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0 CORPO UTOPICO
Do Iugar que Proust ocupa, docemente, ansiosamente, sempre e a cada vez que desperta, deste Iugar, se meus olhos estiverem abertos, nao posso mais escapar. Nao que ele me paralise
- pois, afinal, posso nao apenas mover-me e remover-me, como
posso tam hem "move-to", remove-to, muda-lo de localiza<;ao
apenas isto: nao posso deslocar-me sem ele; nao posso deixa-lo
Ia onde ele esta para ir-me a outro Iugar. Posso ate ir ao fim do
mundo, posso, de manha, sob as cobertas, encolher-me, fazer-me tao pequeno quanto possfvel, posso deixar-me derreter na
praia, sob o sol, e ele estara sempre comigo onde eu estiver. Esta
aqui, irreparavelmente, jamais em outro Iugar. Meu corpo e o
contrario de uma utopia, e o que jamais se encontra sob outro
ceu, Iugar absoluto, pequeno fragmento de espacyo com o qual,
no sentido estrito, fa<;o corpo.
Meu corpo, topia implaclvel. E se, por sorte, eu vivesse com
ele em uma especie de familiaridade gasta, como se com uma
sombra, ou com as coisas de todos os dias que no fim das contas
nao enxergo mais e que a vida embacyou; como as chamines, os
tetos que, todas as tardes, se ondulam diante de minha janela?
No entanto, todas as manhas, a mesma presen<;a, a mesma ferida;
desenha-se aos meus olhos a inevitavel imagem imposta pelo
espelho: rosro magro, ombros arcados, olhar mfope, sem cabelos, realmente nada belo. E e nesta desprezivel concha da minha
cahe<;a, nesta gaiola de que nao gosto, que sera preciso mostrar-me e caminhar; e atraves desta grade que sera preciso falar, olhar,
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ser olhado; sob esta pele, deteriorar. Meu corpo e o Iugar sem
recurso ao qual estou condenado. Penso, afinal, que e contra ele
e como que para apaga-lo que fizemos nascer todas as utopias.
A que se deve o prestigio da utopia, a beleza, o deslumbramento
da utopia? A utopia urn Iugar fora de todos OS lugares, mas urn
lugar onde eu teria urn corpo sem corpo, urn corpo que seria belo,
llmpido, transparente, luminoso, veloz, colossal na sua potencia,
infinito na sua
solto, invisfvel, protegido, sempre transfigurado; pode bern ser que a utopia primeira, a mais inextirpavel no
dos homens, consista precisamente na utopia de
urn corpo incorporal. 0 pafs das fadas, o pais dos duendes, dos
genios, dos magicos, este e 0 pa{s onde OS corpos Se transportam
tao rapido quanto a luz, o pals onde as feridas se curam com urn
ba.lsamo maravilhoso na duras;ao de urn relampago, o pais onde
se pode cair de uma montanha e reerguer-se vivo, o pafs onde se
e visivel quando se quiser, invisivel quando se desejar. Se existir
urn pafs feerico, e justamente para que eu seja principe encantado e que todos os janotas graciosos tornem-se peludos e vil6es
pequenos ursos.
• Mas ha tambem uma utopia que e feita para apagar os corpos.
Essa utopia 6 o pais dos mortos, sao as grandes cidades utopicas
que nos foram deixadas pela
egipcia. Afinal, o que sao
as mumias? Elas sao a utopia do corpo negado e transfigurado. A
mumia e0 grande corpo ut6pico que persiste atraves do tempo.
micenica
Existiram tambem as mascaras de ouro que a
colocava sobre os rostos dos reis defuntos: utopia de seus corpos
gloriosos, possantes, Solares, terror dos exercitos. Existiram as

e
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pinturas e as esculturas dos tumulos onde jazem os que desde a
Idade Media prolongam na imobilidade uma juventude que nao
mais passanl. Existem agora, em nossos dias, os simples cubos
de marmore, corpos geometrizados pela pedra, figuras regulares
e brancas sobre o grande quadro negro dos cemiterios. E, nessa
cidade de utopia dos mottos, eis que meu corpo torna-se solido
como uma coisa, eterno como urn deus.
Po rem, a mais obstinada talvez, a mais possante dessas utopias
pelas quais apagamos a triste topologia do corpo, nos e fornecida,
desde os confins da historia ocidental, pelo grande mito da alma.
A alma funciona no meu corpo de maneira maravilhosa. Nele
se aloja, certamente, mas sabe bern dele escapar: escapa para ver
as coisas atraves das janelas dos meus olhos, escapa para sonhar
quando durmo, para sobreviver quando morro. Minha alma e
bela, epura, e branca; e, se meu corpo lamacento - de todo modo
nao multo limpo - vier a suja-la, havera sempre uma virtude,
havera uma potenda, havera mil gestos sagrados que a restabelecerao na sua pureza primeira. Minha alma durara muito tempo
e mais que multo tempo, quando meu corpo vier a apodrecer.
Viva minha alma! E meu corpo luminoso, purificado, virtuoso,
agil, movel, tepido, vi<;:oso; e meu corpo liso, castrado, arredondado como uma bolha de sabao.
Eis entao que em virtude de todas essas utopias meu corpo
desapareceu! Desapareceu como a chama de uma vela que se
assopra. A alma, os tumulos, os genios e as fadas o massacraram,
fizeram-no desaparecer num atimo, sopraram sobre seu peso e
sua fealdade, e o restituiram a mim deslumbrante e perpetuo.
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Mas, na verdade, meu corpo nao se deixa reduzir tao facilmente. Afinal, ele tern suas fontes proprias de fand.stico; possui,
tambem ele, lugares sem Iugar e lugares mais profundos, mais
obstinados ainda que a alma, que o tumulo, que o encantamento
dos magicos. Possui, tambem ele, suas caves e seus celeiros, tern
abrigos obscuros e plagas luminosas. Minha cabe<;:a, por exemplo, ah minha cabes:a: estranha caverna aberta para o mundo
exterior por duas janelas, duas aberturas, sei disso, pois as vejo
no espelho; ademais, posso fechar uma ou outra separadamente.
E, no entanto, essas aberturas nao sao senao uma so, pois nao
vejo diante de mim senao uma so paisagem, continua, sem clivisao nem corte. E dentro desta cabe<;:a, como se passam as coisas?
Elas entram Ia - e estou muito seguro de que as coisas entram
na minha cabe<;:a quando eu olho, pois o sol, se for demasiado
forte e me ofuscar, dilacera ate o fundo do meu cerebra - e, no
en tanto, essas coisas que entram dentro da minha cabe<;:a permanecem no exterior, pais vejo-as diante de mim e eu, por minha
vez, devo me adiantar para alcan<;:<i-las.
Corpo incompreensivel, corpo penetravel e opaco, corpo
aberto e fechado: corpo utopico. Corpo absolutamente visivel,
em urn sentido: sei muito bern o que e ser olhado por alguem da
cabe<;:a aos pes, sei o que e ser espiado por tr:ls, vigiado por cima
do ombro, surpreso quando percebo isso, sei 0 que e estar nu; no
entanto, este mesmo corpo que e tao visivel, e afastado, captado
por uma especie de invisibilidade da qual jamais posso desvenc:Uh,·lo. Eate meu crilnio, atras do meu cranio, que posso tocar
c:om meua dedos, mas nunca ver; este dorso, que sinto apoiado

