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O que faz girar a roda da História? A resposta a essa pergunta – ainda que seja para 

reformulá-la – coloca Sartre e Foucault em campos muito distintos. Os dois autores sabem 

muito bem disso e exploram essa diferença. Assim, por exemplo, em uma célebre entrevista 

de Sartre à revista L’Arc, algum tempo depois da publicação de As palavras e as coisas e 

em meio ao seu fulgurante sucesso – e, portanto, no momento em que a geração de 

“estruturalistas” ganhava destaque e Sartre entrava em ocaso –, o entrevistador pergunta a 

Sartre: “na atitude da nova geração (...) você vê uma inspiração comum?” Ele responde: 

“uma tendência dominante (...) é a recusa da história. (...) Foucault traz às pessoas aquilo de 

que elas precisavam: uma síntese eclética em que Robbe-Grillet, o estruturalismo, a 

lingüística, Lacan, Tel Quel são utilizados indistintamente para demonstrar a 

impossibilidade de uma reflexão histórica. Por trás da história, bem entendido, é o 

marxismo que é visado. Trata-se de constituir uma ideologia nova, a última barreira que a 

burguesia pode ainda erguer contra Marx”1. Confrontado com essas afirmações (“Sartre lhe 

reprova – pergunta o entrevistador a Foucault – por negligenciar e desprezar a história; é 

verdade?”), Foucault replica: “Essa reprovação jamais me foi feita por qualquer historiador. 

Há um tipo de mito da história para os filósofos. Você sabe, os filósofos são, em geral, 

muito ignorantes em todas as disciplinas que não são as suas. Há uma matemática para 

filósofos, há uma biologia para filósofos, pois bem, há também uma história para filósofos. 

(...) Não se mata a história, mas matar a história para filósofos, essa sim, eu quero 

absolutamente matá-la”2. Que se esconde por trás de cada uma dessas afirmações, que 

concepção de história tem cada autor, e que isso tem a ver com nosso tema – a política, a 

ação política, o engajamento -, vamos tratar disso um pouco adiante. Para chegar lá, 

tracemos, ainda que brevissimamente, os caminhos que levaram Sartre de um 

existencialismo aparentemente subjetivista a um interesse pela História. Isso vai nos 

permitir colocar em perspectiva a própria idéia de engajamento e destacar aquilo que parece 

estar por trás dela.  
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I 

No início de sua carreira, ainda nos anos 30, Sartre saudava a fenomenologia alemã 

de Husserl e Heidegger por tornar possível a rejeição de uma metafísica “empoeirada” da 

França de então e cujo traço principal consistia em um primado da epistemologia e do 

sujeito de conhecimento; Sartre e seu colega Merleau-Ponty reconheciam na fenomenologia 

de Husserl a possibilidade de ressignificar o conceito de experiência, tomando-a em suas 

múltiplas expressões, não apenas cognitiva: experiência estética, social, religiosa, afetiva 

etc. Era a possibilidade de falar do existente e da experiência concreta, e fazer disso 

filosofia, que os dois filósofos saudavam em Husserl, a possibilidade, portanto, de 

reconhecer a experiência no que ela tem de metafísica. 

A via sartriana – diferentemente da de Merleau-Ponty – consistiu em definir um 

conceito de sujeito da experiência em oposição a um Ego que é, para Sartre, a primeira 

forma de alienação: o Eu, com efeito, é uma ilusão da reflexão tendo em vista a unidade da 

experiência refletida. Sartre dá um exemplo: alguém chega a mim, absorvido na leitura, e 

me pergunta:  “que você faz?” Eu respondo: “Eu leio”. Ora, essa resposta, que já supõe 

uma distância em relação a si, uma visada de si, uma objetivação de si, não é inteiramente 

correta, segundo Sartre: é que ela faz intervir um personagem que não existia originalmente 

e que é apenas um produto dessa reflexão: o Eu. Dizer: “eu lia” já é demais... É fazer 

intervir um objeto que Sartre denomina “mágico”, cuja função é unificar, totalizar a minha 

experiência, dar a ela uma coesão, mas magicamente, já que esse Eu não se confunde com a 

experiência que ele, supostamente, totaliza. O Eu é uma ficção justificada; no entanto, é 

ainda ficção. Daqui se segue a necessidade de métodos especiais capazes de nos levar ao 

verdadeiro sujeito, ao campo subjetivo – transcendental – sem Eu (propósito que, em 

