
MORTE E REPRESENTAÇÃO: UM ENSAIO SOBRE O
LUGAR ARQUEOLÓGICO DA PSICOLOGIA*

Oanielly Passos de Oliveira"

Léa Carneiro Silveira'"

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo realizar um estudo sobre o nascimento das ciências humanas e mais especifica-

mente sobre o lugar ocupado pela Psicologia na configuração epistêmica moderna. Para tanto, ele sefondamenta
na arqueologia proposta por Michel Foucault, cuja principal tese refere-se à desnaturalização do conceito de
homem e de sua importância no espaço dos saberes. Nesse sentido, tentamos apontar que o surgimento das
ciências humanas tem intrínseca relação com a "invenção" moderna de homem. Tal invenção guarda relações
específicas com afilosofia, com as ciências matemáticas efísicas e com as ciências empíricas, sendo que o método
positivista de investigação destas últimas será simultaneamente utilizado e criticado pelas ciências humanas.
Procuramos elucidar este quadro e problematizar algumas questões epistêmicas que consideramos centrais a
partir das categorias de morte e representação tal como apresentadas por Foucault em sua obra As Palavras e as
Coisas.
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ABSTRACT
The objective of this article is to carry out a study about tbe origin of the human sciences and particularly

about tbe position of Psychology in tbe modern configuration of epistemology. 1t is based on the archaeology
proposed by Michel Foucault whose main thests refirs to the denaturalization ofthe concept ofhuman being and
to his importance on the knowledge space. Tberetore, we try to appoint that tbe emergence ofthe human sciences
has an intrinsic relation with the modern "inuention" ofthe buman being. Such invention keeps specific relations
with philosophy, with physical and matbematical sciencesand with empirical sciences. The positivist investigation
metbod of the last ones will be simultaneously used and censured by the hurnan sciences. We try to elucidate this
and to discuss about some epistemological questions which we consider important. This discussion will be based
on tbe categories of death and representation as introduced by Foucault in his book "LesMots et les Choses".
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Acredita-se que é simular um paradoxo supor,
por um só instante, o que poderiam ser o mun-
do, o pensamento e a verdade se o homem não
existisse. É que estamos tão ofuscadospela recen-
te evidência do homem que sequer guardamos
em nossa lembrança o tempo, todavia pouco dis-
tante, em que existiam o mundo, sua ordem, os
seres humanos, mas não o homem. Compreen-
de-se opoder de abalo que pôde ter e que conser-
va ainda para nós opensamento de Nietzsche,
quando anunciou, sob aforma do acontecimen-
to iminente, da Promessa-Ameaça, que, bem
logo, o homem não seria mais - mas sim super-
homem; o que, numa filosofia do Retorno, que-
ria dizer que o homem, já desde muito tempo,
havia desaparecido e não cessavade desaparecer,
e que nosso pensamento moderno do homem,
nossa solicitude para com ele, nosso humanismo
dormiam serenamente sobre sua retumbante
inexistência. A nós, que nos acreditamos ligados
a uma finitude que só a nós pertence e que nos
abre, pelo conhecer, a verdade do mundo, não
deveria ser lembrado que estamospresos ao dor-
so de um tigre? (Foucault, 1992, p. 338).

Todo o projeto de Foucault nos traz uma
instigante questão que, num primeiro momento,
pode até parecer descabida. Afinal o que ele quer
dizer quando anuncia uma data para o nascimento
do homem, situando-a no advento da Modernidade?
Para nós, que estamos alocados no contexto da psi-
cologia e acostumados a nos debruçarmos sobre o
homem como objeto desde sempre dado, torna-se,
no mínimo, desconcertante pensar uma época em
que ele simplesmente não existia. Não que antes da
Modernidade não houvesse concretamente homens
que falassem, produzissem, pensassem e amassem.
Não que antes da Modernidade não fossem produ-
zidos discursos sobre ele. No entanto, o homem
como categoria requerida para a configuração da
estrutura a partir da qual se estabelecem todas as
possibilidades para a construção de saberes é algo
eminentemente moderno. Nosso modo de pensar e
de produzir conhecimentos apresenta sua condição
de possibilidade na invenção do homem.