na pressao do colchao sobre o diva quando me deito, mas que
somente surpreenderei pelo ardil de urn espelho; e o que e este
ombro, cujos movimentos e posis;6es conhe<;:o com precisao,
mas que jamais poderei ver sem me contorcer terrivelmente?
0 corpo, fantasma que so aparece na miragem dos espelhos e,
ainda assim, de maneira fragmentaria. Preciso, verdadeiramente,
dos genios e das fadas, da morte e da alma, para ser ao mesmo
tempo indissodavelmente visivel e invisivel? Ademais, este corpo
e leve, e transparente, e imponderavel; nada e menos coisa que
ele: ele corre, age, vive, deseja, deixa-se atravessar sem resistencia
por todas as minhas inten<;:6es. E verdade! Mas somente ate o
dia em que adoe<;:o, em que se rompe a caverna de meu ventre,
em que meu peito e minha garganta se bloqueiam, se entopem,
se fecham. Ate o dia em que a dor de dentes estrala no fundo da
minha boca. Entao, at en tao, deixo de ser leve, imponderavel etc.;
torno-me coisa, arquitetura fantastica e arruinada.
Nao, verdadeiramente nao ha necessidade da magica nem
do feerico, nao ha necessidade de uma alma nem de uma morte
para que eu seja ao mesmo tempo opaco e transparente, visivel
e invisivel, vida e coisa: para que eu seja utopia, basta que eu
seja urn corpo. Todas aquelas utopias pelas quais eu esquivava
meu corpo encontravam muito simplesmente seu modelo e seu
ponto primeiro de aplica<;:ao, encontravam seu Iugar de origem
no meu proprio corpo. Enganara-me, ha pouco, ao dizer que as
utopias eram voltadas contra o corpo e destinadas a apaga-lo:
elas nascem do proprio corpo e, em seguida, talvez, retornem
contra ele.
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Em todo caso, uma coisa e certa, o corpo humano e o ator
principal de todas as utopias. Afinal, uma das mais velhas utopias
que os homens contaram para si mesmos nao eo sonho de corpos
imensos, desmesurados, que devorariam o espac;:o e dominariam
o mundo? E a velha utopia dos gigantes, que encontramos no
corayao de tantas lendas, na Europa, na Africa, na Oceania, na
Asia, essa velha lenda que ha tao Iongo tempo nutre a imaginac;:ao
ocidental, de Prometeu a Gulliver.
0 corpo e tam hem urn grande ator ut6pico, quando se trata de
mascaras, da maquiagem e da tatuagem. Mascarar-se, maquiar-se,
tatuar-se nao e, exatamente, como se poderia imaginar, adquirir
outro corpo, simplesmente urn pouco mais belo, melhor decorado,
mais facilmente reconhedvel: tatuar-se, maquiar-se, mascarar-se
e sem duvida algo muito diferente, efazer com que 0 corpo entre
em comunicac;:ao com poderes secreros e foryas invisiveis. Mascara,
signo tatuado, pintura depositam no corpo toda uma linguagem:
toda uma linguagem enigmatica, toda uma linguagem cifrada,
secreta, sagrada, que evoca para este mesmo corpo a violencia do
deus, a potencia surda do sagrado ou a vivacidade do desejo. A
mascara, a tatuagem, a pintura instalam 0 corpo em outro espac;:o,
fazem-no entrar em urn Iugar que nao rem Iugar diretamente no
mundo, fazem deste corpo urn fragmento de espac;:o imaginario
que se comunicara com o universo das divindades ou com o universo do outro. Por ele, seremos tornados pelos deuses ou seremos
tornados pela pessoa que acabamos de seduzir. De todo modo, a
mascara, a tatuagem, a pintura sao operac;:6es pelas quais 0 corpo e
arrancado de seu espat;o pr6prio e projetado em urn espac;:o outro.
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Ow;:amos, por exemplo, este conto japones e a maneira com
que urn tatuador faz passar para urn universo que nao 0 nosso
o corpo da jovem que ele deseja: "0 sol dardejava seus raios sobre
o quarto de sete esteiras. Seus raios refl.etidos
o rio e
na superficie da agua formavam urn desenho de ondas douradas
sobre o papel dos biombos e sobre o rosto da jovem profundamente adormecida. Seikichi, ap6s puxar a divis6ria, tomou nas
maos seus instrumentos de tatuagem. Durante alguns instantes,
permaneceu mergulhado em uma especie de extase. Era en tao que
ele saboreava plenamente a estranha beleza da jovem. Parecia-lhe
poder ncar sentando diante desse rosto im6vel durante dezenas
e centenas de anos sem jamais sentir cansac;:o nem fastio. Como
outrora o povo de Menfis embelezava a magnifica terra do Egito
com piramides e esfinges, assim Seikichi, com todo amor, queria embelezar com seu desenho a pele vic;:osa da jovem. Aplicou-lhe entao a ponta de seus pinceis coloridos que segurava entre o
polegar, 0 anular e 0 pequeno declo da mao esquerda e, amedida
em que as linhas eram desenhadas, picava-as com a agulha que
segurava na mao direita."
E se considerarmos que a vestimenta sagrada ou profana, religiosa ou civil faz com que o individuo entre no espac;:o fechado
do religioso ou na rede invisivel da sociedade, veremos en tao que
tudo o que concerne ao corpo- desenho, cor, coroa, tiara, vestimenta, uniforme tudo isso faz desabrochar, de forma sensfvel
e matizada, as utopias seladas no corpo.
Mas talvez fosse preciso descer mais, por baixo da vestimenta,
talvez fosse predso atingir a pr6pria carne, e vedamos encio que,

e
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em certos casos, no limite, e o proprio corpo que retorna seu
poder utopico contra si e faz entr;u todo o espas;o do religioso
e do sagrado, todo o espat;:o do outro mundo, todo o espas;o do
contramundo, no interior mesmo do espat;:o que lhe e reservado.
Entao, o corpo, na sua materialidade, na sua carne, seria como o
produto de seus pr6prios fantasmas. Afinal, o corpo do danyarino
nao ejustamente urn corpo dilatado segundo urn espas;o que lhe
e ao mesmo tempo interior e exterior? E os drogados tambem, e
os possuidos; os possufdos, cujo corpo torna-se inferno; os estigmatizados, cujo corpo torna-se sofrimento, resgate e salvat;:ao,
ensanguentado para{so.
Verdadeiramente, enganara-me, ha pouco, ao crer que o
corpo jamais estivesse em outro Iugar, que era urn aqui irremediavel e que se opunha a toda utopia.
Meu corpo esta, de fato, sempre em outro Iugar, ligado a todos
os outros lugares do mundo e, na verdade, esta em outro Iugar
que nao o mundo. Pois, eem torno dele que as coisas estao dispastas, e em relat;:ao a ele - e em relat;:iio a ele como em relas:ao a
urn soberano- que h:i urn acima, urn abaixo, uma direita, uma
esquerda, urn diante, urn atr:is, urn proximo, urn longfnquo. 0
corpo eo ponto zero do mundo, l:i onde os caminhos e os espas:os
se cruzam, o corpo esta em parte alguma: ele est:i no cora<;:ao do
mundo, este pequeno fulcro ut6pico, a partir do qual eu sonho,
falo, avanr;:o, imagino, percebo as coisas em seu Iugar e tambem
as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino. Meu
corpo e como a Cidade do Sol, nao tern Iugar, mas e dele que
saem e se irradiam todos os lugares possiveis, reais ou ut6picos.