muitos aspectos, aproxima Sartre de Lacan, que também toma o Eu como uma ficção 

imaginária a ser superada, que também lhe recusa o estatuto de sujeito). A experiência 

originária, aquela que é anterior a essa reflexão criadora e alienante, isto é, a experiência 

irrefletida e espontânea do homem no mundo, começa assim por ser desvelada em 

oposição às ficções alienantes; a consciência em questão é uma consciência sem Ego, sem 

identidade, sem substancialidade.  
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Ora, a distinção entre consciência e Ego é fundamental para se entender a teoria 

sartriana da liberdade, teoria que vai estar na origem do seu insistente projeto de 

desalienação do homem (e, por via de conseqüência, da teoria do engajamento). Será 

impossível entender a liberdade se pensarmos, por exemplo, em um sujeito egóico, 

identitário, posto diante de alternativas, e, a partir daí, “livre” para escolher uma entre elas. 

Também aqui, para se entender a liberdade sartriana, é preciso recuar a uma situação 

originária, e que não é aquela em que o sujeito está constituído, como objeto no mundo, e o 

mundo já posto diante dele, já dado, o sujeito tendo apenas que escolher isso ou aquilo; é 

preciso recuar a uma situação em que o próprio mundo se faz e é significado por mim dessa 

ou daquela maneira, que portanto não está dado; quer dizer, eu não escolho a partir de 

predicados dados, mas os próprios predicados são sempre significados, isto é, “escolhidos” 

por mim; é por mim que eles têm tal ou tal peso, são aversivos ou atraentes, ignóbeis ou 

excelentes. O mundo não tem um sentido em si – a própria expressão “sentido em si” não 

tem sentido; um sentido envolve relação – até mesmo espacialmente: esse objeto está à 

direita daquele, à frente daquele outro, porque essas relações remetem a um sujeito como 

pólo de todas elas: elas são suportadas por mim. Objetos tomados em si mesmos, em um 

mundo sem homens, não estão à direita uns dos outros, eles nada exprimem, nada 

significam, eles são simplesmente. A totalidade das relações remete ao homem e por isso o 

mundo é inteiramente humanizado. Ora, segue-se daqui uma teoria da liberdade bastante 

radical: se os sentidos do mundo remetem a mim, se esses predicados não são coisas dadas, 

neutras, objetivas, mas sentidos subjetivos, então é correto dizer que o próprio predicado 

“escalável” ou “não escalável” do rochedo só é tal, “escalável” ou “não escalável”, por 

mim. A questão óbvia que se pode colocar a Sartre é: mas o rochedo que eu não posso 

escalar não seria antes um limite, um entrave a minha liberdade? Sartre responde: dizer que 

sou livre apenas se me for possível escalar o rochedo é se colocar no terreno segundo, das 

coisas já dadas, com predicados dados; é preciso dar um passo atrás, fazer um recuo, e 

considerar o predicado “escalável” à outra luz, à luz de meu projeto que significa o mundo. 

Daí porque Sartre dirá que o insucesso da minha empreitada – não conseguir escalar o 

rochedo – não me torna não livre. O homem não deixa de ser livre se não tem êxito.  

Ora, ao que parece, o que vai se passar nos anos seguintes, quando Sartre realizar o 

que ele chama o seu “encontro com a História”, encontro que ele data do período da guerra, 
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da radicalidade da experiência da guerra, em que ele faz a experiência da “força das 

coisas”, é uma mudança que parece consistir em retirar do sujeito esse ativismo, ativismo 

pelo qual a consciência soberana dá sentidos ao mundo; vai aparecer então aquilo que 

Merleau-Ponty já notava faltar no sujeito sartriano: certos sedimentos, uma certa 

passividade que descentra o sujeito – embora não o extirpe de vez. Não vai se tratar de uma 

negação da liberdade, mas de um reconhecimento do que, nela, é passividade, do que, nela, 

