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RESUMO 

UM ESTUDO SOBRE A PSICANÁLISE 
NA OBRA DE MICHEL FOUCAULT 

THE PSYCHOANALYSIS ON MICHEL FOUCAULT STUDY 

Marcus Cesar Ricci Teshainer1 

O trabalho realiza um breve estudo sobre como Michel Foucault apresenta a Psicanálise no percurso 
de sua obra, tentando realçar as diferenças que se notam na passagem de uma análise para outra. 
Pode-se observar que na obra de Foucault existem três momentos diferentes de análise da Psicanálise: 
inicialmente ela é tratada como discursividade, posteriormente a discussão centra-se em Freud como 
autor e, por fim, a Psicanálise é considerada como dispositivo. São demonstradas, de forma breve, as 
características principais de cada um dos momentos. 
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ABSTRACT 

This paper performs a short study about how Michel Foucault presents the psychoanalysis in his work, 
trying to enhance the variances between the diferent analysis moments. In his work, Foucault, analyse 
the Psychoanalysis in three different ways: Initially like a speech, secondly he discusses Freud as an 
author and lastly, the Psychoanalysis as a dispositiv. The essential characteristics of each moment are 
presented. 
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As afirmações que Foucault faz a respeito da 
Psicanálise e, em alguns casos, particularmente a 
Freud já não são novidade, considerando o debate so
bre os temas abordados por ele. Muitos comentadores 
tratam o tema, mas a questão amda se faz presente. 
Binnan (2000) afirma a importância de se voltar ao tema 
amda mais vezes, já que a interlocução de Foucault 
com a Psicanálise apresenta características particula
res que devem ser enunciadas e circunscritas. 

Na realidade, uma confrontação direta com 
a Psicanálise só está presente em três obras de 
Foucault: "A História da Loucura na Idade Clássica", 
"As Palavras e as Coisas" e no volume primeiro da 
"História da Sexualidade- a Vontade de Saber". Cada 
uma dessas três obras marca um momento dife
rente na leitura e interpretação do tema. Pode-se 
dizer, por ora, que a primeira lê a Psicanálise como 
a prática de uma ciência, a segunda como obra de 
um autor que a insere no contexto das ciências 
humanas e a terceira obra, finalmente, estuda a 
instituição psicanalítica formada a partir da difu
são do discurso psicanalítico e suas implicações 
na constituição dos discursos de poder que parti
ram desta instituição. Estes temas e estas diferen
ças serão pormenorizadas ao longo deste trabalho. 

Não devemos acreditar que a Psicanálise só 
esteja presente nas obras citadas acima, já que nas ou
tras a temática está indiretamente abordada, aludida, 
ou referida. Como afirma Mezan (1985, p. 95), as refe
rências de Foucault à Psicanálise são numerosas e per
passam por quase todos os livros, acompanhando o 
autor por seus trinta anos de produção. Mezan ain
da afirma que um dos eixos no qual o pensamento 
foucaultiano se ordena"[ ... ] consiste num confron
to e uma interrogação permanentes quanto ao sen
tido dela (Psicanálise) e quanto ao lugar que ocupa 
no pensamento ocidental." (MEZAN, 1985) 

Fazem-se necessárias algumas considerações 
sobre o método de pesquisa foucaultiano e suas di
ferenças no percurso do autor. O conteúdo das 
obras de Foucault passa por dois momentos 
metodológicos, ou melhor, dois recortes, como des
creve Muchail (1982, p. 33). O primeiro, chamado 
arqueológico, compreende as obras de 1961 a 1969, 
e o segundo, entendido como genealógico, refere
se a sua entrada no College de France, a partir da 
década de 1970. Comentadores mais recentes, como 
Fonseca (1995), referem-se ainda a um terceiro mo-

mento, que incluiria os dois últimos volumes da 
História da Sexualidade, nos quais o autor desen
volve seu trabalho tendo a Ética como tema. 

No período arqueológico, Foucault procura 
as condições de existência e emergência dos dis
cursos científicos, discursos que constituem o nos
so saber. Sendo assim, podemos entender que nesse 
momento, Foucault tem como objeto o homem, que 
para ele é uma oscilação entre o indivíduo jurídico 
e o indivíduo disciplinar, uma oscilação entre o 
poder que reivindica o indivíduo e o poder que este 
exerce.2 (FOUCAULT, 2003, p. 60). 

Desse modo, sua preocupação é descrever his
toricamente as condições de existência dos discur
sos, os sistemas que regem sua emergência, o seu 
funcionamento e as suas transformações. Porém, não 
trata de qualquer discurso, trata do discurso consi
derado científico, particularmente o discurso das ci
ências humanas. Em sua análise, Foucault não está 
procurando "sua origem secreta ou seu sentido es
sencial, mas a condição de sua emergência." 
(MUCHAIL, 1982, p .35), o jogo de possibilidades que 
determina o surgimento e desaparecimento das re
gras que mantém esses discursos, assim como a 
transformação destas regras. Preocupa-se, ainda, 
com as condições que fazem emergir tais discursos 
e não outros, "jogo este que é portanto variável num 
curso histórico marcado por rupturas, diferenças e 
descontinuidades." (MUCHAIL, 1982, p.36). 