CORPO UT6PICO

As crians;as, afinal, levam muito tempo para saber que tern
urn corpo. Durante meses, durante mais de urn ano, elas tern
apenas urn corpo disperso, membros, cavidades, orificios, e tudo
isso so se organiza, tudo isso literalmente toma corpo somente
na imagem do espelho. De modo mais estranho ainda, os gregos
de Homero nao tinham uma palavra para designar a unidade do
corpo. Por paradoxal que seja, diante de Troia, abaixo dos muros
defendidos por Heitor e seus companheiros, nao havia corpos,
mas bras:os erguidos, peitos intrepidos, pernas :igeis, capacetes
dntilantes em cima de cabes;as: nao havia corpo. A palavra grega
para dizer corpo so aparece em Homero para designar cadaver.
E o cadaver, portanto, o cadaver e o espelho que nos ensinam
(enfim, que ensinaram aos gregos e agora ensinam as crians;as)
que temos urn corpo, que este corpo tern uma forma, que esta
forma tern urn contorno, que no contorno ha uma espessura, urn
peso; em suma, que o corpo ocupa urn Iugar. Espelho e cadaver
eque asseguram urn espas;o para a experiencia profundamente e
originariamente utopica do corpo; espelho e cadaver e que silenciam e serenizam, encerrando em uma clausura- que, para nos,
hoje, eselada esta grande colera utopica que corroi e volatiliza
nosso corpo a todo instante. Grac;:as a eles, gras;as ao espelho e
ao cadaver, e que nosso corpo nao e pura e simples utopia. Ora,
se considerarmos que a imagem do espelho esta alojada para
nos em urn espas;o inacessivel, e que jamais poderemos estar la
onde estara nosso cadaver, se considerarmos que o espelho e o
cadaver estao, eles proprios, em urn inatingfvel outro Iugar, descobrimos entao que unicamente as utopias podem fazer refluir
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nelas mesmas e esconder por urn instante a utopia profunda e
soberana de nosso corpo.
Seria talvez necessaria dizer tambem que fazer amor e sentir o corpo refluir sobre si, e existir, enfim, fora de toda utopia,
com toda densidade, entre as maos do outro. Sob os dedos do
outro que nos percorrem, rodas as partes invisiveis de nosso
corpo p6em-se a existir, contra os labios do outro os nossos se
tornam sensiveis, diante de seus olhos semicerrados, nosso rosto
adquire uma certeza, existe urn olhar, enfim, para ver nossas palpebras fechadas. 0 amor, tambem ele, como o espelho e como
a morte, sereniza a utopia de nosso corpo, silencia-a, acalma-a,
fecha-a como se numa caixa, tranca-a e a sela. E por isso que ele e
parente tao pr6ximo da ilusao do espelho e da ameas;a da morte;
e se, apesar dessas duas figuras perigosas que o cercam, amamos
tanto fazer amor, e porque no amor o corpo esta aqui.
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Ha palses sem Iugar e hist6rias sem cronologia; cidades, planetas, continentes, universos, cujos vestigios seria impossivel rastrear em qualquer mapa ou qualquer ceu, muito simplesmente
porque nao pertencem a espa<;:o algum. Sem duvida, essas cidades, esses continentes, esses planetas nasceram, como se costuma
dizer, na cabe<;:a dos homens, ou, na verdade, no intersticio de
suas palavras, na espessura de suas narrativas, ou ainda, no Iugar
sem Iugar de seus sonhos, no vazio de seus cora<yoes; numa palavra, eo doce gosto das utopias. No entanto, acredito que ha- e
em toda sociedade - utopias que tern urn Iugar preciso e real, urn
Iugar que podemos situar no mapa; utopias que tern urn tempo
determinado, urn tempo que podemos fixar e medir conforme
o calendario de todos os dias. E bern provavel que cada grupo
humano, qualquer que seja, demarque, no espas;o que ocupa, onde
realmente vive, onde trabalha, lugares ut6picos, e, no tempo em
que se agita, momentos ucronicos.
Vejamos o que quero dizer. Nao se vive em urn espas:o neutro e branco; nao se vive, nao se morre, nao se ama no rerangulo
de uma folha de papel. Vive-se, morre-se, ama-se em urn espa<;:o
quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e sambras, diferen<yas de niveis, degraus de escada, vaos, relevos, regi6es duras e outras quebradi<yas, penetraveis, porosas. Ha regioes
de passagem, ruas, trens, metros; ha regioes abertas de parada
transit6ria, cafes, cinemas, praias, hoteis, e ha regioes fechadas
do repouso e da moradia. Ora, entre todos esses lugares que se
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distinguem UOS dos Outros, ha OS que sao absofutamente diferentes: lugares que se op6em a todos os outros, destinados, de cerro
modo, a apaga-los, neutraliza-los ou purifica-los. Sao como que
contraespar;:os. As crianr;:as conhecem perfeitamente esses comraespar;:os, essas uropias localizadas. E o fundo do jardim, com certeza, e com cerreza o celeiro, ou melhor ainda, a tenda de Indios
erguida no meio do celeiro, ou e entao- na quinta-feira a tarde
-a grande cama dos pais. E nessa grande cama que se descobre
o oceano, pois nela se pode nadar entre as cobertas; depois, essa
grande cama e tam bern 0 ceu, pois se pode saltar sobre as molas;
e a floresta, pois pode-se nela esconder-se; e a noire, pois ali se
pode Virar fantasma entre OS Jenry6is; e, enfim, 0 prazer, pais no
retorno dos pais, se sera punido.
Na verdade, esses contraespar;:os nao sao apenas invenr;:ao das
crianr;:as; acredito nisso muito simplesmente porque as crianr;:as
jamais inventam coisa alguma; sao OS homens, ao COntrario, que
inventaram as crianr;:as, que lhes cochicharam seus maravilhosos
segredos; e, em seguida, esses homens, esses adultos se espantam quando as crianr;:as, por sua vez, buzinam aos seus ouvidos.
A sociedade adulta organizou, e muito ames das crianr;:as, seus
p r6prios contraespar;:os, suas utopias situadas, esses lugares reais
fora de todos os lugares. Ha, par exemplo, os jardins, os cemiterios, os asilos, as casas de rolerancia, ha as pris6es, as colonias de
ferias do Clube Medirerd.neo, e tantos outros.
Pais bern, sonho com uma ciencia - digo m esmo uma ciencia - que teria por objeto esses espar;:os diferenres, esses outros
lugares, essas contesrar;:6es miticas e reais do espar;:o em que
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vivemos. Essa ciencia estudaria nao as utopias, pais e preciso
tern lugar
reservar esse nome para o que verdadeiramente
algum, mas as hetero-topias, espar;:os absoluramenre outros; e,
forr;:osamente, a ciencia em questao se chamaria, se chamara, ja
se chama "heterotopologia".
Epreciso fornecer os primeirfssimos rudimenros dessa ciencia
que esta em vias de nascer. Primeiro principia: nao ha, provavelmente, nenhuma sociedade que nao constitua sua heterotopia
ou suas
Esta e, sem duvida, uma constanre de todo
grupo humano. Na verdade, porem, essas heterotopias podem
assumir, e assumem sempre, formas extraordinariamente variadas,
e talvez nao haja, em toda a superffcie do globo ou em toda a hist6ria do mundo, uma unica forma de heterotopia que tenha permanecido constante. Poder-se-ia talvez classificar as sociedades,
par exemplo, segundo as heterotopias que elas preferem, segundo
as heterotopias que elas constituem. As sociedades chamadas
primitivas, par exemplo, rem lugares privilegiados ou sagrados
ou proibidos - como n6s mesmos, alias; mas estes lugares privilegiados ou sagrados sao, em geral, reservados aos i ndividuos
"em crise
Ha casas especiais para os adolescentes no
momenta da puberdade; ha casas especiais reservadas as mulheres na epoca das regras; outras para as mulheres em trabalho de
parto. Em nossa sociedade, as heterotopias para os individuos
em crise biol6gica pouco a pouco desapareceram. Observemos
que ainda no seculo XIX havia colegios para OS rapazes, havia
tambem o servir;:o militar que, sem duvida, desempenhavam esse
papel: era preciso que as primeiras manifestar;:6es da sexualidade
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viril ocorressem em outro Iugar. E, para as jovens, pergunto-me
se, afinal, a viagem de nupcias nii.o constituia, ao mesmo tempo,
uma especie de heterotopia e de heterocronia: era preciso que a
deflorac;ii.o da jovem nii.o ocorresse na mesma casa onde ela nascera, era preciso que esta deflorac;ao ocorresse, de certo modo,
em parte alguma.
Mas essas heterotopias biologicas, essas heterotoEi_as de
desaparecem cada vez mais e sao substitufdas por heterotopias de
_desvio.: isto significa que os lugares que a sociedade
em suas
margens, nas paragens vazias que a rodeiam, sao antes reservados
aos indivlduos cujo comportamento e desviante relativamente a
media ou a norma exigida. Dai as casas de repouso, as cllnicas
psiqui:itricas, dai tambem, com certeza, as pris6es. Seria preciso
acrescentar-lhes, sem duvida, as casas de recolhimento, pois, afinal, a ociosidade em uma sociedade tao atarefada quanto a nossa
e como urn desvio - desvio alias, que acaba por ser urn desvio
biologico quando ligado a velhice e, creia-se, desvio constance
de morpara todos aqueles, pelo menos, que nao tern a
rer de infarto nas tres semanas apos a aposentadoria.
Segundo prindpio da ciencia heterotopologica: no curso de
sua historia, toda sociedade pode perfeitamente diluir e fazer
desaparecer uma heterotopia que constituira outrora, ou entao,
organizar uma que nao existisse ainda. Por exemplo, ha cerca de
vinte anos, a maioria dos paises da Europa tentou fazer desaparecer as casas de prostituis;ao, com sucesso reduzido, como se sabe,
pois o telefone substituiu a velha casa de nossos avos por uma
teia fina e bern mais sutil. Em contrapartida, o cemiterio, que

c para nos, em nossa experiencia atual, o mais evidente exemplo da heterotopia (o cemirerio e absolutamente o outro-lugar),
nem sernpre desempenhou este papel na
ocidenral.
Ate o seculo XVIII, ele ficava no centro da cidade, disposto Ia
no meio, bern ao lado da igreja; na verdade, nii.o se !he atribuia
nenhurn valor solene. A excec;ao de alguns individuos, o destino cornum dos cadaveres era muito simplesmente serem jogados na vala, sem respeito ao despojo individual. Ora, e curioso
que, no rnesmo mornento em que nossa civilizac;ii.o tornou-se
ateia, ou ao m enos, mais ateia, isto e, no final do seculo XVIII,
comec;ou-se a individualizar os esqueletos. Cada qual passou a
ter direito ao seu caixao e asua pequena
pessoais.
Por outro lado, todos esses esqueletos, codas esses caix6es, todos
esses sepulcros, todas essas tumbas, todos esses cemiterios foram
postos a parte, fora da cidade, no seu limite, como sese tratasse
e, em
ao rnesmo tempo de urn centro e urn Iugar de
cerro sentido, de contagia da morte. Mas - nii.o se pode esquecer - tudo isso so ocorreu no seculo XIX, rnais precisamente,
no decurso do Segundo Imperio. Com efeito, e sob o reinado
de Napoleao III que os grandes cemiterios parisienses foram
organizados no limite das cidades . Seria preciso citar tambem
- e, neste caso, terfamos, de cerro modo, uma sobredeterminac;ao da heterotopia- os cemiterios para ruberculosos; nii.o p enso
naquele maravilhoso cemiterio de Menton onde foram sepultados OS grandes tuberculoses que, no final do seculo XIX, tinham
vindo se repousar e morrer na Cote d'Azur: ourra heterotopia.