Em As Palavras e as Coisas, obra central do
projeto arqueológico de Michel Foucault, assistimos
à delimitação de três formas históricas de demarca-
ção do espaço do saber, ou seja, para usar de seu

próprio conceito, três epistémês: a Renascentisra, a
Clássica e a Moderna. Pretendemos, neste texto, per-
correr brevemente a contextura dessas três disposi-
ções, enfatizando os desdobramentos do que se pode
chamar por representação para nos determos em se-
guida sobre as implicações que tal conceito trará, na
Idade Moderna, para as ciências humanas e particu-
larmente para a psicologia.

No Renascimento, o conhecimento repousa-
rá na ordem da leitura, mas de uma leitura bastante
singular. Trata-se, para o homem, de decifrar as pa-
lavras que estariam escritas na superfície das coisas.
No século XVI, o mundo era apreendido como um
texto que servia, aos olhos dos homens, as Palavras
de Deus. Nessa prosa do mundo, nesse discurso das
coisas, a representação não era, então, necessária. Para
a produção do conhecimento bastava um olhar ca-
paz de apreender os signos inerentes às coisas. Nas
marcas da própria natureza, cada sulco da matéria
continha uma verdade a ser desvelada. Não havia
aqui um espaço entre as palavras e as coisas, elas
estavam como que coladas umas às outras.

Não será assim na Idade Clássica. Veremos
constituída uma nova tessitura que, sem indicar
evolução ou nascimento de uma forma mais com-
petente de produzir conhecimentos, instaura uma
diferença. Outra composição dos elementos que
determinam o saber, outra disposição episrêrnica.
O conhecimento retira-se da concretude viva das
coisas e passa a habitar, diríamos assim, os olhos
dos homens. Foucault explica-nos como, nos sé-
culos XVII e XVIII, conhecer correspondia a
construir um quadro, a fundar classificações. A
medida e a ordem constituíam o princípio de tais
classificações; era a assim chamada mathêsis
cartesiana, ciência universal que transpunha ma-
tematicamente as coisas para o quadro segundo
uma série graduada e contínua que a tudo englo-
bava. Conhecer as coisas era formar idéias sobre
elas e ordenar estas idéias, ou seja, conhecer era
representar. E representar duas vezes: das coisas
às idéias e das idéias aos quadros. O que im porta-
va não era tanto chegar às coisas, mas construir
um quadro perfeito. Elas pareciam mesmo ser
menores do que as palavras. Estava instaurada as-
sim a separação entre palavras e coisas e a repre-
sentação era tomada como tentativa de uni-Ias
novamente.
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No século XIX, a disposição epistêrnica sofrerá
uma nova modificação. A eficácia da representação
será posta em xeque: o pensamento moderno se ques-
tionará sobre a validade de um conhecimento funda-
do num distanciamento cada vez maior em relação às
coisas. Afinal, o que garante que as palavras tenham o
poder de representar a essência das coisas? Em respos-
ta a tal questão emerge o positivismo como a forma
privilegiada de se fazer ciência. Ele descarta a repre-
sentação e nesta medida tenta eliminar o que seriam
as "interferências subjetivas" do homem sobre a
objetividade do conhecimento empírico.

É, então, produzido um deslocamento: da
primazia das palavras à soberania das coisas. Será
almejado um acesso aos objetos que não passe pelas
"ilusões" da representação, será buscada uma
consideração positiva da realidade. Quando a
representação deixa de traduzir a verdade dos objetos,
torna-se preciso criar artifícios ou "métodos" para se
chegar diretamente a eles. É interessante ressaltar que
a criação desses métodos é exatamente concorniranre
à criação dos próprios objetos a serem apreendidos
por eles, ou seja, o nascimento das ciências empíricas
- biologia, economia e filologia - é simultâneo ao
nascimento de seus objetos de estudo e da própria
Modernidade.

É assim que Foucault afirma não terem existi-
do antes da Modernidade objetos como o trabalho,
a vida e a linguagem. Visto que anteriormente trata-
va-se somente de elaborar uma classificação das coi-
sas em suas superfícies e que o conhecimento estava
circunscrito a tais classificações, não sobrava espaço
para a consideração da profundidade própria a
objetos como o trabalho, a vida e a linguagem. Seus
volumes não eram problematizados e o espaço do
saber não era capaz de abrigá-Ios.