Concluindo, preocupa-se com aquilo que deve 
ser dito e excluído dos discursos, ou melhor, aquilo 
que tem validade ou não dentro de um discurso. A 
tarefa da arqueologia é reconhecer este jogo de regras, 
que Foucault entende como épisteme de uma época. 

Segundo Fonseca (1995, p.9), ainda conside
rando-se a arqueologia, "o pensamento de Foucault 
incide sobre o presente" mas tem como método de 
trabalho um constante retomo a "passados". Atra
vés de seu método 

Foucault realiza, ou promove, a 
desconstrução da noção de sujeito 
como um dado preexistente, como 
uma essência perene e portadora de 
um sentido, presente indefinida
mente na história. (FONSECA, 1995, 
p.l4). 

Foucault busca, portanto, libertar-se da no
ção de um sujeito transcendental e, ao libertar-se 

2 "C'est de cette oscillation entre l'individu disciplinaire, instrument réel de son exercice physique, c'est de cette oscilation entre le pouvoir 
qu'on revendique et lê pouvoir qu'on exerce que sont nées cette illusion et cette réalité qu'on appelle I'Homme." (FOUCAULT, 2003, p. 60) 
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desta idéia, assume a possibilidade de existência 
de diferentes formas de subjetividade, substituin
do a idéia de uma subjetividade soberana. 

A arqueologia encontra o seu ponto 
de equilibrio num dornírúo em que o 
sujeito é necessariamente situado e 
dependente, sem que aí jamais pos
sa figurar como titular. Tal dornírúo 
é o dornírúo do saber. E, situando-se 
nele, Foucault distancia-se do eixo 
consciência -conhecimento- ciên
cia, necessariamente preso ao índex 
da subjetividade, para percorrer o 
eixo prática discursiva- saber- ci
ência, que se encontra livre da subje
tividade, seja enquanto atividade 
transcendental, seja enquanto cons
ciência empírica. (FONSECA, 1995, 
p.l7). 

Segundo Foucault (2003, p. 238), a arqueolo
gia do saber tem por objetivo mostrar que a demons
tração científica não passa de um ritual que o sujeito 
do conhecimento não é universal e sim um indiví
duo historicamente qualificado para assim mostrar 
que, na realidade, a verdade é uma produção. 

A partir dos anos 70 inicia-se um período 
conhecido por Genealógico na obra de Foucault. 
Nesse período a arqueologia não é abandonada, 
mas passa a ser instrumental para as análises 
genealógicas. 

Para Foucault (2003, p. 238-239), a genealogia, 
que é o lado histórico da arqueologia, tem por ob
jetivo mostrar como, a verdade-conhecimento3 co
lonizou, parasitou a verdade-acontecimento no 
curso da história; como ela exerceu uma relação de 
poder irreversível e como esta tecnologia da ver
dade demonstrativa colonizou e exerce ainda uma 
relação de poder sobre a verdade na qual a 
tecnologia está ligada ao acontecimento, à estraté
gia, à caça. 

Para Foucault (2004, p. 35), isso significa es
tudar a gênese, por exemplo da Psiquiatria, a par
tir e através das instituições de enclausuramento 
que se articularam com os mecanismos de jurisdi
ção e que, a partir de um certo momento e de certas 
condições, sustentaram, revezaram, transformaram 
e deslocaram os processos de veracidade. 

A tese genealógica do indivíduo moderno de 
Foucault, segundo Rabinow e Dreyfus, considera 

3 vérité-événement 
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que a sexualidade "foi inventada como um instru
mento-efeito na expansão do Biopoder" (RABINOW; 
DREYFUS 1995, p.l85). Para Foucault, o importante é 
que apesar dos controles e da vigilância sobre o sexo, 
ainda sobrevive uma discussão e uma reflexão so
bre o tema. 

Para Foucault (2004, p.36) tomar a sexuali
dade como objeto da genealogia significa estudá
la a partir de um certo número de instituições, 
tentando entender, através das práticas de confis
são, da direção de consciência, dos relatórios médi
cos etc. O momento no qual o conhecimento faz 
um intercâmbio entre uma certa jurisdição das re
lações sexuais - definindo o que é permitido e o 
que é proibido - e a veracidade do desejo - que é, 
para Foucault, a armadura fundamental do objeto 
"sexualidade". 

Vale agora trazer à luz a forma como a Psica
nálise é abordada durante a obra foucaultiana e de
monstrar como esta é tratada em seus diferentes 
momentos. 

A princípio, como afirma Birman (2000), de
vemos ter claro, que a multiplicidade é marca do 
pensamento de Foucault a respeito da Psicanálise. 
Ele explica essa marca do pensamento focaultiano 
através de uma metáfora: 

Estamos diante de um caleidoscó
pio, no qual múltiplas apresenta
ções se fazem de maneira aleatória, 
sem que exista absolutamente um 
plano prévio de conjunto. (BIRMAN, 
2000, p.32). 