AS
AS HETEROTOPIAS

23

24

Em geral, a heterotopia tern como regra justapor em urn
lugar real varios espac;:os que, normalmente, seriam ou deveriam
ser incompativeis. 0 teatro, que e uma heterotopia, perfaz no
retangulo da cena toda uma serie de lugares estranhos. 0 cinema
e uma grande cena retangular, no fundo da qual, sabre urn espac;:o
de duas dimens6es, projeta-se urn novo espac;:o de tres dimens6es. Porem, o mais antigo exemplo de heterotopia seria talvez
o jardim, criac;:ao milenar que tinha certamente no Oriente uma
significac;:ao magica. 0 tradicional jardim persa e urn redngulo
dividido em quatro partes que representam os quatro elementos de que o mundo e composto, no meio do qual, no ponto de
junc;:ao dos quatro retangulos, encontrava-se um espac;:o sagrado:
uma fonte, urn templo. E, em torno do centro, toda a vegetac;:ao do mundo, toda a vegetac;:ao exemplar e perfeita do mundo
devia estar reunida. Ora, se considerarmos que os tapetes orientais eram, na origem, reproduc;:6es de jardins- no sentido estrito
de "jardins de inverno"- compreenderemos o valor lendario dos
tapetes voadores, tapetes que percorriam 0 mundo. 0 jardim
urn tapete onde o mundo inteiro vern consumar sua perfeic;:ao
simb6lica e o tapete e urn jardim movel arraves do espac;:o. Era
parque ou tapete aquele jardim descrito pelo narrador das Mil
e Uma Noites? Ve-se que todas as belezas do mundo acabam
por se juntar nesse espelho. 0 jardim, desde os recondiros da
Antiguidade, e urn lugar de utopia. T emos a impressao talvez de
que OS romanos se situam facilmente em jardins: e fato que OS
romanos nasceram, sem duvida, da propria instituic;:ao dos jardins. A atividade romanesca e uma atividade jardineira.

