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FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber; organização e tradução de Luiz Felipe Baeta 

Neves, 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. 

Michel Foucault nasceu em Poitiers, França em 1926, numa família tradicional de médicos, 

porém se interessou por filosofia, psicologia e história, que estudou na École Normale 

Supérieure de París.  Em 1948, após uma tentativa de suicídio, iniciou um tratamento 

psiquiátrico. Em contato com a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, ele leu obras de vários 

filósofos como Platão, Hegel, Marx etc., aprofundando-se em Kant. Lecionou psicologia e 

filosofia em diversas universidades, na Alemanha, na Suécia, na Tunísia, nos Estados Unidos 

e em outras. Escreveu para diversos jornais e trabalhou durante muito tempo como psicólogo 

em hospitais psiquiátricos e prisões. Em 1955, mudou-se para Suécia, e conviveu com 

intelectuais importantes como Jean-Paul Sartre, Jean Genet, Canguilhem, Gilles Deleuze, 

Merlau-Ponty, Henri Ey, Lacan, Binswanger, etc. Aos 28 anos publicou "Doença Mental e 

Psicologia" (1954), mas foi com "História da Loucura" (1961), sua tese de doutorado na 

Sorbone, que ele se firmou como filósofo, embora preferisse ser chamado de "arqueólogo".  

Escreveu "O Nascimento da Clínica" (1963), “As Palavras e as Coisas" (1966) e “A 

Arqueologia do Saber”, (1969). Foucault esteve no Brasil em 1965 para conferência a convite 

de Gerard Lebrun, seu aluno em 1954. Em 25 junho de 1984, em função de complicadores 

provocados pela AIDS, Foucault morreu aos 57 anos, em produção intelectual ativa.  

 Na introdução é feita uma comparação entre este e outros trabalhos de Foucault, mostrando 

suas diferenças em alguns pontos e abrindo a possibilidade de algumas comparações. Foucault 

afirma que entre a mobilidade política e as vagarosidades do progresso, os níveis de análises 

se multiplicaram e que cada um apresenta cortes e rupturas características.  Na sombra da 

história desordenada dos governos, das guerras e da fome delineiam se contos quase inertes ao 

olhar. O grande problema enfrentado pelas análises históricas é o recorte dado aos fatos, nesse 

sentido, o que se eterniza são as transformações que servem para aperfeiçoar os fundamentos.  

A história mudou em relação ao documento, que era como uma linguagem muda, e passou a 

considerá-lo como algo que não precisasse explanação e sim de um trabalho de preparação. 

Não era necessário ajuizar a veridicidade do documento. 

A história contemporânea se volta para a arqueologia como a descrição inerente dos 

monumentos e isso gera consequências: a multiplicação de rupturas na história das ideias, a 

noção de descontinuidade nas disciplinas históricas, e, a possibilidade do desaparecimento da 

história global e o surgimento de outra narrativa que não poderia se chamar história geral. 
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Essa história nova é caracterizada por vários problemas metodológicos. Foucault afirma que 

nem a filosofia, nem a literatura e tampouco a política ou as ciências articularam o campo dos 

discursos no século XVIII como o fez no século XIX, mas esses recortes são sempre 

princípios institucionalizados que merecem uma análise juntamente aos outros mais 

complexos. 

O filósofo descreve a relação entre os enunciados e garante que eles são sempre um 

acontecimento que não pode ser esgotado completamente nem pela linguagem e tampouco 

pelo sentido. Foucault deu privilégio real aos discursos que definem as “Ciências dos 

Homens”, porém, atenta para a necessidade de ficar alerta ao fato de que a análise dos 

acontecimentos discursivos não está limitada a esse domínio e, até mesmo o recorte do 

próprio domínio não pode ser ajuizado como definitivo e nem absoluto. Em “As Relações 

Discursivas” Foucault ressalta abundantemente a ineficácia e superficialidade dos enunciados, 

assim como a impotência dos estudos históricos. Ele afirma que seus métodos, ao invés de 

usar os procedimentos comuns, descreveriam o sistema de dispersão. Diz que sua análise pode 

não constituir uma descrição invencível à epistemologia ou a história das ciências, e o grande 

risco é que, em lugar de fundamentar o que já existe e reforçar as linhas já tracejadas, seja 

preciso continuar fora dos panoramas familiares em um solo desconhecido e aleatório. 