Esta multiplicidade permite entender porque 
Foucault não considera a Psicanálise como possui
dora de uma essência. 

Desde seu primeiro trabalho, Doença Mental 
e Psicologia, Foucault dedica parte de sua análise à 
contextualização social e temporal da Psicanálise. 
O tempo a que se refere em sua contextualização é 
o presente e não o passado. Não é o tempo de seu 
surgimento, mas o tempo de sua aplicabilidade. 
Foucault interroga-se sobre qual é a interlocução 
deste saber com outros saberes sobre a loucura tais 
como a Psiquiatria, a medicina e até mesmo a Filo
sofia. Doença Mental e Psicologia foi inicialmente pu
blicado com o título" Maladie Mentale et Personnalité" 
em 1954, sob encomenda de Lois Althusser e, como 
diz Eribon (1990), é uma obra bastante modesta. 
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Neste livro, Foucault critica severamente a 
Psicanálise, e como membro do partido comunis
ta, traz uma forte influência marxista para o texto, 
dedicando um capítulo inteiro a Pavlov e à ciência 
psicológica materialista. Em 1962, Foucault proíbe 
a reedição deste livro, faz uma grande modificação 
em seu conteúdo, suprime todo o capítulo que tra
ta da Psicologia pavloviana e o reedita sob o título 
"Ma/adie Mentale et Psychologie" (Doença Mental e 
Psicologia). Vale lembrar que esta reedição foi feita 
após o lançamento de História da Loucura na Idade 
Clássica, livro considerado por Foucault como pri
meiro, renegando completamente Doença Mental e 
Psicologia. 

Foucault afirma que a Psicanálise, bem como 
os outros discursos e saberes sobre a loucura, cri
am conceitos e etiologias para explicar a loucura. 
Para ele "parte da obra de Freud é comentário das 
formas evolutivas da neurose". (FOUCAULT, 
1994, p. 27). Com isso, a Psicanálise fixa seu modo 
de ver e entender a loucura, configurando-se como 
um modo novo e único que se insere no debate 
sobre o tema. 

Esse modo da Psicanálise entender a loucu
ra baseia-se numa Psicologia da evolução interes
sada na evolução das estruturas afetivas e numa 
Psicologia da história individual, que retoma a his
tória da origem do sintoma, repete uma angústia e 
reencontra fantasmas do passado. 

Para Foucault, uma das importantes contri
buições de Freud foi possibilitar uma linguagem 
comum entre a razão e a desrazão. A loucura pas
sou a ser entendida no campo das neuroses, ou 
melhor, no campo das defesas psicológicas, que é 
justamente o ponto comum entre a razão e a 
desrazão. 

Nesse diálogo ou linguagem comum entre 
razão e desrazão aparece uma relação não 
moralizável que, segundo Foucault, é o que fun
damentalmente diferencia a Psicanálise das Psi
cologias. Foucault afirma então: "O que se chama 
'doença mental' é apenas loucura alienada, aliena
da nesta Psicologia que ela própria tornou possí
vel." (FOUCAULT, 1994, p. 27). A Psicanálise é, 
para esse autor, efeito e causa de um rebaixamen
to do limiar de sensibilidade à loucura ocorrido a 
partir de meados do século XIX. 

É importante notar que em sua obra Doen
ça Mental e Psicologia Foucault já aponta para a 
diferenciação entre Psicanálise, Psicologia e Psi
quiatria, que será explicitada na A História da Lou-

cura na Idade Clássica. Foucault declara não ape
nas uma diferença de método e de visão de ho
mem, mas também uma diferença no entendimento 
da loucura e, conseqüentemente, em seu papel so
cial. Parece, até aqui, que a Psicanálise trouxe uma 
nova forma de falar da loucura, e mais: uma nova 
forma de ouvir o louco e de fazer a loucura falar. 

Roudinesco (1988) lembra-nos que Foucault, ain
da desconhecido, lança seu livro A História da Loucura na 
Idade Clássiaz um ano após o colóquio de Bonneval, que 
fora organizado pelo psiquiatra Henry Ey com o intuito 
de confrontar a Psiquiatria, a Psicanálise e a Filosofia. 
Roudinesco (1988, p. 330) afirma que "os enuciados 
desse jovem filósofo desfecham um golpe fatal no mo
demo saber psiquiátrico", de modo que a nova visão de 
loucura presente no livro de Foucault irá favorecer a 
reformulação lacaniana da Psicanálise. Foucault, ao 
retomar para a loucura como Logus reduz a noção de 
progresso da Psiquiatria. Roudinesco (1988) ainda afir
ma:"[ ... ] depois de Bonneval, os internos se encaminha
rão para os divãs, de preferência lacanianos, enquanto 
lêem a História da Loucura". (p. 330). 