e
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Ocorre que as heterotopias sao frequentemente ligadas a
recortes singulares do tempo. Sao parentes, se q_uisermos, das
heterocronias. Sem duvida, o cemiterio e o lugar de um tempo
que nao escoa mais. De modo geral, em uma sociedade como
a nossa, pode-se dizer que ha heterotopias que sao
do tell!Po quando ele se acumula ao infinito: os museus e as
bibliotecas, por exemplo. os seculos XVII e XVIII, os museus
e as bibliotecas eram instituic;:6es singulares; eram a expressao do
gosto de cada urn. Em contrapartida, a ideia de tudo acumular,
ou antes, deixa-lo
a ideia de, em cerro sentido, parar
depositar-se ao infinito em cerco espaso _privilegiado, a ideia de
constituir o arquivo geral de uma cultura, a vontade de encerrar
todos OS tempos em Uffi lugar, todas as epocas, todas as formas e
todos os gostos, a ideia de constituir urn
de todos os tempos, como se este proprio espac;:o pudesse estar definitivamente
fora do tempo, essa e u_!P.a ideia totaliEente moderna: o museu e
a biblioreca sao heterotopias pr6prias a nossa culrura.
Em contrapartida, ha heterotopias que sao ligadas ao tempo,
nao ao modo da eternidade, mas ao modo da festa:
nao eternitarias, mas cronicas. 0 teatro, seguramente, mas tambern as feiras, estes maravilhosos sitios vazios a margem das cidades, por vezes mesmo no centro delas, e que se povoam uma ou
duas vezes por ano com barracas, exposic;:6es, objetos heteroclitos,
lutado res, mulheres-serpentes e proferisas da boa fortuna. Mais
recentemente, na hist6ria da nossa civilizac;:ao, ha colonias de
ferias; penso, principalmente, nas maravilhosas colonias polinesias
que oferecem, as margens do M editerraneo, tres curtas semanas
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de nudez primitiva e eterna aos habitantes de nossas cidades. As
cabanas de Djerba, por exemplo, sao parentes, em certo sentido,
das bibliotecas e dos museus, pois sao utopias de eternidade- os
homens sao convidados a reatar com a mais antiga tradic;:ao da
humanidade - e, ao mesmo tempo, sao a negac;:ao de qualquer
biblioteca e de qualquer museu, pois nao se trata mais, atraves
delas, de acumular o tempo mas, ao conmirio, de apaga-lo e volver a nudez e a inocencia do primeiro pecado. Ha tambem, ou
antes, havia, entre as heterotopias da
as heterotopias cronicas, a festa de todas as noites nas casas de tolerancia de outrora,
festa que comec;:ava as seis horas da tarde, como em La Pille Elisa1•
Ou tras heterotopias, enfim, sao ligadas nao a festa, mas a passagem, a transformac;:ao, ao labor de uma regenerac;:ao. No seculo
XIX havia os colegios e as casernas que deviam fazer de crianc;:as,
adultos, de camponeses, citadinos, e de ingenuos, esperros. Em
nossos dias, ha, sobretudo, as prisoes.
Por fim, gostaria de propor como guinto prindpio da heterotopologia, o seguinte faro: as heterotopias possuem sempre urn
sistema _4e
e
frchamento que as isola em relasao ao
.espac;:o cir<:undante. Em geral, nao se entra em uma heterotopia
como em urn moinho, entra-se porque se e obrigado (as prisoes,
evidentemente), ou entra-se quando se foi submetido a rites, a
uma purificac;:ao. Ha ate mesmo heterotopias inteiramente consagradas a esta purificac;:ao. Purificac;:ao meio-religiosa e meio-higienica, como nos hammam? dos mulc;:umanos, ou como nas
I T fmlo do romance de Edm ond de Goncourt, s(culo XIX (N. da T.).
2 Hamam, esp<cie de banho a vapor mais conhccido como ''banho curco" (N. da T.).
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saunas dos escandinavos, purificac;:ao somente higienica, mas que
carrega consigo todo tipo de valores religiosos ou naturalistas.
Ha outras heterotopias que, ao contri! io, nao sao fechadas ao
mundo exterior, mas constituem pura e simples abertum. Todo
mundo pode entrar, mas, na verdade, uma vez que se entrou, percebe-se tratar-se de uma ilusao e que se entrou em parte alguma.
A heterotopia e urn livro aberto, que tern, contudo, a f!COpriedade
de nos manter de fora. Por exemplo, nas casas do seculo XVIII
na America do Sui, havia sempre, disposto ao lado da porta de
entrada, mas antes da porta de en trada, um pequeno aposento
diretamente aberto ao mundo exterior e que era destinado aos
visitantes de passagem; ou seja, qualquer urn, a qualquer hora
do dia ou da noite, podia entrar nesse aposento, podia hi descansar, podia fazer o que quisesse, podia partir no dia seguinte pela
manha sem ser visto nem reconhecido por ninguem; porem, na
medida em que esse aposento nao se abria, de modo algum, para
a propria casa, o indivfduo ali recebido jamais podia penetrar
no interior da pr6pria moradia familiar. Esse aposemo era uma
especie de heterotopia inteiramente exterior. Poderia ser comparade a heterotopia dos moteis americanos, onde se entra com
o carro e a amante, e onde a sexualidade ilegal esta ao mesmo
tempo abrigada e escondida, mantida afastada sem, no entanto,
deixar de estar ao ar livre.
Enfim, ha heterotopias que parecem abertas, nas quais, entretanto, so entram verdadeiramente os ja iniciados. Acredita-se
que se teve acesso ao que ha de mais simples, d e mais exposto,
quando, de fato, se esta no corac;:ao do misterio; edesta maneira,
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pelo menos, que Aragon3 emrava outrora nas casas de rolerancia: "Hoje ainda, nao e sem certa emo<;:ao colegial que arravesso
estes limiares de excitabilidade particular. Neles persigo o grand e
desejo abstrato que as vezes se depreende de certas figuras que
jamais amei. Urn fervor se emana. Nem por urn instance penso
no lado social desses lugares. A expressao casa de tolerdncia nao
pode ser pronunciada seriam ente."
E ai, sem duvida, que encontramos o que de m ais essencial
existe nas heterotopias. Elas sao a com esta<;:ao de todos os outros
espa<;:os, uma contesta<;:ao que pode ser exercida de duas maneiras:
ou como nas casas d e rolerancia d e que Aragon falava, crian do
uma ilusao que denuncia todo o resro da realidade como iluao
criando outro espa<;:o
tao perfeito, tao
m eticuloso, tao bern disposro quanta 0 nosso e desordenado, mal
- posto e desarranjado; e como este ultimo que funcionaram , ao
menos no projero dos homens, durante algum tempo - principalmente no seculo XVIII- as colonias. Seguramente, as colonias
tinham uma grande utilidade economica, mas existiam valores
imaginarios que lhes eram agregados e, sem duvida, estes valores
eram devidos ao presdgio proprio d as heterotopias. Foi assim
que, nos seculos XVII e XVIII, as sociedades puritanas inglesas
tentaram fundar na America sociedades absolutam ente perfeitas;
foi assim que no final do seculo XIX e ainda no come<;:o do seculo
XX, nas colonias francesas, Lyautey4 e seus sucessores sonharam
3 Lo uis Aragon (1897- 1982) , escritor franc<s, urn dos iniciadores do surreal ismo (N. da T.).
4 Louis H ubcrr Lyautey Gom.alve (1854-1934), m ilitar franc<s com arua<;io principalmenre nas colonias
(N. da T.).
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com sociedades hierarquizadas e militares. Sem duvida, a mais
extraordinaria dessas tentativas fo i a dos jesuitas n9 Paraguai.
Com efeito, no Paraguai, os jesuftas fundaram uma colonia maravilhosa onde a vida par inteiro e ra regulamentada, onde reinava o
regime mais perfeito do comunismo, pais as terras e os rebanhos
pertenciam a rodos . Apenas urn pequeno jardim era atribuido
a cada familia, as casas eram dispostas em fileiras ao Iongo de
duas ruas que se cruzavam em angulo reto . Ao fundo da pra<;:a
central do vilarejo h avia uma igreja; em urn lado, o colegio; no
outro, a prisao. Do entard ecer ao amanhecer, do amanhecer ao
entardecer, os jesuitas regulamentavam meticulosamente coda
a vida dos colonos. 0 toque do angelus soava as cinco horas da
m anha, para o despertar; depois, marcava-se o inicio do trabalho;
ao meio-dia, o sino chamava as pessoas, homens e mulheres que
trabalhavam nos campos; as seis horas, reuniao para 0 jantar; e,
a m eia-noite, o sino soava de novo e era entao o que se denominava sino d o "despertar conjugal", po is os jesuitas, empenhados
que estavam em que os colonos se reproduzissem, todas as noites
badalavam alegrememe o sino para que a popula<;:ao pudesse proliferar, o que, alias, ela fez, pais de 130.000 que eram no comec;:o
da colonizac;:ao jesuita, os indios rornaram-se 400.000 no meio
do seculo XVIII. T em os ai o exemplo de uma sociedade inteiramente fechada em si m esma, sem lac;:o algum que a ligasse ao
resto do mundo, salvo o comercio e os consideraveis beneficios
feitos pela Companhia de Jesus.
Com a colonia, temos uma hetero topia que, de cerro modo,
e ingenua d em ais para querer realizar uma ilusao. Com a casa de
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tolerancia, temos, em contrapartida, uma heterotopia que e suril
ou habil demais para querer dissipar a realidade com a for01 {mica
das ilus6es. E se considerarmos que o barco, o grande barco do
seculo XIX, e urn pedayo de espa<;o fl utuante, Iugar sem Iugar,
com vida propria, fech ado em si, livre em cerro sentido, mas
fatalmente ligado ao infinito do mare que, de porto em porto,
de zona em zona, de costa a costa, vai ate as colonias procurar
o que de mais precioso elas escondem naqueles jardins orientais
que evocivamos ha pouco, compreenderemos porque o barco
foi, para nossa civilizas;ao - pelo menos desde o seculo XVI - ao
mesmo tempo, o maior instrumento economico e nossa maior
reserva de imaginayao. 0 navio e a heterotopia por excelencia.
Civilizay6es sem barcos sao como crianyas cujos pais nao rivessem
uma grande cama na qual pudessem brincar; seus sonhos entao
se desvanecem, a espionagem substitui a aventura, e a truculencia
dos policiais, a beleza ensolarada dos corsarios.
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"HETEROTOPIA": TRIBULAC0ES DE UM
CONCEITO ENTRE VENEZA, BERLIM E
LOS ANGELES 1
No dia 14 de marc;:o de 1967, o Ctrculo de estudos arquiteturais
de Paris convidara Foucault a pronundar uma conferencia sobre
o espac;:o para a qual de propos uma analitica nova, que batizou
de "heterotopologia". 0 texto desta conferencia teve circulac;:ao
restrita, reservada aos membros daquele drculo, em forma datilografada, com excec;:io de extratos publicados em frances, em
1968, na revista italiana L 'Archittetura2, ate sua publicac;:ao em
Berlim, no outono de 1984, no quadro da exposic;:io Idee, processus, resultats, no Martin-Gropius-Bau3•
Essa exposic;:io foi a principal dentre as dezessete manifesta!Y6es com as quais a lnternationale Bauausstellung (IBN) apresentou ao mundo o balanc;:o de suas atividades de reconstruc;:io
e renovac;:ao de Bedim. Imaginava-se a reunificac;:ao da cidade-capital que parecia estranhamente ilusttar os "espa-;:os outros" do
texto de Foucault de 1967. Autorizando sua publica-;:ao, pouco
antes da sua morte, ocorrida em 25 de junho de 1984, o 6.16sofo
a introduzira in extremis no corpus de seus escritos autorizados.
l Oucra versao deste texro ful publkada em 1997 no car:llogo de Dccummta X. em Kassel.
2M. Foucault, "Des espaces autres", l:Arthin.tura, mmack 'stvritt, vol. XIII, n. 150, 1968, pp. 822-823.
.I M. Foucault, "Des espaces autres", AMCS',
d'arr:hitttturt, outubrofll984, pp. 46-49. Eesta versao
lie 1984, signUicatiVllmente diferente da que reproduzimos no presente volume, que esta inclulda em
/Jits et Ecrits, Paris, Gallirnard, r. N, texto n. 360. (Martin·Gropius-Bau: museu locallzadn em Berlim,
lnaugurado em 1881- N. da T.).
4 IBA, Exposl¢o intemacional de consrru¢Q, sigla reromada mais adiante (N. da T.).
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utopia, ele fora convidado a falar sobre "Utopia e Literatura"7•
Partindo de uma evoca<;ii.o bachelardiana daqueles .espa<;os que
encantam os jogos infamis, como os celeiros, o fundo do jardim,
a renda de Indios ou a cama dos pais, "verdadeiras utopias localizadas", sonhou com uma ciencia que teria por objeto "estes espac;:os diferentes que sao a contesrac;:ao dos esp:u;:os nde vivemos",
"nao uma ciencia das utopias, mas das heterotopias, d e ncia dos
espac;:os absoluramente outros. Esta ciencia ou heterotopologia
que esta em vias de nascer, que j:i cxistc" c cujns prindpios ele
enunciara naquele dia.
As emiss6es radiofonicas de Foucault - nas quais ele se revelava urn maravilhoso contista - respondiam a enorme curiosidade suscitada desde a primavera de 1966 pela publicac;:ao de
As Palavras e as coisas 8• 0 livro se abria com a descri<;ao de uma
improvavel enciclopedia chinesa invemada por Borges segundo
a qual os animais se disrribufam em quatorze classes do seguime
tipo: a) pertencentes ao imperador; b) embalsamados; c) domesticados... ; k) desenhados com urn pincel muito fino de pelo de
camelo; I) et cetera; m) que acabam de quebrar a bilha ... Esta
"desordem que faz cintiJar OS fragmentOS de Utn grande numero
de ordens possiveis" fora batizada por Foucault de "heterotopia".
0 termo se opunha a utopia, etimologicamente "nao Iugar", e nao
eu-topia, como se tende a crer. Masse as utopias narram urn Iugar
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6 P. BourJicu, "Qu'csr-cc q u·c falrl! parler um 3Uteur? A pmpna d. Mtt II I lull. 1\th Ill
l!lf1 t t
wplitmtJuions, n. especial, •sun·eiHer ec punic, vingl an.c; aprc._'l:", 11. t. 111 1 ,.. 1., ''" 1t l•l ' I IH,