O que nos interessa pontuar é a íntima rela-
ção existente entre o nascimento das ciências
empíricas e o nascimento do homem como princi-
pal categoria do saber moderno. Isto porque é o
homem que vive, trabalha e fala que vai ser estuda-
do pela biologia, pela economia e pela filologia. Nas
palavras de Roberto Machado,

Estudar esses objetos [vida, trabalho e lingua-
gem} é estudar o homem. Eles o requerem na
medida em que o homem é meio de produção,
se situa entre os animais e possui a linguagem.
Eles o determinam, na medida em que a única
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maneira de conbecê-lo empiricamente é através
dessesconteúdos do saber.Esta dependência neces-
sária do homem com relaçãoaos objetosempíricos
significa que através deles elese descobrecomo um
serfinito (Machado, 1981, p. 133 e 134).

A finitude humana é posta em evidência na
doença que o arrasta para a morte, na alienação do
trabalho que não lhe permite assegurar os meios de
subsistência, e na linguagem que o antecede, deter-
mina e transcende. Nesses três campos, não cessam
de se assinalar a pequenez, a brevidade e a angústia
do homem diante da sua inelutável impotência.

No entanto, a promessa do positivismo será
justamente a de retardar a morte do homem, seja
por meio dos modos de prolongar a vida, do avan-
ço das tecnologias nos meios de produção ou da
invenção de códigos que se aproximem cada vez
mais da realidade das coisas.

A radical idade da finitude humana só será mes-
mo posta como centro da epistémê moderna a partir
de um segundo viés de análise. Ela não está no que
perpassa as ciências empíricas, mas no que se dá no
plano filosófico no exato momento em que aí é ques-
tionada a possibilidade de existência do conhecimen-
to positivo. Perde-se a ilusão do fundamento absoluto
do conhecimento. Trata-se da emergência da filosofia
kantiana enquanto elemento inaugural de uma antro-
pologia filosófica. O que significa que Kant põe expli-
citamente a questão "o que é o homem?" como con-
dição de possibilidade e demarcação do limite para o
saber positivo ao distinguir fundamentalmente a di-
mensão empírica da transcendental. Segundo Roberro
Machado,

... para Kant, afilosofia transcendental tem como
questões fundamentais: 'o que posso saber?': a
que a metaflsica (no sentido kantiano) deve res-
ponder, 'o que devo jazer?': domínio da moral
e "que me épermitido esperar?': que concerne à
religião. E essasquestões assim formuladas se re-
duzem a uma quarta, mais fundamental, que
as engloba: 'o que é o homem?': objeto da an-
tropologia( ..) Se Kant é o marco da transfor-
mação da filosofia isso se deve especificamente
ao fato de ter instaurado uma filosofia
transcendental em que o sujeito se torna ofun-
damento de uma síntese possível entre as repre-
sentações (Machado, op. cit., p. 139).
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É no exato momento em que se depara com a
morte - com os limites da consciência, do pensamento
e da representação - que o homem nasce como objeto
de saber. Nessa contextura, ele compõe um duplo
empírico/transcendental. Ou seja, o homem é
colocado simultaneamente como objeto de estudo
das ciências empíricas (biologia, economia e
filologia) e como sujeito que assinala a condição e o
limite do conhecimento organizado por estas mesmas
ciências (questão da filosofia transcendental kantiana).
Demarca-se, com isso, um espaço próprio à
problematização desta nova figura do saber - o
homem -, espaço a ser preenchido pelo nascimento
das ciências humanas.

Para visualizarmos melhor a estruturação do
domínio da epistémê moderna e conseqüentemente
do campo das ciências humanas - no que elas se
apropriam da representação descartada pelo
positivismo e no que possuem de intrinsecamente
moderno - , Foucault nos fornece a imagem de um
triedro formado por três arestas: a das ciências ma-
temáticas e físicas, a das ciências empíricas e a da
ref1exão filosófica. Podemos ver, na figura represen-
tada abaixo, como as três arestas delimitam três pla-
nos distintos do conhecimento:

plano 1- da matemática com as ciências
empíricas: campo da aplicação da matemática às
ciências empíricas ou do que pode ser matematizável
na biologia, na economia e na filologia;

Campo de aplicação das
matemáticas às ciências
empíricas

Ciências matemáticas
---I

e fisicas

plano 2 - da reflexão filosófica com as ciênci-
as empíricas: segundo Foucault, aparecimento das
filosofias da vida, do homem alienado e das formas
simbólicas - numa transposição dos conceitos das
ciências empíricas para a filosofia - ou surgimento
de ontologias regionais que lidam com o ser da vida,
do trabalho e da linguagem;

plano 3 - da filosofia com as matemáticas:
campo da formalização lógica do pensamento.