A assimilação da A História da Loucura na 
Idade Clássica, lançado por Foucault em 1961, na 
França é imediata. Já durante os anos de 1962 e 
1963 ele será ensinado por Louis Althusser na Es
cola Norma Superior (ENS). Os anos 1960 são fe
cundos na França, o estruturalismo surge como 
um movimento de idéias, "a doutrina lacaniana 
aparece como uma abertura dentífica para a desco
berta freudiana" (ROUDINESCO, 1988, p.398). Toda 
essa efervescência prepara terreno para, em maio 
de 1968, acontecer a revolta estudantil. 

Henri Ey, que pensa a História em termos de 
evolução chama a História da Loucura de psiquiatricida. 
Em 1969, como diz Roudinesco (1988 p. 254), Ey de
dica um colóquio à "concepção ideológica da Histó
ria da Loucura" ao qual Foucault é convidado e não 
aparece. 

Em 1961, no período em que esteve trabalhan
do para o governo francês em Uppsala na Suécia, 
Foucault escreve sua tese de doutorado, finalizan
do-a em Varsóvia, na Polônia. Posteriormente essa 
tese foi publicada em forma de livro sob o título de 
Folie et Déraison. Histoire de la Folie à I' âge Classzque e 
em 1972 foi reeditada apenas como Histoire de la 
Folie à l'âge Classzque. Eribon (1990, p. 145) afirma 
que Foucault, no período desta publicação e depois 
dela já havia abandonado o marxismo, e estava 
apegado a Freud e continuava citando Lacan 
freqüentemente. 

Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 22 nl, p. 22·31, ju!Jdez. 2004 m 



I 
Revista de Psicologia 

Em A História da Loucura na Idade Clássica, 
como afirma Birman (2000, cap. N), a intenção de 
Foucault é constituir uma arqueologia da questão 
da loucura no Ocidente retomando, na realidade, a 
constituição da tradição psiquiátrica. 

É notório que a loucura nem sempre foi vista 
como doença do modo como é entendida ainda hoje 
nos termos médicos. Havia, no renascimento, uma 
experiência trágica da loucura, no qual esta tinha 
um lugar no discurso da verdade. 

Num dado momento histórico, quando se es
tabeleceu a primazia da racionalidade, a loucura foi 
desqualificada e perdeu o posto de comunicadora 
da verdade, que tinha durante o Renascimento, épo
cana qual a loucura era elemento de um saber difí
cil, fechado e esotérico, como analisa Foucault em 
A História da Loucura na Idade Clássica. Como ressal
ta Birman (2000), com a emergência da filosofia do 
sujeito, que salienta a importância da razão, a 
desrazão, lugar ocupado também pela loucura, 
passa a ser o Outro da razão. 

Birman (2000) afirma que no século XIX a 
Psicanálise se configura como mais um saber sobre 
a loucura e não há nenhuma ruptura significativa 
desta com a Psiquiatria e nem com outros saberes 
da época. Deste modo, o surgimento da Psicanáli
se não faz com que o louco deixe de ser como o 
Outro, aquele que é externo, aquele que é impedi
do de agir como os outros. O louco é, nas palavras 
de Foucault: "o Outro- no sentido da exceção
entre os outros - no sentido do universal." 
(FOUCAULT, 1999, p.l83). 

Apesar de Foucault considerar que Freud 
inaugurou uma linguagem comum entre a razão e 
a desrazão, diz que a Psicanálise não deixou de ser 
mais um saber sobre a loucura, o que não traz rup
turas com a Psiquiatria. 

Segundo Foucault, o freudismo não permi
tiu uma nova experiência da loucura, uma experi
ência que tornasse possível um entendimento 
diferente daquele que a considerava como doença 
mental. Foucault associa Freud a uma Psiquiatria 
da observação, que produz, através do diálogo com 
o louco, um vocabulário específico. A Psicanálise 
desencarcera a linguagem do louco dos asilos e a 
encarcera na relação assimétrica e monologada do 
setting, com suas paredes e grades às quais o louco 
não pode se opor. Seus atos falhos, chistes e vícios 
de linguagem são vigiados, esquadrinhados e, fi
nalmente, interpretados. 
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Na leitura que Foucault faz da obra de Freud, 
há dois aspectos que devem ser levados em consi
deração: um primeiro que segue o eixo de como a 
Psicanálise percebe o louco, que encara a relação 
médico-paciente com seriedade e sem tentar ocul
tar o paciente em uma teoria psiquiátrica e um se
gundo, que desmistifica as figuras repressoras e 
silenciosas do asilo. Por outro lado, a Psicanálise, 
ao considerar a personagem do analista, traz para 
esta uma imagem quase divina, fazendo do psica
nalista um juiz puni dor e recompensa dor, com olhar 
absoluto e um silêncio sempre contido. A Psicanáli
se trouxe para o analista uma "[ ... ] ausência que é 
também presença total, todos os poderes que esta
vam divididos na existência coletiva do asilo." 
(FOUCAULT, 1999, p.502). Freud libertou o doen
te da existência asilar, porém 

[ ... ]não o libertou daquilo que havia 
de essencial nessa existência; 
agrupou os poderes dela, ampliou
os ao máximo, ligando-os nas mãos 
do médico. (FOUCAULT, 1999, p503). 