7 M . Foucau lt. Uwpir.r hl th-otopits, arquivos sonoros de 7 c 21 de dc7.cmbro de 1966 . Ccntn: Mi hd
Fouc:mlt,
J'IM EC-Cacn, reeditada em disco pdo INA. em 2004. lfNA, ltl:!mut Nanoml
de I'Audiovisuel - N.da T.).
.
8 M . Foucauh, J.n Mots a f¥s Chow , Paris, Gallimard, 1966.
brasileira de 5. T. Muchaol. 11I
Palavrtts r III coisas. Sao Pau lo, Martin< Font"· 1981 - N . da T.).
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que nao existe, desabrocham, contudo, em urn espa.yo imaginario e, por isso, "situam-se na linha reta do discurso", pois, desde
o fundo dos tempos, a linguagem se entrecruza com o espa.yo.
A lista de Borges, ao contrario, estanca as palavras nelas pr6prias,
pois "a heterotopia arruina nao somente a sintaxe das frases como
tambem aquela, menos manifesta, que autoriza manter juntas as
palavras e as coisas" 9•
A impossibilidade em que se encontra nosso pensamento
de Borges tespara pensar esse heter6dito radical da
temunha urn limite do pensamento; o mesmo limite que ainda
experimentamos diante das
pr6prias as culturas
que nos sao radicalmente estranhas. Quando Victor Turner 10
descreve como os Ndembu da Zambia reunem em uma mesma ·
classe os
as viuvas, os doentes e os guerreiros, isto
nio implica urn
de pertencimento concebido como terde pertencimento concebido
rit6rio comum, nem urn
como
definidas por propriedades formais, como
aquele no qual n6s distribuimos os reinos da natureza, nem a
linearidade arbitraria de uma ordem alfabetica com a qual nossos dicionarios ordenam o heter6clito no
Ele descreve
urn sistema de analogias, de similitudes entre propriedades simem uma pagina
b6licas cujas interconex6es precisamos
em branco a fim de compreender esse sistema ou o
de
similitudes". Nao se pode pensar sem o suporte de urn
de ordem " , sem esta " zona med'1ana" que Foucault qualifica
9 M. Fouamlt, us MotJ et ks Choses, op. cit. prefacio, p. 9. (A.r Palarmu 11111 colw, pp. 5-8- N. da T.).
10 Vlctot Turner (1920-1983), antrop6logo britiinico (N, da T.).

de arqueol6gica, por sob nossas
nossos discursos,
nossos saberes, onde se articulam o vis{vel e o enundavel: a linguagem, o olhar e o
Na emissao radiofonica de 7 de dezembro de 1966, Foucault
fez urn uso totalmente diferente de sua
de heterotopia.
Primeiro, ela e pertinente nao mais a uma analise dos discursos,
mas dos
Lugares tao heter6clitos como o espelho, o
cemiterio, a casa de toleranda ou a colonia polinesia de ferias em
Djerba, entram em uma categoria especifica de espa'Yos-tempos,
quer este tempo seja provis6rio como 0 tempo unico da deflono
da viagem de nupcias, quer este tempo seja, ao
contrario, cumulativo de temporalidades- atemporal- no Iugar
da biblioteca ou do museu.
Essas unidades
esses espac;os-tempos tern
em comum serem lugares onde estou e nlio estou, como o espelho ou o cemiterio; ou onde sou outro como na casa de toleranda, na colonia de ferias ou na festa, carnavalizac;6es da existencia
ordinaria. Eles ritualizam cortes, limiares, desvios e os localizam.
As normas humanas nao sao todas universalizaveis: as da
disciplinarizac;ao do trabalho e as da
pela festa
nao podem desenrolar-se na linearidade de urn mesmo
ou de urn mesmo tempo; e preciso uma forte
das
rupturas, dos limiares, das crises. Estes contraespa'Yos, porem, sao
lnterpenetrados por todos os outros espac;os que eles conrestam:
o espelho onde nao estou reflete o contexto onde estou, o cemiterio e planejado como a cidade, ha
dos espac;os,
uns nos outros, e, contudo, descontinuidades e rupturas. Ha,
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enfim, como que urn eterno retorno desses rituais
porais e, se nao
das mesmas formas, ao menos
uma universalidade de sua existencia. Eles sao apreendidos em
uma sincronia e uma diacronia espedficas que fazem deles urn
sistema significante entre os sistemas da arquitetura. Nao refletem a estrutura social nem ada
nao sao urn sistema
s6cio-hist6rico nem uma ideologia, mas rupturas da vida ordinaria, imaginarios,
polifonicas da vida, da morte,
do amor, de Erose Tanatos.
A carta de Foucault de 2 de
de 1967 deixa vazar urn
desapontamento: a arqueologia do olhar nao retivera o olhar
do arquiteto. Nao, nao fora o livro (As Palavras e as coisas) que
trouxera em germe uma nova
do urbanismo, livro do
qual o fil6sofo esperava a
de rupturas no pensamento.
No entanto, estas rupturas foram suficientemente ruidosas, pelo
menos ate o rufdo de 1968, para que Foucault viesse a deixar
tanto o tumulto da gloria quanto o das polemicas pela serenidade
da lurninosa vila de Sidi Bou Said, no alto do golfo de Cartago, e
a paz - sempre dificil - da escritura. Heterotopia vivida. 0 que
chegara aos ouvidos do arquiteto era uma linguagem menor,
urn daqueles jogos literarios nos quais Foucault tinha urn prazer
guloso, jubilo incessantemente decepado pela ascese da escrirura,
que selena didatica da conferencia reescrita,
esta, para os arquitetos certamente, mas os jogos literarios ficam
aqui finalmente retranscritos com todo respeito integralidade
sonora da qual nasceram.

a

POSFAClO

Utopias e heterotopias
0 Circulo de estudos arquiteturais era animado, entre 1960 e
1970, por Jean Dubuisson, seu presidente, arquiteto do Museu
tie Artes e Tradic;:6es Populares do Bosque de Boulogne, e Ionel
Schein, que indicava os conferencistas a serem convidados ao
Boulevard Raspail, numero 38. Era urn dos raros drculos de
reflexao de arquitetos sem corporativismo, no qual, nos anos
dnquenta e sessenta, Ionel Schein gozava da lisonjeira
de agitador de ideias e de "radicalismo em arquitetura" 11 • Foi ele,
segundo Jean Dubuisson, quem convidou Foucault. As conferencias eram anotadas em estenografia e depois datilografadas e
entregues aos membros do Circulo. Pierre Riboulet - arquiteto,
entre outros, do hospital Robert-Debre- conservou sua c6pia.
Ele se lembra das
orat6rias do fil6sofo para introduzir
seu prop6sito, a insistencia sobre sua ignoranda quanto as predos arquitetos. As refen!ncias -sao tomadas da hist6ria
das ciencias (Koyre, Bachelard), da crftica literaria Q.-P. Richard,
Rlanchot), da psicanalise existencial (Binswanger), assuntos,
todos eles, sobre os quais Foucault ja havia desenvolvido suas
"obsess6es do
Para marcar seu entusiasmo asafda dessa conferencia, Robert
Auzelle, urn dos pensadores da
da
a partir
d(>S anos cinquenta, lhe entregou sua hist6ria da arquitetura
II 'ltuk< esras infurmat;6es sobre o Clrculo de tstutlos arqumtumis me foram furnecidas por P. Riooulet.
lll'.xprc:ssio utilizada por Fouault in: 'Questions a Michel Fouault sur la geographie", Hbodote, n. I,
1')76, pp. 71-85; retomada em Dits et &rits, t. lll, n. 169, Paris, Gallimard, 1994, p. 33. (Tracl. bras. de
K. Machado e A. L. de Souza, "Sobre a geografia" in Microflsica do potkr, Rio de Janeiro, Graal, 1979,
I'I'•IB-165-N. daT.).
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funeraria e dos cemiterios 13, uma das heterotopias de Foucault.
Em 0 Nascimento da cllnica 14 Foucault descrevera como a anatomopatologia havia integrado a morte no conhecimento da vida;
oferecer-lhe a hist6ria da integras:ao dos cemiterios na planifica<;iio urbana provava a perfeita cumplicidade entre seus ouvintes
e o conferencista: a negatividade estava no cerne da racionalidade. Ela estava no cerne das analises de Foucault, pelo menos
ate Vlgiar e punir 5•
Foi no final deste mesmo anode 1967, que Jean-Luc Godard,
em A Chintsa, fez sua herofna, a estudante pr6-chinesa interpretada por Anne Wiazemsky, jogar tomates em urn exemplar de As
Palavras t as couas, entlo urn livro sfmbolo por suas descontinuidades abruptas do pensamento no tempo, da nega<;ao da hist6ria
e, portanto, da
da
A conferc!ncia de 1967 poderia ter outra circula<;ao alem da
c6pia datilografada entre os membros do Clrculo? 0 pr6prio
Clrculo nao possufa uma revista e nlo editava nenhuma de suas
conferencias. Por outro lado, as
que entao partilhavam OS arquitetos deviam muito a Le Corbusier e a Bauhaus, a
racionalizas:ao das formas e "legibilidade.. do espas:o urbana,
concebido como urn texto pontuado com "referencias", espas:os
ou edificios. Frans:oise Choay, que Foucault frequentara nos anos