é esse duplo ambíguo de atividade e passividade. Quer dizer: vai aparecer a idéia de que há 

uma ação disso em relação a quê nós somos passivos, sem, nem por isso, deixarmos de ser 

livres. Parece-me que é para o reconhecimento dessa passividade ativa que Sartre se 

encaminha a partir de certo momento; a força das coisas vai terminar por cair sobre os seus 

ombros e ele vai reconhecer, longe do subjetivismo do primeiro momento, de A 

transcendência do ego, o peso objetivo do mundo social e da história. Parece ser isso que 

está implicado pela noção de prático-inerte, da Crítica da razão dialética. O prático-inerte 

não é a matéria nua, em seu aspecto físico; é aquilo que é atravessado pelo trabalho humano 

e se congela na inércia da matéria; é matéria, mas matéria trabalhada, carregada de 

sentidos humanos. É por ela que aparece a passividade da ação humana, já que a ação 

humana sofre a ação dessa materialidade. Por intermédio dela, a ação humana se volta 

contra si mesma. O homem produz aquilo que vai escravizá-lo, e, diante dele, a ação 

humana converte-se em simples meio: o conjunto do prático-inerte torna-se um modo de 

produção em relação ao qual a ação humana torna-se inessencial. Eis aqui por onde aparece 

uma noção de alienação distinta daquela do começo da carreira de Sartre, quando ele 

opunha consciência e Ego, mas que é ainda alienação, alvo contra o qual ele não cessará de 

lutar: o meu ser de classe, por exemplo, me é dado por um certo conjunto prático-inerte. É 

por aqui que a doutrina da liberdade vai reconhecer aquela “parte do diabo” e buscar 

reconciliar a liberdade e o reconhecimento das determinações do mundo sócio-histórico.  

Por que via isso é feito? Pela via do apanágio da dialética entre a atividade e a 

passividade, a interiorização e a exteriorização. O tema agora é a práxis material, imersa na 

história e na vida social, mas pensada dialeticamente, isto é, pela via da conciliação entre 

aquilo que o prático-inerte deve à ação humana (é isso a exteriorização da ação humana) e o 

que a ação humana deve ao prático-inerte (é isso a interiorização do prático-inerte). Poder-

se-ia dizer que o alvo aqui é não tornar nula a liberdade – ou por outra: o alvo é não 
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comprometer o projeto, que atravessa a obra de Sartre de ponta a ponta, de desalienação do 

homem. O adversário de Sartre não é Merleau-Ponty, que contestava a sua noção de 

consciência: Sartre e Merleau-Ponty pertencem a um mesmo campo. O adversário será 

aquele que vai tornar o sujeito nulo diante de uma estrutura que o domina, que não 

reconhece à práxis seu poder de transformação, que pensa o sistema autonomamente e, por 

essa via, abandona o projeto de desalienação. Esse adversário é o estruturalista da geração 

seguinte a de Sartre – no caso em tela, o adversário é Michel Foucault.  

 

II 

Quando essa geração fizer o apanágio da filosofia do conceito contra a filosofia do 

sujeito, é o projeto sartriano que é atacado no seu coração. No momento em que se vai 

dizer, por exemplo, que a linguagem forma sistema e que ela nada deve ao sujeito; que as 

suas leis de transformação são autônomas; que é a metáfora que faz mudar esse grande 

sistema, impondo-lhe mudanças no tempo; que o tempo da linguagem nada deve ao tempo 

da ação humana, Sartre não vai deixar de notar que, à linguagem, é preciso acrescentar a 

fala, isto é, a práxis humana, aquilo que, no limite, subjaz a todo sistema, mesmo que ele 

tenha se voltado contra o homem. É verdade, diz Sartre, que a linguagem se apresenta 

como “sistema autônomo”, que ela é um “elemento do ‘prático-inerte’, uma matéria sonora 

unida por um conjunto de práticas”. Nesse nível – que é apenas o primeiro –, o lingüista 

tem razão em tomar a linguagem como estrutura, em que “a totalidade aparece como a 

coisa sem o homem, uma rede de oposições”, uma “totalidade de relações”. Mas há outro 

nível: aquele em que “essa coisa sem o homem é também matéria trabalhada pelo homem”: 

é só enquanto falada que essa rede de relações é viva, não da ordem da natureza; é só 

enquanto falada que esse sistema não é estrutura já feita, que existiria sem nós: “para 

compreender como essa estrutura se faz, é preciso reintroduzir a práxis enquanto processo 

totalizador. A análise estrutural”, arremata Sartre, “deveria desembocar em uma 

compreensão dialética”3. Uma perspectiva estrutural é não-dialética, o que quer dizer, para 