Na Psicanálise o analista continua sendo 
uma figura alienante. 

Em 1963, Foucault publica o Nascimento da 
Clínica, obra que, para Eribon (1990, p.156), é a con
tinuação de "História da Loucura" e "uma transi
ção para os livros seguintes" (ERIBON, 1990, p.157). 
Para esse autor, nesta obra, estão presentes elemen
tos de história estrutural, mas ela não causou gran
des repercussões, a não ser por Lacan ter dedicado 
a ela uma sessão inteira de seus seminários. Neste 
período Foucault freqüenta a casa da fanu1ia Lacan. 

Birman (2000) afirma que, em o Nascimento 
da Clínica, Foucault mantém sua crítica à Psicanáli
se e derruba mais uma vez um mito constitutivo 
da Psicanálise, como já havia feito em História da 
Loucura na Idade Clássica. Desta vez ele sugere que 
há uma continuidade entre o dispositivo da clínica 
e o dispositivo da experiência psicanalítica, contes
tando o mito de que a Psicanálise marca uma rup
tura com a medicina. Ainda para esse autor, 
Foucault considera a Psicanálise como uma das téc
nicas de exame presentes na clínica moderna. Há 
assim uma continuidade entre a Psicanálise e a 
medicina clínica que se encontra"[ ... ] no campo das 
técnicas do exame da individualidade inventada 
pela clínica." (BIRMAN, 2000, p.47). 

A Psicanálise parece não se diferenciar da 
medicina, pois, quando Freud estuda as histéri
cas, tenta tirá-las de uma experiência negativa, 
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uma vivência do não-ser, para trazê-las a uma expe
riência positiva, ou melhor, para trazê-las à vivência 
da experiência normal. Freud inicia seus estudos a 
partir da negatividade dos sujeitos, tendo como 
objetivo uma positividade que anteriormente já ha
via sido eleita pelo saber médico. Nesse sentido, Freud 
não se desvincula da clínica médica. 

Para estudar a histeria, Freud precisa locali
zar um ponto de regularidades nas histéricas, já que 
não há nenhuma irregularidade no corpo histérico; 
corpo aqui entendido como fisiológico. Ele instaura 
um novo campo de regularidades: a sexualidade -
que passa a ser também um campo de positividades, 
um campo de normalização. 

Para Birman (2000), a Psicanálise, não dife
rente da medicina de seu tempo, desenvolve seu 
olhar sobre os signos dos sintomas a fim de afir
mar-se como ciência. Não é à toa que esta tem na 
clínica toda a sua sustentação. É na clinica que to
dos os sintomas se desenvolvem como linguagem, 
que deve ser interpretada pelo psicanalista. O que 
se olha é duplamente visto. Primeiro olha-se o sin
toma na sua manifestação pura e simples e, depois, 
o observador olha a sua observação e a interpreta, 
trazendo a verdade do sintoma. 

É nesse jogo de olhar, que aproxima a Psica
nálise da medicina, que se baseia a tentativa de pro
duzir um saber científico sobre o sujeito. Transformar 
o sintoma em signo é o caminho que tanto a medici
na quanto a Psicanálise encontraram para chegar 
à verdade do ser. 

Existe um aspecto social, segundo Foucault 
(1998b ), que justifica a doença ter se tornado objeto 
de estudo. Para que se cure os doentes é necessário 
que haja aquele que se propõe a curar. Deste modo, 
só pode haver cura da doença em sociedade. Isso 
justifica que o mal de uns transforma-se em objeto 
de estudo para propiciar a cura de outros. É inevi
tável que a administração da cura e a produção de 
saber sobre a doença estejam sujeitas às regras mo
rais e investidas de poder, pois assim estão contro
ladas todas as relações sociais. 

Posteriormente, as considerações sobre a 
Psicanálise passam a ter um enfoque diferente, 
pois As Palavras e as Coisas, lançado em 1966, 
obra que segundo Roudinesco (1988, p.434), traz 
uma nova face ao estruturalis'mo e torna-se 
campeã de vendagem. Segundo Eribon (1990) 
esta é uma obra difícil de Foucault, destinada 
a um público restrito, na qual ele parece se di-

rigir contra Sartre e Merleau Ponty. Como diz 
Eribon (1990, p.161), As Palavras e as Coisas "é 
antes de mais nada um gesto de recusa, de re
jeição da fenomenologia". Nesta obra, lançada 
no auge do movimento estruturalista, Foucault 
questiona as Ciências Humanas e oferece um lu
gar especial à Psicanálise. 

Foucault realiza uma análise diferente da 
que vinha realizando até então. A Psicanálise, 
agora, é analisada como um desdobramento no 
campo das ciências humanas, e o que é colocado 
em jogo é o conceito de inconsciente. 