As ciências humanas não ocupam um lugar
específico nessa configuração, mas, ao mesmo tem-
po, habitam todo o espaço formado pela conjuga-
ção dos três planos,

... pois é no interstício dessessaberes, exatamente
no volume definido por suas três dimensões, que
elas encontram seu lugar (Foucault, op. cit., p.
364).
Os projetos e os próprios conceitos das ciên-

eras humanas estão sempre retomando, segundo
Foucaulr, algo da ordem da matemática, da biolo-
gia, da economia, da filologia e da filosofia.

Pela sua própria (des)localização no triedro dos
saberes, as ciências humanas representam constante-
mente uma situação ao mesmo tempo frágil e peri-
gosa. Frágil por não possuírem uma posição rigoro-
samente estruturada na epistémê moderna, como se
elas pairassem transitando entre todos aqueles pla-
nos. Perigosas porque sempre ameaçam os outros sa-
beres de caírem nos psicologismos ou sociologismos,

,~----- Formalízação do pensamento
//

1---- Filosofia

Filosofias da vida, do
homem alienado, das
formas simbóticas e
ontologias regionais

L...- Ciências Empíricas
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... por certo, nem as ciências dedutivas, nem as
ciências empíricas, nem a reflexão filosófica,
desde que permaneçam na sua dimensão pró-
pria, arriscam-se a "passar"para as ciências hu-
manas ou encarregar-se de sua impureza ...
(idem, p. 365).

É devido a essa conjuntura e a esta essencial
instabilidade que as ciências humanas, no entender
de Foucaulr, não podem sequer ser consideradas
ciências, nem almejar chegar um dia a este lugar tão
cultuado na Modernidade, lugar que carrega a
insígnia do poder. 1 Seria melhor falarmos de um
"conjunto de discursos sobre o homem".

Esses discursos anseiam por alcançar o estatu-
to de positividade a partir de uma contradição fun-
damental. Esquecem-se de que estão (a)fundados
naquilo mesmo que fora descartado pelo positivismo
na transição do Classicismo para a Modernidade. É
na representação que eles se colocam em seu pró-
prio fundamento, visto que não se podem desfazer
das múltiplas relações e do vazio que os constituem.
Além disso, é do homem que representa sua vida,
seu trabalho e sua linguagem que eles tentarão falar.

E esta contradição da qual queremos falar não
se encerra aqui. É necessário ir adiante e perceber
uma mais íntima relação entre ciências empíricas e
ciências humanas. Enquanto o positivismo tenta
superar a separação entre as palavras e as coisas - ou
seja, enquanto ele tenta transpor o fosso da repre-
sentação - busca imediatamente como que um au-
xílio das ciências humanas - que por sua vez estão
imersas na representação e só podem se constituir a
partir dela - para que estas dêem conta da possibili-
dade do conhecimento. Na especificidade da psico-
logia, que é o discurso que nos toca mais de perto,
vejamos o que Luís Cláudio Figueiredo tem a dizer:

... a psicologia, que nasce no bojo das tentativas
de fundamentação das outras ciências, fica des-
tinada a não encontrar jamais seuspróprios fun-
damentos, a nunca satisfazer os cânones de
cientificidade cujo atendimento motivou sua
própria emergência como ciência independente.
Mas fica igualmente destinada a sobreviver, sem
segurança nem confiança, tentando precaria-

mente ocupar o espaço que a configuração do
saber lhe assegurou (Figueiredo, 1991, p. 20).

É possível perceber, desta forma, o que há
de problemático ao se requisitar da psicologia a ca-
pacidade de formular discursos que dêem conta do
homem.

Assim é que alei tura de As Palavras e as Coisas
nos conduz à desrnistificação de algumas idéias
freqüentemente veiculadas no âmbito das ciências
humanas. Para Foucault, é preciso entender que o
nascimento dos discursos sobre o homem não se
deu por ocasião de um amadurecimento do
racionalismo ocidental. Não foi o despertar de uma
questão desde sempre dada no campo do conheci-
mento. Não foi ainda a descoberta de um homem
adormecido nas entrelinhas do mundo. Trata-se de
um evento de outra ordem, trata-se de um aconte-
cimento na ordem do saber, na organização especí-
fica por ele assumida com a Modernidade.

