde as formas 
mais simples às mais complexas da representação; ademais, é dogmatismo, 
uma vez que não pode esclarecer a questão de seu direito. Contudo, afirma 
Foucault, ao interrogar, fora da representação, sua fonte e origem, a crítica 
abre o pensamento a um outro tipo de metafísica, possibilitando a constituição 
e o desdobramento das filosofias da Vida, da Vontade, da Palavra, tentações 
ambíguas, por se pretenderem metafísicas, mas sempre se pautam pela finitude 
do homem. No pensamento moderno, as reflexões sobre a vida, o trabalho e a 
linguagem, na medida em que valem como analíticas da finitude, manifestam, 
para Foucault, o fim da metafísica coetâneo ao aparecimento do homem. 

Nesta linha de pensamento, Foucault ressalta, em primeiro plano, a 
emergência simultânea de um tema transcendental e de novos campos em-
píricos – ou pelo menos distribuídos e fundados de uma maneira nova. Este 
acontecimento, que rompe a homogeneidade da episteme clássica, separa as 
formas puras da análise e as leis da síntese, bem como, no nível da síntese, 
separa a subjetividade transcendental e o modo de ser dos objetos, fazendo 
aparecer, correlativamente, duas formas de pensamento. Uma que interroga 
as condições de uma relação entre as representações do lado daquilo que as 
torna, em geral, possíveis – descobrindo um campo transcendental onde o 
sujeito determina, em sua relação com o objeto, todas as condições formais 
da experiência em geral; aí, a análise do sujeito transcendental vai fornecer o 
fundamento de uma síntese possível entre as representações. A outra forma 
de pensamento interroga as condições de uma relação entre as representações, 
do lado do ser, daquilo que é representado, que se indica a si mesmo como 
o fundamento da unidade das representações. Trata-se de objetos jamais  
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‘objetiváveis’, representações jamais inteiramente representáveis, visibilidades, 
ao mesmo tempo, manifestas e invisíveis, realidades que se retiram na medi-
da em que são fundadoras daquilo que se dá nos limites exteriores de nossa 
experiência: a potência do trabalho, a força da vida, o poder de falar, como 
objetos de conhecimento. 

Buscam-se as condições de possibilidade da experiência, por um lado, 
no nível empírico – que são as condições de possibilidade do objeto e de sua 
existência – e, por outro, no nível transcendental – que são as condições de 
possibilidade do sujeito da experiência. Assim, se justifica a tese foucaultiana 
de que a positividade das ciências da vida, da linguagem e da economia está 
em correspondência com a instauração de uma filosofia transcendental que 
divide o campo do saber em dois níveis diferentes. O campo das ciências 
empíricas se diferencia, então, do transcendental, porque se aloja do lado 
do objeto, e, de certo modo, além dele; nele, mostra-se a coerência a priori 
das multiplicidades empíricas e fundam-se os objetos num ser cuja realidade 
enigmática constitui, antes de todo conhecimento, a ordem e o elo daquilo a 
ser conhecido. É o campo dos “transcendentais objetivos” (a Palavra de Deus, 
a Vontade, a Vida). Diferencia-se, ainda, porque diz respeito ao domínio das 
verdades a posteriori e aos princípios de sua síntese – e não à síntese a priori de 
toda experiência possível. 

A este fato, Foucault atribui o nascimento das metafísicas, que, apesar 
de sua cronologia pós-kantiana, aparecem como pré-críticas, pois se desviam 
do nível da subjetividade, mas só são possíveis na medida em que o domínio 
da representação se encontra previamente limitado; têm, portanto, o mesmo 
solo arqueológico da crítica. Ele atribui, também, o aparecimento de um po-
sitivismo, a partir da idéia de constituição de uma camada de fenômenos nos 
limites exteriores de nossa experiência, cuja racionalidade e cujo encadeamento 
repousam sobre um fundamento objetivo que não é possível esclarecer, a não 
ser como fenômeno. Porém, tanto num caso como no outro, o pensamento 
filosófico da universalidade não é do mesmo nível que o campo do saber 
empírico; a filosofia se constitui seja como uma reflexão pura, como o forma-
lismo de Fichte, seja como uma retomada capaz de desvelar a totalidade do 
domínio empírico, revelando-se como espírito, ao mesmo tempo, empírico e 
transcendental, como na fenomenologia hegeliana. 