A importância de colocar o conceito de incons
ciente em jogo deve-se ao fato da Psicanálise, diferen
temente das ciências humanas que existiam até o seu 
advento e que estavam preocupadas em conhecer a 
verdade do sujeito na sua consciência, afirmar que 
essa verdade está oculta e deve ser interpretada. 
Para Foucault, esse deslocamento influenciou mui
to as ciências humanas, como a Antropologia e a 
Sociologia, que passaram a considerar o inconsci
ente como um lagos em algumas de suas vertentes. 

É também em As Palavras e as Coisas que fica 
claro que, para Foucault, há diferença quando ele se 
refere a Freud e à Psicanálise. Há uma separação clara 
entre a subjetividade do autor e a sua obra. Procura
remos esclarecer essa diferença a partir de agora, pois 
tal esclarecimento elucidará o restante do texto. 

Foucault, em uma conferência proferida na 
Sociedade Francesa de Filosofia em 1969, publicada 
com o título O que é um Autor?, analisa de forma 
cuidadosa o conceito de "autor" e tenta responder 
à pergunta: o que queremos dizer quando afirma
mos que: "o autor é Fulano." 

Podemos dizer que o nome de um autor não 
é apenas uma referência ou uma indicação, pois 
ele tem funções, equivalendo a uma descrição. 
Foucault afirma que 

[ .. . ] quando dizemos "Aristóteles", 
empregamos uma palavra que é o 
equivalente a uma só ou uma série de 
descrições, definidas por gênero: "o 
autor dos Analíticos" ou "o fundador 
da ontologia", etc. (FOUCAULT, 
2000, p.42). 

Vale considerar que o nome do autor não 
é apenas uma indicação. Não é como se tivésse
mos apontando um dedo e enunciando um nome, 
pois no nome do autor existe uma descrição e 
também uma designação. 
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Com base na análise foucaultiana, podemos 
afirmar que autor é uma das possíveis funções do 
sujeito que se modifica e se constrói dentro do con
texto histórico, cultural, espacial e temporal e per
mite que os diversos discursos circulem e sejam 
recebidos por uma sociedade. 

Foucault chama os autores que criam um 
novo campo de circulação de discursos de "fun
dadores de discursividade." Eles são autores que 
produziram mais do que seus livros, eles produ
ziram "a possibilidade e a regra de formação de 
outros textos." (FOUCAULT, 2000, p.68). No sé
culo XIX, temos Freud e Marx como exemplo des
ses autores, que estabeleceram uma possibilidade 
infinita de discursos com seu conjunto de obras. 
Deste modo, dizer que Freud fundou a Psicanáli
se quer dizer que ele 

[ ... ]tornou possível um certo nú
mero de diferenças relativas aos 
seus textos, aos seus conceitos, às 
suas hipóteses que relevam do 
próprio discurso psicanalítico. 
(FOUCAULT, 2000, p.60). 

Assim, como afirma Birman (2000), Foucault 
coloca o saber psicanalítico como uma forma de 
discursividade dentre as que inauguram o pensa
mento moderno e possibilitam a existência das ci
ências humanas na modernidade. 

Freud, segundo Foucault (1999b), foi o pri
meiro que, na tentativa de apagar a divisão en
tre positivo e negativo, anunciou a passagem de 

[ ... ]uma análise em termos de função, 
de conflito e de significações para uma 
análise em termos de norma, de re
gras e de sistemas. (FOUCAULT, 
1999b, p. 499). 

A Psicanálise traz para o pensamento moder
no a possibilidade do inconsciente no campo das 
representações, diferenciando-se das ciências hu
manas existentes até então. Enquanto estas voltam 
as costas para o inconsciente, esperando que este 
se desfaça à medida que se faz a análise da consci
ência, falando apenas no elemento representável, a 
Psicanálise dirige-se ao inconsciente a fim de trans
por a representação e extravasá-la até a finitude, 
trazendo o consciente-inconsciente como uma nova 
dimensão. 

Porém, segundo Foucault (1999b), a Psicaná
lise não pode se desenvolver como uma teoria ge
ral do homem, ou como uma antropologia, já que, 
pelo caminho do inconsciente, não se pode atra-
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vessar todo o campo das representações. A Psica
nálise não pode assumir a "forma de uma ciência 
empírica construída a partir de observações cuida
dosas." (FOUCAULT, 1999b, p.521). Essa travessia 
pelo campo das representações só pode ser feita "no 
interior de uma prática em que não é apenas o co
nhecimento que se tem do homem que está empe
nhado, mas o próprio homem." (FOUCAULT, 
1999b, p.521). A razão ocidental assume, com isso, 
um campo de representações que o homem faz do 
homem, necessitando das ciências do inconsciente 
para dirigir-se ao que é fora do homem. 

Deste modo, como analisa Birman (2000), com 
Freud a Psicanálise promove a descentralização do 
sujeito do eu e da consciência, anunciando uma 
hermenêutica do sintoma e deslocando o centro para 
as formações do inconsciente. Assim, a figura do in
térprete, do homem que lê o próprio homem, fun
damenta-se e se faz necessária. 