a

13 R AuzeUe, Derniim
Paris, ed. do autor, 13, Place du Pantheon, 1965.
14M. Foucault, Naissanct de Ia Clinitjue, Paris, PUF, 1963.(Trad. bru, de R Machado, 0 Ntm:immttJ ria
cliniC4, ruo de Janeiro, Forense-Universitliria, 1977- N. da T.).
15 M. Foucauh, Survdlkr tt Punir, Paris, Gallimard, 1975. A obra apmenca o pan6ptico de Bentham como
"urn aront:ecimento na hist6ria do esplrito humano" e pmp6e uma anilllsc do poder em tcrmos de prodw;ilo
e nilo de repressao. (Trad. bras. de R. Ramalhere, V.giar t
Pett6polis, Vous, 1987- N. da T.).
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at'tenta, reconstitui essas problematicas em Urbanisme, utopies et
rtalitesl 6 • Urn urbanismo progressista humanista que se susrentava
17
llll carta de Atenas e em uma racionalidade crescente, ou urn
urhanismo culturalista para o qual cada forma e simbolo e que
ulha com nostalgia para a harmonia das cidades passadas: estas
t'mm as "ideias reguladoras da razao urbanistica". Estas ideias
tt'guladoras ja nao talhavam, em pontilhado, o
da utopia
em que viria a desdobrar-se, ap6s 1968, o discurso arquitetural e
urbana em uma dissolu<;ao do objeto "cidade" no seio das relal.(6es
•udais capitalistas? A cidade como totalidade formal ou racional
nAo foi deslocada pelo capitalismo? 0 espa<;o nao euma imensa
pligina em branco onde se escreve, desde cerca de dois seculos, a
metanarra<;iio do capital? Nao esta af o impensado geral, o nao
dito de todas essas divis6rias construidas entre as classes, os sexos
r as geras:oes?
0 fasdnio das escolas de arquitetura pela visita a cidades
patronais, estas utopias realizadas como o familisterio de Guise,
, 'unstrufda por Godin, ou a cidade Menier de Noisiel 18 , testemunha que o discurso arquitetural e urbanfstico frances dos anos
aetenta se desdobrava no espa<;o da utopia. Os promotores dessas
cldades nao estariam entre os primeiros a inventar o consumo
em massa? U m reduzia as dimensoes da milenar e dispendiosa
J(ll( Choay, Urbanis'!M, uttJpm tt rlaiitis, Paris, Seuil, 1965.
17 Carta de Atenas, manifesro do IV Congresso lnternacional de Arquitetura Moderna (Ciam),
At.nu, 1933 (N. da T.).
1• Pamllisterio de Guise, espede de comunidade ou cidade operaria, inspirada em Charles Fourier,

1111nmulda em 1846, por J.-B.Godln, para
de operarios de sua indU.tria. Menier de Noisiel,
IDmunldade de operarios da
de chocolates, fundada por A. B. Menier, em 1925, nas imedia¢es
tit l'arl1 (N. da T.).
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lareira a urn aquecedor domestico, outro, urn medicamento dos
exercitos napoleonicos a urn complemento alimentar industrial,
o tablete de chocolate. Nao teriam eles articulado da maneira
do consumo com a da ocupas;ao do
mais restrita a
A
da cidade patronal como a fragmentas;ao
do
urbano, o
como o heterogeneo, conduziam
a urn mesmo crivo de leitura, infalsificavel: a espacializas;ao do
capital. 0 arquiteto tornava-se o tecnico passivo da operacionadas estrategias e das normas do capital.
"Mostra-se util falar indiferentemente das utopias pre-urbanistas, das cidades operarias, de Haussmann, da Bauhaus, do
funcionalismo, dos Shakers dos grandes conjuntos, das cidades
novas: por toda parte afirma-se perigosamente uma racionalido
inerente a extensao universal do capital, uma
propensao de sua ordem de troca, ou da ordem simplesmente",
podia-se lerna revista Traverse 19 •

Genealogia dos equipamentos coletivos
E a partir de 1972 que Foucault desenvolve pesquisas em equipe sobre a hist6ria dos equipamentos coletivos.
Primeiramente, com o Centro de estudos, ptsquisas t forma;ao institucional- ou Cerfi- animado pelo psiquiatra Felix Guattari, que
do seuAnti-Ediptl-0 •
condui entao, com Gilles Deleuze, a
19 B. Eizykman, "Urbanismo", Travme, n. 4, 1976, citado por A. Thalamy in PolltiiJws 1k /'habitat, Corda,
1977, p. 14. {o nome "Shaker" designa urn movimento de grupos religiosos, fundado na lnglaterra, no
seculo XVIII, que- asemelhan\"1 dos "Amish"- vivem em suas pnlprias comunidades- N. da T.).
20 G. Deleuze, F. Guattari, L'Anti-CEdipe, Paris, Minuit, 1972. (Trad. bras. deL. B. L. Orlandi, 0 Anti-Edipo, Sao Paulo, 34,2010- N. da T.).

( :rlndo em 1965 com pesquisadores em ciencias sociais dissidentrN do Partido Comunista Frances (PCF), o Cerfi, ap6s 1970,
llClr em questao sua cultura marxista, submetendo-a a uma dupla
tnova: 1) a do procedimento geneal6gico praticado em Historia
,/,1 /,oucura e 0 Nascimento da clinica; 2) a de uma darificas;ao
lllls relas;oes libidinais, que todo pesquisador mantem como
uhjeto de sua pesquisa (a ambivalencia da reflexao urbanistica
t'rente racionalidade capitalista nao escapava a ninguem), e que
me pesquisadores mantem entre si como grupo social hierarquiJ.IU.to e sexuado.
0 relato da realizas;ao dessa dupla prova, publicada na revista
do Cer621 , eprovavelmente um dos mais interessantes diarios de
hordo da travessia ideol6gica daqueles anos. Ali se assiste, como
t)Ue em urn laboratorio, a desagrega<yao da analise marxista e
emergencia daquilo que logo sera batizado de "atitude p6s·moderna". 0 empreendimento edescrito por seus auto res como
"uma estranha maquina feita de pes;as e pedas;os emprestados do
1enealogista Foucault, surrupiadas do deposito do cientista bicefalo Deleuze-Guattari".
"0 genealogista Foucault" e, de fato, uma nova imagem social
do fil6sofo: o procedimento geneal6gico s6 estara francamente
confirmado a partir de seu ensino no Coltege de France, inaugurado
em dezembro de 1970. Ademais, a partir de 1971, juntamente
com Deleuze, ele anima urn movimento militante, o Grupo de