Instaura-se, a partir da crítica – ou, antes, a partir deste deslocamento 
com relação à representação, do qual o kantismo é a primeira constatação 
filosófica – uma correlação fundamental: em um pólo, as metafísicas do 
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objeto, mais exatamente metafísicas deste fundamento jamais passível de 
objetivação de onde os objetos vêm a nosso conhecimento superficial; em 
outro, as filosofias que observam isto mesmo que é dado a um conhecimento 
positivo. Os dois pontos desta oposição apóiam-se e reforçam-se um ao outro; 
as metafísicas dos fundamentos ou dos “transcendentais objetivos” vão explorar 
os conhecimentos positivos. Inversamente, é na divisão entre o fundamento 
incognoscível e a racionalidade do cognoscível que os positivismos encontrarão 
sua justificação. O triângulo crítica-positivismo-metafísica do objeto é cons-
titutivo do pensamento europeu, desde o início do século XIX até Bergson. 
Tal organização da episteme está ligada à emergência destes campos empíricos, 
que a pura e simples análise interna da representação não pode mais resolver. 
Ela é correlativa de um certo número de disposições próprias à modernidade. 
No nível das ciências, as disciplinas analíticas se distinguem das sintéticas, for-
mando, por um lado, um campo de ciências a priori, dedutivas, provenientes 
da lógica e das matemáticas; por outro, um domínio de ciências a posteriori, 
empíricas, que só utilizam as formas dedutivas por fragmentos e em regiões 
estreitamente localizadas. 

De acordo com Foucault, surge daí a preocupação epistemológica da 
modernidade de reencontrar, num outro nível, a unidade perdida com a disso-
ciação da mathesis e da ciência universal da ordem. Surge, também, a reflexão 
moderna sobre as ciências que classifica domínios do saber a partir da mate-
matização, dos métodos empíricos da indução, do esforço de fundamentação 
filosófica e de justificação formal da economia, da biologia e da lingüística. Ao 
mesmo tempo, contudo, afirma-se a impossibilidade destes procedimentos, em 
nome da especificidade irredutível da vida, do trabalho e da linguagem, bem 
como do caráter singular das ciências humanas que resistiriam a toda redução 
metodológica. Há, portanto, na modernidade, uma dupla afirmação: a possibi-
lidade e a impossibilidade de formalizar o empírico e colocar a matematização 
no centro de todo projeto científico, em conseqüência tanto da divisão que 
separa as formas puras de análise e as formas sintéticas, quanto da distinção 
entre a subjetividade transcendental e o modo de ser dos objetos. 

Toda a episteme moderna é, assim, marcada pela impossibilidade de confe-
rir um valor transcendental aos conteúdos empíricos, de deslocá-los para o nível 
de uma subjetividade constituinte, sem dar lugar, ao menos silenciosamente, 
a uma antropologia. Foucault rejeita o caráter antropológico do pensamento 
moderno e esforça-se para dele se afastar. Ele o atribui à redução do pensa-
mento operada pela questão kantiana “o que é o homem?”, a partir de que 
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há a confusão do transcendental e do empírico. Contudo, é difícil explicitar a 
relação desta tese com o pensamento kantiano e, sobretudo, o papel atribuído 
a Kant em As Palavras e as Coisas. 

Béatrice Han enfatiza a obscuridade da posição de Foucault diante do 
criticismo. Para ela, Foucault retoma a questão crítica das condições de possibi-
lidade do saber, mas mostra a impossibilidade da resposta kantiana, tentando 
escapar à configuração antropológica que Kant gerou involuntariamente. Ele é 
considerado, por Foucault, como o primeiro a se interrogar sobre as condições 
de possibilidade da representação e de todo conhecimento possível, abrindo o 
espaço do pensamento moderno, no qual se situa a obra de Foucault, conforme 
ele mesmo afirma, evocando, em 1966, a injunção repetida de reavivar o corte 
estabelecido por Kant para tomá-lo em toda a sua extensão. 