Em As Palavras e as Coisas, a Psicanálise é en
tendida como uma forma de discursividade que 
desloca o centro da teoria das representações, in
troduzindo o conceito de inconsciente de forma 
nova e fazendo com que se inaugure uma nova 
hermenêutica, na qual o homem é interprete de si 
mesmo. Dessa forma, seria impossível chegar à to
talidade do campo das representações, o que antes 
era possível através de uma ciência empírica, na 
qual sujeito e objeto não coincidem. Freud cria um 
novo campo de discursividade que influencia não 
só as ciências humanas, mas todo o pensamento 
moderno. 

Em 1969 Foucault lança a Arqueologia doSa
ber, obra em que, segundo Eribon (1990, p.173), 
Foucault pretende se afastar das marcas do estru
turalismo e desfazer os equívocos surgidos da lei
tura de As Palavras e as Coisas. 

Na década de 1970, Foucault altera seu mé
todo de análise e avança de uma arqueologia para 
uma genealogia. Obviamente essa mudança tem 
conseqüências nas análises e leituras que Foucault 
realiza a respeito da Psicanálise. Novos elementos 
conceituais são introduzidos, dentre eles Poder. A 
Psicanálise, como veremos, será entendida como 
um dispositivo a partir desse momento. A institui
ção psicanalítica, muito mais que Freud, será ana
lisada e estudada por Foucault de um modo 
diferente do que se fazia até então. 

Como aponta Birman (2000), em Vigiar e Punir, 
obra de 1975, Foucault desenvolve sua genealogia 
primeiramente no campo da criminalidade e do cri-
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minoso. Inicia a sua análise pelo poder do sobera110, 
o poder do rei, e principalmente pela passagem des
te para o poder disciplinar - aquele que se exerce 
dentro das prisões, conventos, exércitos e todas as 
instituições totalitárias. 

Birmam sugere que em Vigiar e Punir há dois 
pontos críticos referentes à Psicanálise. O primeiro 
ponto é a passagem do poder soberano para o po
der disciplinar, que desloca o foco do crime para o 
criminoso. Para que isso seja possível é necessário 
conhecer o criminoso, perguntar-se a respeito de 
sua alma. Faz-se necessário, então, tecer uma Psi
cologia e uma Psiquiatria do criminoso, o que, em 
outras palavras, significa uma psicologização ou 
psiquiatrização da criminalidade. Nesse momento 
teórico, como já foi dito anteriormente em A Histó
ria da Loucura na Idade Clássica, Foucault afirma a 
existência de uma continuidade entre a Psiquiatria 
e a Psicanálise como forma de tratamento moral. 

O segundo ponto crítico refere-se à enunciação 
de uma nova teoria do olhar. Uma teoria que trata 
do olhar que vigia, uma novidade que aparece na 
passagem do poder soberano para o disciplinar. 
Foucault desenvolve a idéia do olhar que tudo vê, 
sempre presente e sempre preciso nessa crítica atra
vés da análise do Panopticon de Benthan. 

Em Vigiar e Punir Foucault mostra como, atra
vés da disciplina e como efeito de um poder, o in
divíduo torna-se um objeto dócil e útil. Desta 
forma, segundo a análise de Foucault, a prisão re
presenta uma forma de objetivação bastante apu
rada, já que tem uma tecnologia política sobre o 
corpo. 

Em sua obra seguinte, em 1976, História da 
Sexualidade Vo/1- A Vontade de Saber, Foucault reto
ma um projeto antigo de escrever uma história da 
sexualidade cruzando-a com um problema atual. 
Ele estuda a constituição do indivíduo moderno não 
mais como objeto, mas como sujeito, ou melhor, 
estuda como o indivíduo constitui-se como sujeito 
de uma sexualidade. 

Segundo Foucault (2001b, p.87- 88) seu pro
jeto de trabalho sobre a história da sexualidade é 
retomar a história de como se colocou a questão da 
sexualidade nos discursos, científicos, morais, po
líticos e econômicos. 

Eribon (1990 p. 252) afirma, que a "História da 
Sexualidade vo/. 1- A Vontade de Saber" marca a "rup
h.rra com a Psicanálise, efeh.tada por Foucault. E em 
especial com a Psicanálise lacaniana". Isso porque, 

neste contexto, Foucault entende que Freud cria um 
espaço para as pessoas falarem sobre" seus sexos" mas, 
concomitantemente, cria também um espaço para o 
nascimento de uma racionalidade sobre o sexo. Cria, 
assim, um espaço para o sexo falar, ao mesmo tempo 
em que cria um espaço para se ouvir o sexo. Segundo 
Mezan (1985 p.36), essa obra é a mais apropriada para 
se pensar a Psicanálise, pois é nela que Foucault apre
senta uma "arqueologia da Psicanálise". 

A Psiquiatria do século XIX, bem como o 
surgimento da Psicanálise, elabora, critérios de se
paração entre instintos que funcionam normalmen
te e instintos perversos ou anormais, passando a 
classificar essas perversões segundo"[ ... ] quadros 
detalhados de formas e condu tas sexuais. Toda con
duta pode ser normalizada e medicalizada." (FON
SECA, 1995, p.82). 