 “A Formação dos Objetos” descreve as condições históricas para que apareça um objeto de 

discurso relevante, que possa ser relacionado com outros e que estabeleça relações de 

semelhança, de vizinhança, de afastamento, de diferença e de transformações com eles. Isso 

significa que não é possível discorrer de qualquer fato em qualquer momento, não é fácil dizer 

algo de novo. As relações discursivas não ligam entre si os conceitos ou as palavras, essas 

relações caracterizam muito mais do que a língua utilizada pelo discurso ou as circunstâncias 

em que ele se desenvolve,  elas caracterizam o próprio discurso enquanto técnica. Analisando 

a fala é possível perceber sucumbirem as fortes ligações entre as palavras e as coisas e 

relevar-se um apanhado de regras, típicas da prática discursiva. Foucault defende que o 

discurso não é apenas um entrecruzamento de palavras e de coisas, ao contrário, “As palavras 

e as coisas” é um título irônico de um trabalho que lhe modifica a forma e desloca os dados. 

“Formação das Modalidades Enunciadas”  descreve os vários tipos de enunciados que se pode 

encontrar no século XIX no discurso dos médicos e esclarece que seria preciso encontrar a lei 

e a origem de todas as enunciações para detectar qual conexão há entre elas. Depois de expor 

suas teorias e descobertas, afiança que não é pelo recurso a um sujeito metafísico e nem a uma 

subjetividade psicológica que se deve deliberar o regime de suas enunciações.   
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“A Formação dos Conceitos” expõe a ideia de que os objetos analisados são muito 

heterogêneos, sendo que alguns deles constituem regras de constituição formal e outros 

definem a configuração interna de um texto e os modos de relações e de interferências entre 

diferentes inscrições. Foucault fala como as ordens gramaticais são prescritas pelas relações 

de dependência demarcadas pelas teorias da atribuição, da articulação, da designação e da 

derivação e explica que para analisar a formação dos tipos enunciativos não seria preciso 

enraizá-los as coisas e nem relacioná-los ao domínio das palavras. Da mesma maneira, para 

analisar a formação dos conceitos não é preciso relacioná-los a uma idealidade ou mesmo ao 

curso empírico das ideias. 

 Em “A Formação das Estratégias” Foucault declara que alguns discursos como a economia, a 

medicina, a gramática etc., deram lugar a algumas organizações de conceitos e a certos 

reagrupamentos de objetos, assim como a alguns tipos de enunciação que formam, de acordo 

com seu grau de coerência, certos temas e teorias que ele chama de “estratégias”. Em 

“Observações e Consequências” o filósofo faz uma análise de tudo que foi exposto até então e 

completa alguns apontamentos. Mostra que as escolhas estratégicas não derivam de uma visão 

de mundo ou de alguma predominância de interesses, mas que é determinada por pontos 

divergentes no jogo dos conceitos. Também aponta que os conceitos não eram formados sobre 

as ideias e sim a partir das formas de convivência entre os enunciados e afirma que as 

modalidades de enunciação eram expostas a partir da maneira que o sujeito se coloca em 

relação ao domínio de objetos dos quais fala. Foucault esclarece o papel da formação 

discursiva na regularidade dos processos temporais e, por fim, justifica que não procurou 

passar do texto ao pensamento ou da conversa ao silêncio, ele permaneceu na grandeza do 

discurso. 

 Este texto é, sem dúvida, muito mais confuso e denso se comparado a “Microfísica do 

Poder”, obra do mesmo autor. O excesso de parágrafos interrompe o ritmo da leitura tornando 

a assimilação dos enunciados deveras custosa. Porém, a proposta de Foucault é esquadrinhar a 

história da linguística e, neste sentido, a obra expõe várias análises sobre as práticas 

discursivas construídas no decorrer dos séculos XVIII e XIX. O discurso é estudado 

minuciosamente e, é a isso que Foucault denomina “Arqueologia do saber”. Ele define seu 

método arqueológico a partir da análise de seus objetos que são o discurso, o enunciado e o 

saber, presentes em todos os questionamentos do texto.  