Entretanto, segundo ela, Foucault nega, por duas vezes, a pertinência da 
resposta apresentada na Crítica da Razão Pura. Primeiro, ao estabelecer, na 
introdução não publicada à tradução feita por Foucault, do texto escrito por 
Kant – Antropologia do Ponto de Vista Pragmático, a gênese do tema transcenden-
tal, mostrando, no próprio Kant, duas versões contraditórias: a formulação 
inicial da Crítica, que distingue, cuidadosamente, o campo empírico de suas 
condições a priori, e a da Antropologia, onde o tema transcendental sofre uma 
modificação, simbolizada pela centralização da tripla interrogação crítica da 
razão76 na questão “o que é o homem?”, e concretizada, filosoficamente, pela 
transposição do a priori em originário. Este deslocamento ocasiona duas difi-
culdades do pensamento moderno que estabelecem a confusão do empírico 
e do a priori: a busca dos conteúdos empíricos das condições de possibilidade 
do conhecimento e a busca dos elementos da determinação transcendental 
na finitude do homem. 

A segunda negação de Foucault da solução kantiana diz respeito ao pensa-
mento pós-kantiano, considerado em As Palavras e as Coisas como aprisionado 
pela analítica da finitude que reduz o campo do saber possível ao homem e 
seus duplos (o empírico e o transcendental, o cogito e o impensado, o retorno 
e a origem). Parece, então, para Han, que o kantismo, é, para Foucault, aquele 
que instaura o espaço discursivo em que se desdobrará a modernidade e, numa 
ambivalência fundamental, se desdobrará em seu limite intransponível. 

Ao fazê-lo, Han ressalta o esforço de Foucault para estabelecer uma nova 
maneira de relacionar filosofia e história que escape à gênese das ciências hu-

76 As três questões de Kant: a teórica da metafísica – o que posso saber?; a prática da moral – o 
que devo fazer? e a teórico-prática da religião – o que me é permitido esperar?. 

cap3cienciasn9.indd   188 1/10/2009   16:02:33



 189

manas e à gênese contemporânea das formas de subjetividade. Neste sentido, 
Han situa Foucault entre o idealismo excessivo de Kant e dos pós-kantianos 
e o materialismo reducionista dos marxistas. A crítica do transcendental nos 
primeiros escritos de Foucault é, para ela, essencial na medida em que de-
nuncia as ilusões antropológicas da modernidade e busca uma resposta válida 
para a questão das condições de possibilidade, através da renovação do tema 
transcendental, com o conceito ‘um pouco gritante’ de a priori histórico, o que 
confere a seu pensamento uma relação ambígua com a fenomenologia. 

Ao contrário do caráter anistórico do a priori e do método transcenden-
tal kantiano, o conceito de a priori em Foucault é histórico e seu método 
arqueológico, para estabelecer uma nova relação da filosofia com a história 
e denunciar as ilusões antropológicas. O a priori histórico estaria na linha da 
busca de uma resposta válida para a questão das condições de possibilidade, 
que renova o tema transcendental através do conceito de Husserl de a priori 
histórico, primeiro a formular este conceito como origem. Para Han, Foucault 
avizinha-se, assim, da fenomenologia, por ele rejeitada ao considerar que a 
noção de originário e de origem como fundamento, manifesta a confusão do 
empírico e do transcendental. 

Han questiona estas ambivalências através de uma crítica à noção de  
a priori histórico formulada em As Palavras e as Coisas. Sua análise baseia-se na 
exigência, à qual ela se prende, de restituir, ao conjunto da obra de Foucault, 
a coerência de um projeto único – o próprio Foucault o permitiria ao afirmar, 
na História da Sexualidade 2, ter tratado sempre do mesmo problema –, as rela-
ções entre o sujeito, a verdade e a constituição da experiência. Ela projeta estas 
questões arqueológicas, seus conceitos e objetivos, para período posterior – o da 
genealogia – e encerra a análise do conceito de a priori histórico, em Foucault, 
considerando o abandono posterior deste conceito, por ele, uma evidência 
da impossibilidade de solucionar as dificuldades aí existentes. Em L’Ontologie 
Manquée de Michel Foucault (Han, 1998), diversos argumentos são utilizados 
para levar as análises de Foucault a posições de contradição, retirando-lhes o 
poder explicativo. Ela atém-se, assim, a um questionamento fundado na busca 
da unidade do projeto ao longo de toda a obra. Han aponta o fracasso do mé-
todo arqueológico, sem conduzir, como eles, a análise à solução foucaultiana 
da ultrapassagem do estruturalismo e da hermenêutica. 