Sartre, que ela não pode dar conta das transformações, da mudança, do ultrapassamento. É 

verdade – ele agora reconhece – que toda criação humana tem seu momento de passividade, 

mas não é verdade que ela seja só passividade: a estrutura é um momento do prático-inerte, 
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o resultado de uma práxis na medida em que ela é vista como ultrapassando seus agentes, 

mas é preciso fazer intervir o momento da práxis, aquele que pode dar conta das 

transformações, do ultrapassamento. No momento em que faz sua crítica a Foucault, Sartre 

não deixa de notar que a recusa foucaultiana da história o impossibilita de dar conta dessas 

passagens. Daí porque em As palavras e as coisas Foucault faz em verdade apenas uma 

“geologia”, isto é, voltando à Renascença, ao classicismo até chegar a nossa modernidade, 

Foucault apenas mostra uma “série de camadas sucessivas que formam nosso ‘solo’. Cada 

uma dessas camadas define as condições de possibilidade de um certo tipo de pensamento 

que triunfou durante um certo período. Mas Foucault”, diz Sartre, “não nos diz o que seria 

o mais interessante: a saber, como cada pensamento é construído a partir dessas condições, 

nem como os homens passam de um pensamento a outro”. Foucault distingue as épocas, 

claro; ele distingue um antes e um depois; “mas ele substitui o cinema pela lanterna mágica, 

o movimento por uma sucessão de imobilidades”4. Para dar conta do movimento, ele 

precisaria fazer intervir a práxis, isto é, a história. 

Ora, é essa concepção de história – e, com ela, a liberdade e o engajamento sartrianos 

– que Foucault vai rejeitar categoricamente: “eu sou inteiramente contrário a uma certa 

concepção da história que toma por modelo um tipo de grande evolução contínua e 

homogênea, um tipo de grande vida mítica”5. Os historiadores (como Marc Bloch, Lucien 

Febvre, Braudel etc) mostram bem que há muitos recortes possíveis, que a história da 

civilização material (das técnicas agrícolas, do habitat, dos instrumentos domésticos, dos 

meios de transporte) não evolui da mesma maneira que a história das instituições políticas 

ou dos fluxos monetários; há mudanças mais visíveis que outras, de modo que a primeira 

tarefa do historiador é distinguir diferentes tipos de eventos, em detrimento dessa grande 

mitologia: a mitologia da mudança, da evolução, do perpetuum mobile6, dessa história 

como grande e vasta continuidade para onde tudo converge: a liberdade dos indivíduos e as 

determinações econômicas ou sociais7. E sabe-se bem, nota Foucault, porque esse apego à 

continuidade: é que Sartre pressente que aquilo que está verdadeiramente em questão é o 

estatuto do sujeito. É esse o ponto para o qual Foucault aponta e que, afinal, o coloca em 

um campo distinto do de Sartre. É ele que nos interessa aqui.  

Se a linguagem ou o inconsciente pudessem ser analisados em termos de estrutura, 

diz Foucault, “que seria então desse famoso sujeito falante, desse homem encarregado de 
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pôr em ação a linguagem, falá-la, transformá-la, fazê-la viver!” Sartre e os dialéticos 

encontram um último refúgio em um terreno que lhes parece “infinitamente mais sólido, o 

terreno da história”8: é que há na história um devir que a análise estrutural não pode dar 

conta; esse devir implica a um só tempo a continuidade (e a estrutura é por definição 

descontínua) e um sujeito (o homem, a humanidade, a consciência, a razão, pouco importa, 

mas um sujeito da história, um sujeito que a faz e garante sua continuidade). O que 

Foucault aponta aqui é uma analogia estreita entre a posição de um sujeito e a de uma 

história contínua: a síntese das experiências do sujeito, síntese pela qual ele se define como 

o mesmo, como uno, é análoga à síntese histórica, lugar para o qual todos os fatos 

convergem. A grande história é como um vasto espaço no qual sucessivas épocas vêm se 

manifestar, como o Sujeito é essa grande Identidade que a multiplicidade de experiências 

não vêm contestar, mas em relação à qual são já subsumidas. Sendo assim, o 

descentramento do Sujeito sartriano – na passagem do ativismo ao reconhecimento da 

passividade – foi ainda tímido demais: teria sido necessário ir muito além disso. 

“Desalienar o homem?”, pergunta-se Foucault. Mas, para isso, é preciso antes perguntar-se: 

“o homem existe?” 