Ao redor do sexo construiu-se um imenso 
aparelho, a fim de produzir uma verdade. O sexo 
não é mais só objeto de sensação e prazer mas tam
bém de verdade e falsidade. A verdade do sexo tor
na-se essencial e o sexo toma-se objeto de verdade. 
Deve-se considerar que as descobertas de Freud não 
marcam uma nova racionalidade, mas a formação 
progressiva desse jogo da verdade e do sexo. 

Na obra foucaultiana, podemos notar enfim 
que a Psicanálise é abordada em três contextos di
ferentes: inicialmente como discursividade, poste
riormente a discussão feita centra-se em Freud 
como autor e, por fim, a Psicanálise é considerada 
como dispositivo. 

É possível perceber que, para Foucault, não 
se pode mish.trar Freud e a Psicanálise pois para 
ele são dois temas diferentes. Freud é entendido 
como fundador de uma discursividade, já a Psi
canálise, principalmente em seu âmbito clínico, tor
na-se facilmente uma tecnologia de poder. Quanto 
a esta, Foucault afirma: 

[ ... ]a Psicanálise não é uma ciência, 
é uma técnica de trabalho de si sobre 
si, fundada na confissão. Neste sen
tido, é igualmente uma técnica de 
controle, dado que ela cria um per
sonagem estruturando-se em tor
no de seus desejos sexuais. Isso não 
implica que a Psicanálise não possa 
ajudar ninguém. O psicanalista tem 
pontos em comum com o xamã nas 
sociedades primitivas. Se o cliente 
confere credibilidade à teoria prati
cada pelo xamã, ele pode ser ajuda
do. Assim também acontece com n 
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mistificação, porque ela não pode 
ajudar ninguém que não creia nela, 
o que subentende relações mais ou 
menos hierárquicas. (FOUCAULT, 
1999c, p.310). 

Hutton (1988, p.133) afirma que o méto
do psicanalítico deriva de antigas formas de 
auto-ajuda camufladas por um vocabulário 
médico. A Psicanálise possibilita um lugar para 
as pessoas falarem dos seus sexos e tentarem 
encontrar, uma verdade sobre esse sexo atra
vés da interpretação. Temos, assim, mais um 
mecanismo de poder, que agora autoriza o 
analista a ouvir os discursos e, trazer a verda
de sobre o sujeito que os anuncia através da 
interpretação. Finalmente, ao localizar as se
xualidades anormais e fazer sua a interpreta
ção, a Psicanálise aponta para um tratamento 
do sujeito de sexualidade desviante. 

É tomando a Psicanálise como um meio de 
colocar o sexo em discurso, idéia desenvolvida na 
História da Sexualidade vol.l- A Vontade de Saber, que 
este saber parece estabelecer ligações com um fun
cionamento político da sociedade. Os estudos de 
nosso trabalho se debruçarão sobre essa questão, 
tentando elucidá-la através do pensamento 
foucaultiano. 

Apenas em 1984 Foucault lança o segundo e 
o terceiro volume de sua história da sexualidade. 
O projeto inicial foi totalmente remanejado, já que, 
inicialmente, Foucault pretendia fazer uma arque
ologia da Psicanálise mas, nesses dois volumes 
passa a 

[ ... ]procurarnoaistianismoenadou
trina da confissão o local de nascimen
to do "discurso sobre a sexualidade" 
(ERIBON, 1990, p.297). Deste modo, a 
história da sexualidade de Foucault 
toma-se uma história das témicas de 
si, uma genealogia do "sujeito" e dos 
modos segundo os quais ele se consti
tui no alvorecer da cultura ocidental. 
(ERIBON, 1990, p.299). 

Nos volumes II e III de sua História da Sexu
alidade - O uso dos Prazeres e O Cuidado de Si, 
Foucault irá estudar a ruptura em relação à Anti
güidade representada pela ética cristã. Como afir
ma Birman: 

[ ... ]na tradição da Antigüidade teria 
existido uma ética fundada no cui
dado de si e na estética da existên-
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cia, enquanto que desde o cristianis
mo foi estrategicamente montada no 
Ocidente uma moral centrada na 
culpa como valor. 

Muitos autores, tais como Birman e Jurandir 
Freire Costa, em diversos artigos que relacionam a 
obra de Foucault com a Psicanálise, vêem nesse 
período uma possibilidade de colocar em perspec
tiva as análises que Foucault realizou no vol. I da 
História da Sexualidade. 

Nos estudos do vol II e III, como diz Fonseca 
(1995, p.129), Foucault ressalta "as formas de cons
tituição da individualidade no presente diante do 
estudo da constituição ética do sujeito moral na 
Antigüidade." Desse modo, Foucault destaca uma 
questão importante na contemporaneidade que é 
a constituição ética do sujeito. 

Fica para uma próxima oportunidade um 
aprofundamento nesses dois últimos volumes de 
uma obra inacabada que certamente perspectivará 
e talvez abrandará as análises aqui realizadas. Dei
xaremos essa discussão para um próximo trabalho. 
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