Ao desconsiderar o caráter não sistemático e, sobretudo, as descontinui-
dades das pesquisas de Foucault – que ele fez questão de afirmar em diversas 
ocasiões –, as análises de Han não contribuem para as questões suscitadas 
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pelo tema da representação e constituição do objeto na modernidade, tema 
abordado em As Palavras e as Coisas, de acordo com a especificidade desta 
pesquisa. De um modo geral, o problema da análise de Han é não admitir, 
em filosofia, a perspectiva da trajetória que é fundamental para compreender 
a contribuição de As Palavras e as Coisas para o pensamento filosófico. 

Sem dúvida, a melhor forma de elucidar o problema da interpretação 
de Foucault sobre o papel de Kant é formulada por Roberto Machado a 
partir da dupla inspiração de Foucault no pensamento da epistemologia 
francesa, em particular de Canguilhem e no de Nietzsche. Em Foucault, a 
Filosofia e a Literatura, Machado (2000b) não só retoma a tese, desenvolvida 
em Ciência e Saber (1981), da inspiração metodológica da arqueologia na 
epistemologia, que confere precisão às análises do saber, como evidencia 
vários aspectos da inspiração na crítica nietzschiana, como o estilo não 
dialético e não fenomenológico de pensamento; o esforço de Foucault, 
nos anos 60, para escapar de uma filosofia do sujeito ou da consciência; a 
literatura como alternativa ao homem considerado como a priori histórico 
dos saberes da modernidade; a contestação do humanismo das ciências do 
homem e das filosofias modernas; a afirmação de que apenas as sociedades 
modernas pensaram, especificamente, o homem, invenção recente, cujo 
fim está próximo. 

Machado desenvolve seu argumento explicitando, primeiramente, a 
relação estabelecida por Foucault entre o nascimento das ciências empíricas – 
biologia, economia, filologia – e a problemática do homem na modernidade: 
os estudos da vida, do trabalho e da linguagem pelas ciências empíricas tornam 
o homem, pela primeira vez, objeto de saber. Estudar os objetos empíricos é 
estudar o homem porque ele é meio de produção, se situa entre os animais e 
possui linguagem. Mas estes objetos também o determinam, pois são o único 
meio de conhecer o homem empiricamente. A dependência do homem com 
relação aos objetos empíricos significa que, através deles, ele se descobre como 
ser finito, mas não negativamente, subordinando-se ao infinito, como na ida-
de da representação, pois a modernidade tem uma dimensão antropológica 
manifesta no nível dos saberes empíricos. 

O nascimento das ciências empíricas, que cria o homem como um objeto 
empírico, um ser finito, histórico, é coetâneo do nascimento de um novo 
tipo de filosofia em que o homem aparece como fundamento. Isto seria uma 
novidade da episteme moderna. Para Machado, apesar de tudo, a posição de 
Foucault é clara. O limiar da modernidade é a busca kantiana das condições 
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de possibilidade do conhecimento dos objetos, necessariamente submetidos 
ao sujeito transcendental, através de uma reflexão em que o lugar do conhe-
cimento é exterior ao quadro das representações. 

Para Foucault, o essencial é o aparecimento de um sujeito que só dispõe 
de um conhecimento a priori, na medida em que não tem intuição intelectual 
e é finito, como em Heidegger. Agora, para conhecer, é necessário, além da 
representação – intelectual, conceitual –, o fenômeno, a diversidade sensível, 
apresentada ao sujeito como uma intuição sensível. Diferentemente do conhe-
cimento clássico, que consistia na análise das representações, desdobrando-se 
infinitamente, o conhecimento moderno é sintético e limitado: síntese de 
uma representação intelectual e uma representação sensível espaço-temporal; 
os próprios limites do conhecimento fundam a possibilidade do saber porque 
o homem só pode conhecer o que é sensível. E é a filosofia considerada como 
crítica transcendental que, através de uma análise do sujeito transcendental, 
extrai o fundamento desta síntese possível. 