Atualmente – isto é, lá pelos idos dos anos 60 – toda essa filosofia que desde 

Descartes dava primado ao sujeito, essa filosofia, assegura Foucault, começa a se dissolver 

diante de nossos olhos9. A experiência tem mostrado que o desenvolvimento das ciências 

do homem (Saussure, Lévi-Strauss, Lacan) implica antes no desaparecimento do homem do 

que em sua apoteose10: ali onde Sartre julga que há sentido (e Sartre julga que há sentido 

em toda parte, em tudo), Lacan mostra que o sentido é efeito de superfície, uma espuma, e 

que aquilo que nos atravessa profundamente, aquilo que era antes de nós, era o sistema, 

esse conjunto de relações. Lacan mostra, segundo Foucault, que através do discurso do 

doente e dos sintomas de sua neurose, são as estruturas, o sistema da linguagem – e não o 

sujeito – que falam... O sistema é anônimo, sem sujeito11. 

Foi esse passo que Sartre não pôde dar: para isso, teria sido preciso abandonar seu 

profundo humanismo, pois é o humanismo que se esconde por trás dessa teoria. Com efeito, 

a dialética e o humanismo estão intimamente ligados: a dialética aparece como uma 

filosofia da história na medida em que ela é uma filosofia da prática humana. Mas ela é 

humanista por uma razão mais profunda: é que ela é a um só tempo uma filosofia da 
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alienação e da reconciliação: “a dialética promete ao ser humano que ele se tornará um 

homem autêntico e verdadeiro. Ela promete o homem ao homem e, nessa medida, ela não é 

dissociável de uma moral humanista”12. A Revolução é essa promessa escatológica de 

realização do homem verdadeiro e desalienado. Daí porque a rejeição da dialética passa em 

Foucault pela rejeição do humanismo. Como ele o faz? 

 

III 

Mostrando, de um lado, que o homem é figura recente da cultura ocidental, que ele 

não é essa estrutura trans-histórica em direção de sua realização plena e desalienada, e, de 

outro, que ele é a figura do moderno dogmatismo, de resto já combatida por algumas 

ciências humanas (que Foucault denomina “contra-ciências”, aquelas que dissolvem a 

figura do homem, do Sujeito com maiúscula). Quando surgiu o homem? A resposta a essa 

pergunta é fundamental para Foucault porque dela depende a recusa de todo o arsenal 

sartriano e dialético – e, em seu lugar, a fundação de uma nova teoria da história.  

Segundo Foucault, é falsa a tese positivista segundo a qual, a partir do final do século 

XVIII, aplicou-se o método científico a domínios até então não pesquisados – o domínio da 

vida empírica do homem, aplicação que teria dado nascimento às ciências humanas. Essa 

tese é tão falsa quanto aquela outra, posta em circulação pela história da psiquiatria, 

segundo a qual a partir de certo momento (também lá no final do século XVIII, com Pinel e 

Tuke) se aplicou ao homem louco um método positivo de investigação: o médico ter-se-ia 

despido de prejuízos religiosos e metafísicos para ver a loucura no seu nível próprio, 

humano, o que corrigiria um erro secular pelo qual se tomava o doente mental por um 

possesso. Essa versão positivista é antes de mais nada anacrônica: ela projeta para o 

passado categorias que só valem para a estrutura moderna. Ora, mas o que permite 

assegurar que essas categorias só valem para a estrutura moderna? Uma tese que Foucault 

herda de Kant, mas para a qual ele dá um sentido muito particular: trata-se de reconhecer 

que nossas práticas, nossos discursos, nossas instituições remontam a certas condições de 

possibilidade, a um a priori a partir do qual essas práticas e esses discursos são tornados 

possíveis; assim, no interior da estrutura clássica certos conceitos eram absolutamente 

impensáveis, por exemplo, o conceito de vida; certas proposições podem ser verdadeiras ou 
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falsas no interior de uma estrutura, mas, verdadeiras ou falsas, elas devem ser ali possíveis. 