Ciências empíricas e filosofia transcendental
constituem um espaço epistemológico tal que, de
seupróprio interior, se impõe uma terceirafigu-
ra: o homem. Seu advento, no limiar de nossa
época, não éfonte do acaso. Ele é requerido pela
própria contextura do saber moderno (Ternes,
1995, p. 49).

Dessa forma, o eterno dilema colocado na
problematização das ciências humanas quanto à
complexidade de seu objeto vem a ser desbancado com
a leitura de Foucault. Sempre é dito que as ciências
humanas não alcançaram ainda seu estatuto de ciências
objetivas devido a uma "natural obscuridade" de seu
objeto, como se, com isso, precisassem apresentar suas
desculpas. Desculpas muitas vezes atreladas a um
pedido de compreensão quanto ao seu recente
aparecimento na história das ciências. Desculpas sempre
seguidas de uma acalentadora promessa de que será
um dia formulado um método perfeito capaz não só
de dar conta do homem em sua totalidade, mas de
organizar essas ciências e conferir-lhes a pesada solidez
das ciências empíricas.

Todo esse problema, como foi possível vis-
lumbrar com o desenvolvimento deste trabalho, não
é possível de ser solucionado com a expectativa de

1 É necessário ressaltar que este lugar de cienrificidade merece uma sólida crítica por parte de Foucaulr na medida em que de é assim enalrecido em
derrirnenro de outras formas de saber.
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uma maturidade das ciências humanas. Ele está ins-
crito em sua própria localização no espaço do saber.
Ao estarem permanentemente transitando entre os
três planos do triedro - ciências matemáticas, ciên-
cias empíricas e filosofia -, não é possível que elas se
restrinjam a apenas um deles sem deixar de ser ciên-
cias humanas.

o que explicaa dificuU:zdedas "ciênciashumanas';
suaprecariedade, sua incerteza como ciências, sua
perigosafomiliaridade com a filosofia, seu apoio
mal definido sobreoutros domínios do saber, seu
caráter sempre secundário e derivado, com
também suapretensão ao universal, não é, como
jreqüentemente se diz, a extrema densidade do
seu objeto, não é o estatuto metaflsico ou a
indestrutível transcendência dessehomem de que
elas faLam, mas, antes, a complexidade da
configuração epistemológica onde se acham
colocadas, sua relação com as três dimensóes que
lbes confere seu espaço (Foucault, op. cit., 365).

° homem que surge nesse espaço inaugura o
dogmatismo de um pensamento antropologizado, ou
seja, ele é eleito o fundamento absoluto das ciências
humanas numa época em que já se descartou - no
âmbito das ciências empíricas e da filosofia - qualquer
pretensão metafísica, qualquer fundamento último
para o conhecimento. Portanto, segundo Ternes
(1995), as ciências humanas negam o próprio ser da
Modernidade.

Apesar de ser o fundamento, de apresentar-
se, de certa forma, como um ser onipotente, o ho-
mem encontra-se, na verdade, subjugado e ao mes-
mo tempo produzido por essas formas de saber que
o colocam na posição da esperança. Nesse contexto,
segundo Japiassu:

BCH-PER/ODICO~

... o termo "humanismo "passa a significar a ins-
tauração de um reino de felicidade anunciado e
programado pelos tecnocratas. Neste reino, o ho-
mem estaria desembaraçado deste enfodonho tra-
balho de pensar. No dizer de G. Bachelard, esse
reino corresponde a um tipo de sociedade em que
somos livres para fozer tudo, mas onde não há
nada para se fazer; em que somos Livrespara
pensar, mas onde não há nada sobre o que pen-
sar. Ela saberá em nosso lugar. Estamos dormin-
do, em estado de sono dogmático. E este sono
antropológico, de que Foucault pretende Liber-
tar-nos, são opsicologismo e o sociologismoatuais
(1978, p. 211, 212).

Após todas essas considerações cabe-nos fi-
nalizar expondo diretamente uma pergunta/pro-
vocação no intuito de incitar uma discussão profí-
cua: o que fazer da psicologia? Para Foucault,
trata-se de se pôr no lugar do homem o vazio que
move o pensamento.
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