Com Kant, tanto a filosofia quanto a ciência escapam da representação, 
situando-se em níveis diferentes: o da ciência, que diz respeito ao objeto empí-
rico, e o da filosofia, que diz respeito ao sujeito, ao fundamento transcendental 
do conhecimento; a filosofia é uma reflexão sobre as condições de possibilidade 
de todo conhecimento e uma analítica de tudo o que pode se dar, em geral, 
à experiência do homem. Eis a invenção do homem como sujeito e objeto do 
conhecimento. Como objeto, como fato, nas sínteses empíricas; como sujeito, 
como condição, na analítica transcendental. 

Machado esclarece a posição de Foucault: Kant significa o limiar da nossa 
modernidade. Ao contrário de Han, que vê uma ambigüidade, dois pontos de 
vista contraditórios, ele interpreta esta posição de Foucault como tendo duas 
perspectivas diferentes, mas não contraditórias. Por um lado, a perspectiva 
de uma análise dos limites da representação, no nível das ciências e no da 
filosofia: Kant é considerado como tendo introduzido, ou, mais precisamente, 
sancionado, a ruptura que funda nossa modernidade, por ter sido o primeiro 
a interrogar, criticamente, a representação clássica a partir de seus limites e do 
a priori que a torna possível. Neste sentido, Foucault ressalta a distinção entre 
os níveis empírico e transcendental operada na crítica, argumentando que, 
para Kant, o sujeito que não é empírico jamais é dado à experiência. 

Por outro lado, na perspectiva das filosofias que se constituem em de-
corrência da ruptura que a crítica estabelece, Kant é, também, para Foucault, 
aquele que formulou a questão antropológica “o que é o homem?”. E, a este 
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respeito, dá como exemplo a Lógica, que retoma as três questões contidas na 
crítica e as faz convergir para uma quarta – “o que é o homem?” –, objeto 
da antropologia. Para Machado, Foucault não faz esta afirmação como uma 
crítica a Kant, porque, se, para ele, esta questão opera a confusão do empírico 
e do transcendental, esta confusão, embora diga respeito à antropologia, é 
posterior a Kant. 

Machado explica que, ao assinalar que a antropologia teve um papel 
constituinte no pensamento moderno, Foucault afirma que Kant viu bem 
que as sínteses empíricas devem ser fundadas na finitude do homem, como 
mostra a questão “o que é o homem?”, mas, Foucault afirma logo a seguir – 
isto é relevante – que esta questão percorre o pensamento desde o início do 
século XIX, operando, furtiva e previamente, a confusão entre o empírico e o 
transcendental. De acordo com Machado (2000b), ao contrário do ressaltado 
por Han, não há contradição desta afirmação com a feita, no mesmo item 
do livro, de que a Antropologia, talvez, constitua a disposição fundamental do 
pensamento filosófico, desde Kant até nós, pois a antropologia não implica, 
necessariamente, a confusão que Foucault pretende denunciar, embora possa 
se constituir como um perigo a este respeito. 

O fato de considerar Kant privilegiando os projetos diferentes de cons-
tituição de uma crítica e de uma antropologia, afirma Machado, prejudica 
a elucidação da posição de Foucault. Porém, a principal dificuldade de se 
apreender sua posição com clareza está não aí, mas na ambivalência de sen-
tido do termo antropologia, que Foucault, praticamente, não explicita. Para 
elucidar esta noção, Machado recorre à entrevista “Philosophie et psychologie” 
(Foucault, 1994a), em que Foucault afirma que a finitude, ao ser pensada 
independentemente do infinito, de Deus, traz a possibilidade ou o perigo de 
uma antropologia, no sentido de consistir numa estrutura filosófica que aloja 
os problemas da filosofia no domínio da finitude humana. Ao retomar esta 
idéia, Machado considera a definição de As Palavras e as Coisas ainda mais elu-
cidativa da afirmação da filosofia moderna como confusão do empírico e do 
transcendental que a transforma em pensamento antropológico, em analítica 
do homem ou da finitude, cujos limites de direito são as formas concretas da 
existência dadas no saber empírico. 

O principal sentido de antropologia é de confusão do empírico e do 
transcendental, sentido que Foucault considera como conseqüência perigosa 
do seu primeiro sentido estabelecido por Kant. Assim, Foucault é conduzido 
à conclusão de que, embora Kant mantenha a distinção do empírico e do 
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transcendental, é origem da confusão posterior que torna o conhecimento 
empírico sobre o homem um campo filosófico possível para a descoberta do 
fundamento e dos limites do conhecimento. 