A tarefa a que se propõe Foucault, e para a qual ele deu o nome de “arqueologia”, é a busca 

dessas condições de possibilidade (condições que Kant denominou “transcendentais”), mas 

com um aspecto que Kant jamais imaginou: essas condições, esse a priori, é, segundo 

Foucault, histórico. Ora, ao distinguir os clássicos (séculos XVII e XVIII) dos modernos 

(séculos XIX e XX), todo o esforço de Foucault converge para isso: para mostrar que no a 

priori clássico o homem simplesmente não existe. O homem – quer dizer: essa finitude que 

almeja a elevada condição de “Sujeito com maiúscula, de sujeito como origem e 

fundamento do Saber, da Liberdade, da Linguagem e da História”13, exatamente como 

pretende Sartre com a sua noção de sujeito. Não é que o homem lá estava, embora 

encoberto – não, toda a minuciosa cartografia feita por Foucault do a priori clássico mostra 

que o sujeito é ali impensável. Isso quer dizer: o aparecimento da finitude moderna se 

deveu a uma ruptura, a um corte em relação ao a priori clássico.  

Sartre tem razão: Foucault não mostra o movimento, ele mostra uma sucessão de 

imobilidades, de estruturas diferentes umas das outras. Ora, mas até aí nenhuma novidade: 

é isso mesmo que Foucault busca: o corte, a ruptura, a diferença. Em perspectiva 

foucaultiana, é preciso aceitar a contingência, os acasos, a ausência de razão, a ausência de 

um sujeito na história. A busca de um princípio que subjaz a essas estruturas, princípio que 

explicaria a passagem de uma estrutura a outra, e que para Sartre é a práxis humana, não é 

senão a busca incessante pela verdade, por uma razão que dê conta de tudo. Foucault 

distingue radicalmente os tempos modernos dos clássicos e impede, por princípio, a 

possibilidade de explicar essa “passagem”. Essa distinção lhe permite mostrar o ineditismo 

da finitude moderna, desse homem a um só tempo finito e soberano, figura por excelência 

do novo dogmatismo na medida em que dos conteúdos empíricos e finitos (por exemplo: do 

homem trabalhador, do homem no mundo etc) se busca as condições de possibilidade do 

conhecimento, da história14. O dogmatismo moderno – isto é, o dogmatismo antropológico 

– não é senão essa confusão entre o empírico e o transcendental, essa tentativa em dar a 

conteúdos empíricos valor transcendental. A finitude moderna é diferente da finitude 

clássica nisso: a finitude clássica é pensada negativamente, por relação a um infinito; a 

relação negativa ao infinito é anterior à empiricidade do homem; o homem é aqui 

substância segunda, derivada, a verdade não passa por ele, não se funda nele. Entre os 
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modernos, ao contrário, a finitude não é mais imantada por um infinito, a descoberta da 

finitude se aloja no coração mesmo desses conteúdos, dessas formas concretas da 

existência finita; a finitude não vem de fora, ela reenvia a si mesma, não ao infinito; a 

verdade agora passa pelo homem e por suas formas de vida. Daí porque é uma analítica da 

finitude que toma o lugar da metafísica clássica do infinito15.  

 

IV 

Ora, mas se é assim, então parece que estamos diante de duas alternativas: ou 

jogamos nossas fichas na filosofia dialética da história (e, com ela, o humanismo) ou, ao 

contrário, optamos pela história descontinuísta (e, com ela, o anti-humanismo). Colocada 

dessa maneira, contudo, a questão parece ser de simples gosto, de estilo. Creio que por trás 

dessas alternativas, podemos vislumbrar algo mais – algo que essas duas teorias têm a 

vantagem de tornar explícito: trata-se da ética, do valor que cada uma delas pretende 

promover e em nome do qual se pode depreender o engajamento pessoal de cada um dos 

autores. Quando Foucault rejeita o humanismo, ele não rejeita uma simples teoria: ele a 

rejeita em nome de um valor. Que valor é esse?  

As análises feitas por Foucault em História da loucura parecem mostrar isso com 

clareza. A humanização da loucura, mostra Foucault, foi um duro golpe nisso que é o 

avesso de toda razão, a desrazão. Humanizada, a loucura perdeu os poderes contestatórios 

do passado, os riscos iminentes, o grande perigo a sempre esconjurar. Humanizada, a 

loucura tornou-se essa coisa dócil e morna, presa a um encadeamento determinista que a 

psicologia se apressa em apontar (será organogênico? será psicogênico?). O louco 

humanizado é aquele que, quanto mais profunda for sua loucura, mais ele está enredado 

numa rede determinista que remete apenas a sua própria psiquê, a sua própria essência, não 

mais às transcendências imaginárias do período renascentista. Quanto mais louco, mais o 

louco realiza a condição de objeto, não de grande perigo, mais ele é coisa inerte, 

infantilizado, menorizado e dominado. O louco é, em perspectiva humanista – que é aquela 

da psicologia – aquele que perdeu sua liberdade, seu poder de autodeterminação, de 

transcendência, e é por isso que a psicologia sanciona o Direito quando esse retira do louco 

sua condição de sujeito responsável. Em regime humanista, a loucura é algo que diz 
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respeito à essência humana, a um desvio dessa essência, não é alguém, como no período 

clássico, que se apartou da Verdade, mas alguém que se desviou de sua própria verdade 

humana.  

Ora, que isso significa? Significa que, em regime humanista, a verdadeira diferença, a 

Alteridade, é secretamente anulada; há uma objetivação da diferença, quer dizer: o louco é 

o outro do homem, mas não completamente, pois quando ele é mesmo louco, ele não é 

mais sujeito, ele é reduzido à condição de objeto, não é mais alteridade, ele é inteiramente 

dominado pelo discurso “psi”. Assim, a loucura – segundo a lógica “psi”, profundamente 

humanista –, sendo acidente humano, acidente que acontece ao homem, à sua psiquê, não 

pode colocar em questão, até o fim, o próprio homem: o discurso humanista finge se 

confrontar com a contradição, com a diferença. É nesse regime que o louco pode ser 

recuperado e voltar à sua condição humana, verdadeira, desalienada. Ora, há aqui, nessa 

lógica humanista, uma reiteração do Mesmo, daquilo que já está dado, uma rede pela qual a 

cultura escapa à experiência da Diferença, daquilo que lhe é contraditório. Isso já se vê nas 

pesquisas históricas: a dialética, não importa qual o setor investigado, vai sempre nos levar 

ao mesmo lugar: à práxis humana, para onde tudo converge, ao contrário da história 

descontinuísta, que admite múltiplos recortes, ritmos diferentes de evolução etc. A dialética 

é, para Foucault, uma tagarelice da repetição do Mesmo.  

Ora, parece-me haver aqui um princípio que guia o comentário de Foucault e que o 

faz ir além do humanismo: o de que toda cultura realiza escolhas, define o que é certo e 

errado, razoável e irrazoável, e, por isso mesmo, essas escolhas podem ser avaliadas a partir 

de um metro original em que razão e desrazão não estão separadas, não estão distinguidas. 

Em função disso, é preciso ver o humanismo à luz de uma alienação ainda mais originária, 

da qual ele é o resultado: a alienação da Desrazão. É pelo grau de rejeição da Desrazão que 

uma cultura, moderna ou não, define sua idéia de loucura, suas práticas diante do homem 

louco: na Renascença, o louco circulava, a Razão se afrontava com a Irrazão; em regime 

humanista e psicologizante, o louco é reduzido a simples coisa, e o médico, portador da 

Razão, emite soberano seu diagnóstico “científico”. O humanismo, sob primado do Sujeito, 

finge se confrontar com a Desrazão, mas ele é apenas o produto de um certo nível de 

alienação da Desrazão.  
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Desalienar o homem? Não, rejeitá-lo categoricamente – e, com ele, o dogmatismo 

antropológico. O engajamento que daí se segue – o engajamento foucaultiano – não é 

aquele guiado pela idéia de uma grande História, de uma história totalizante, acerca da qual 

conhecemos a chave e lutamos por abreviar o advento do homem desalienado. Se todos os 

domínios da cultura se subsumem a essa grande chave, então a forma de engajamento que 

daí se segue é aquela orientada por esse grande princípio, por exemplo, o da luta de classes, 

e a Revolução é a promessa escatológica desse homem totalmente homem. Em Foucault, ao 

contrário, desaparecida essa grande história, o engajamento que daí se segue é aquele que 

vai diagnosticar em múltiplos e diversos setores da cultura a recusa da Diferença, sem um 

grande princípio (sem um partido político, por exemplo), mas setorialmente, ali onde se 

urde essa recusa: o poder muda de face; ele já não está no Estado, no Soberano, na classe 

burguesa, mas espalhado em toda parte, na forma de mil poderezinhos (na psiquiatria, na 

prisão, na escola etc). Diferentemente do humanismo sartriano, que se guia pelo imperativo 

ético da liberdade, pode-se dizer que em Foucault o engajamento se faz à luz da ética da 

diferença.  

 

Luiz Damon Santos Moutinho 
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