Machado aponta a presença desta concepção de antropologia em dois 
escritos de Foucault, anteriores às Palavras e as Coisas. Primeiramente, refe-
rindo-se a Bataille, depois de afirmar que Kant abriu a possibilidade de um 
pensamento da finitude e do ser, como o de Nietzsche, Foucault considera que 
Kant a encerrou na questão antropológica, à qual acabou por referir a questão 
crítica, assimilando-a aos pós-kantianos. Em seguida, no texto já referido por 
Han, da introdução à Antropologia, em que Foucault se mostra mais aberto 
ao pensamento kantiano. Ali, embora isto também não fique muito claro, 
há ambigüidade, ou tensão, como diz Machado, entre os níveis empírico e 
transcendental, nas antropologias científicas e nas antropologias filosóficas 
pós-kantianas, mas, na concepção de Kant, a antropologia marca a distinção 
entre os dois níveis. 

Neste sentido é que Foucault afirma que a antropologia de Kant imita 
a crítica, externa e empiricamente, constituindo-se como uma doutrina 
sistemática do conhecimento empírico do homem, que não pode fundar-se 
sobre si própria e tem necessidade de referir-se à Crítica, a ela se subordinan-
do. De acordo com Machado, a posição de Foucault é clara: querer realizar 
um conhecimento positivo como pensamento crítico é esquecer a lição de 
Kant, que, apesar de trazer o perigo da confusão, permanece subordinando 
a antropologia à crítica. Para ele, o motivo desta aparente contradição é o 
desejo de Foucault de ressaltar que a continuidade entre os dois momentos 
não é total, no sentido em que Kant, ao criticar a representação a partir do 
transcendental, abre a perigosa possibilidade ao antropologismo da filosofia 
moderna, mas não se identifica ou se confunde com ele. Portanto, o que 
Foucault critica são as antropologias filosóficas que dão acesso natural ao 
fundamental. A expressão analítica da finitude designa, justamente, uma 
forma de pensamento em que o ser do homem poderá fundar todas as formas 
que lhe indicam que ele não é infinito. 

A crítica foucaultiana à filosofia moderna dirige-se à sua relação com o 
aprofundamento da finitude, que se anunciava no empírico a partir do exterior 
como finitude natural, histórica, objetiva, dominada pelas determinações da 
vida, do trabalho e da linguagem, de onde não está eliminada a idéia da supe-
ração no futuro da finitude; finitude, que, na filosofia, é radical, fundamental, 
porque atinge a própria consciência do homem e assinala, ao conhecimento, 

cap3cienciasn9.indd   193 1/10/2009   16:02:33



 194

suas formas limitadas. Além de o homem ser determinado como finito pelos 
saberes empíricos, é o homem como ser finito que confere a toda determinação 
a possibilidade de aparecer em sua verdade fundamental. 

Foucault afirma que o limiar da modernidade foi atingido quando a fini-
tude foi pensada a partir de uma referência interminável a si própria, quando 
o homem, como ser finito, toma o lugar de Deus e a finitude deixa de ser 
definida a partir da natureza divina do infinito para ser pensada a partir de 
si mesma. A importância de Kant nesta transformação é ter sido o primeiro a 
afirmar que o infinito não é mais dado, só existe a finitude, e é neste sentido 
que a crítica kantiana traz a possibilidade ou o perigo de uma antropologia, 
do sono antropológico do qual é preciso acordar. 

Ao contrário do fracasso da arqueologia proposto por Han, somos con-
duzidos à afirmação do caráter radical do pensamento de Foucault que busca, 
fundamentado na história da representação e da constituição do objeto, para a 
questão kantiana “o que é o homem?”, a resposta da morte do homem. E esta 
resposta Nietzsche já havia encontrado, antes mesmo de termos nascido: 

Esta disposição foi por longo tempo constringente; e, no fim do século 
XIX, Nietzsche a fez cintilar uma última vez, incendiando-a. Retomou o 
fim dos tempos para dele fazer a morte de Deus e a errância do último 
homem; retomou a finitude antropológica, mas para fazer fulgir o arre-
messo prodigioso do super-homem. (Foucault, 2002a: 361) 
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