a

Jl "(;enealogie du capital- 1. Les equipements du pouvoir", Recherches, n. 13, dezembro/1973. Urn s6
tlrmplo de uma retomada das het.rotopias por H. Lefevre, a prop6sito de La Pensie marxiste de Ia ville,
l'lrl•. Casterman, 1972.
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informarao sobre as prisoes (GIP), enraizado na extrema esquerda.
Foucault discute como Cerfi, que trabalha sobre a cidade22 ,
a abordagem "geneal6gica" dos equipamentos coletivos e a poe
em pd.tica, sobretudo no seu seminario do College de France. 0
seminario e consagrado a emergencia do medico como perito
no seculo XlX atraves da pedcia psiquiatrica em medicina legal,
por urn lado e, por ourro, como engenheiro que comribui para
a definic;:ao das norrnas e formas da arquitetura hospitalar. Urn
arquiteto, Bruno Fortier, responsive! pelo Centro de estudos e pesquisas em arquitetura (Cera), participa doravame dos trabalhos
de pesquisa desse serninario.
Sea expressao "equipamemo coletivo" nao figura nos textos
do seculo XVIII, a "maquina de curar", definida pelo medico
Tenon como ideal do hospital moderno, neles tern Iugar. "A
arquitetura hospitalar", escreve Tenon 23 , nao pode mais "constituir-se de rotina c tateamentos", devendo responder a multiplas
prcocupac;:o : estancar o contagio pela distribuic;:ao das salas e
dos leiros, a irculas:a do ar, favo r . .r a dissocia<;:ao dos doemes
c das
a vigilancia dos doentcs e do pessoal, manifestar
a hierarquia do olhar medico, ter em coma as necessidades da
populac;:ao. "0 que serve para curar nao e a regularidade do trac;:ado, mas a justeza da arquitetura." 0 modelo deve ser perfeito
- nao se podendo rnais em nada muda-lo- acabado, repetfvel.
"Pela primeira vez em 1788", escreve Bruno Fortier, "propoe-se
22 Rtch<'rr:htt, n. 13, op. cit. , pp. 27-3 1 (Dies ,., Ecrics, n. 129 e n . 130) .
23 J.-R. Ten on,
.rutle•s /;Opittlti.X de P{lris, Paris._, 1788.
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aos arquitetos a imitac;:ao como urn dever" 24 : as tipologias normativas seguem os exemplos oferecidos pela hist6ria. A justeza
da arquitetura nasce do tratamento de uma rede de questoes distintas- climaticas, demograficas, estatisticas, higienicas, medicas,
disciplinares- que tern, cada qual, seu Iugar de emergencia, sua
racionalidade, seus promotores, que r pondem a uma multiplicidade de taticas- recnicas de vigilancia, de produc;:ao de saber,
de efetuac;:ao de poderes, de med i liu 0 e d saude publica.
Elas podem ser descritas como segmcntos analog s ou repetidos
ao infinito de urn s6 rexto, de um escn: nr llllico, rnltico e
unitario: o capital.
Certamente, esses novas edificios incorporam d.ticas de
vigilancia encontradas fora , sob outras formas arquireturais colegios, casernas -, titicas e formas que puderam preceder e
sustentar a emergencia da organizac;:ao capitalista do trabalho e
que poderio proliferar para alem dela, por exemplo, nos vastos
arquipelagos do socialismo siberiano. Eque, fundamentalmente,
nao estamos lidando nem com formas arquiteturais nem com
modos de prodw;:ao, mas com tecnologias de poder. Foi na busca
destas "arquiteturas maquinas", tao ajustadas aos seus objetivos, que Foucault veio a redescobrir o que logo tornou-se paradigma de sua obra: o pan6ptico de Bentham 2\ do qual Poyet26
24 M. Fo ucault, D. Ba rrer- Kriegd, A. Tha.b m y, F. BCguin, B. Fnn itr,
,; J!.lllrir (mQ.·
deOJOp illllmotknu:), Paris, lnnirurdc l'cnvi ronncmcnt, 1976; rc.:c.:d.
...cl· , Pit:rrc M.ardagrt. Ic.)? I.J.
25 J. Bentham, Ll' Parwptiqu.t-, prcccdido de
du pozu. I{Jir,
com Michel Foucault ,
Bdfond, 1977 (fac.<im ik da ed ic;ao fran ccsa de 179 1). (Trad. bras.
<l>trevi.-r" "Cl olhu do podcr", por
A. L de Souz.1 in Microfisica do poder .op. cit., pp.209-227- N . da T).
26 B. Poyer, M hnoire su r Ia nlcusiti d tt transfira t'f ucomtruir ul'f!Otd - Dir•u suir'i tllm p ro)1'f
tram/dtiQ/1 de en hopiwl, Paris, 1785.
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desenhara uma interpretacrao para a reconstrucrao da Santa Casa
de Miseric6rdia. Os trabalhos do seminario do College de France
sobre a arquitetura hospitalar no final do seculo XVIII receberam duas edicroes, uma em Paris, em 1976, outra em Bruxelas,
em 1979: Les Machines agutrJr27.
0 segundo estudo coletivo dirigido por Foucault teve por.
objeto o habitat entre 1800 e 185028 • Foi conduzido por Fran.;ois
Beguin, hoje historiador da paisagem e da arquitetura coloniaJ29.
A metodologia a mesma que a precedente: no Iugar de partir de
uma hist6ria das formas da habitacrAo ou da cidade, os pesquisadores inventariaram as
discursivas que circunscreveram e
codificaram o habitat como objeto de lnrervens;ao administrativa
e polldca entre 1800 e 1850- a doencra, o emprego, a domesticacrao de equipamentos como a
a iluminacrao, a ventilas:;ao;
eo desenvolvimento de uma crescente jurisdicrao sobre o espas:;o
publico em cuja interseccrlo se connroi o habitat. "E predso primeiramente desfazer-se da pregnAncla da casa, desmineraliza-la,
desconstrui-la", escreve F. B6guln.

Poder, saber, CSp8¥)

Ea partir de lltgiar epunir (1975) e de sua rapida circulas:;ao
imernacional- traduzido rapidamente em cerca de vinte linguas
- que as an:.ilises foucaultianas do
recebem uma visibilidade nova como Iugar de uma dupla articulacrio do poder sobre
B. Barrer-Kriegd, A. Thalamy, F. Bepdn, B. Portier, ln M«hintt 4 gubir, op. cit.
28 J.-M.
B. Barret-Kriegel; F. Seguin; D. Ranciere; A. Thalamy, f>DiitiljUtt tk /'habitat 18()()..
1850, Pans, Corda, 1977 (esrudo realizado sob a
de M. .Foucaulr).
29 De F.
ciremos principalmente: Arabiumro, dkor •rchlm:tuMl lrrla urb.intn Afrique du Nord
1830-1850, Pans, Dunod, 1983 e Paysagtt, Paris, Flammar!on, 1996.

o corpo do individuo e do saber ao poder. Seguem-se numerosos
estudos sobre a arquitetura da vigilanda, publicados n'a Italia e
na Gra-Bretanha prindpalmeme3°. De modo mais geral, soci6logos e planificadores urbanos comes:;am a referir-se a Foucault.
A. Leaman escreveu em Environment and Plannint 1 que a obra
de Foucault e doravante importante para OS urbanistas planificadores e arquitetos por sua analise das qualidades normativas
das estruturas e das
Sharon Zukin considera que
a cidade esta doravante incluida nas analises de uma economia
do poder segundo 0 metodo desenvolvido em lltgiar e punir 32•
Esse e o contexto em que reaparecem as heterotopias, na
escola de arquitetura de Veneza em dezembro de 1977, primeiro estudo sobre seu uso possivel em uma hist6ria dos espas:os, Il dispositivo Foucault 33 que reune ensaios de M. Cacciari,
F. Rella, M. Tafuri, G. Teyssot. A capa, como a de Machines
guerir, reproduz urn plano de arquitetura pan6ptico para urn
hospital ingles. Os autores se referem essencialmeme a Vtgiar
e punir e, exceto T eyssot, a uma reuniiio de textos de Foucault
sobre o poder publicado neste mesmo ano pela editora Einaudi,
Microfisica del potert?4; a incidencia politica desta ultima coletanea

a

JO Ver, especialmente, Hinmkmd, primeiro ano, n. 3, maio-junho/1978, n. ttilingue intirulado Segrtgazione
, corpo sociak, consagrado as arquireturas de vigilanda.
j) A. Leaman, in Environment and Planning, n. II, 1979, pp. 1079-1082.
.n Sh. Zukin, "A decade of the new urban sociology", 1heoryand Society, 9, 1980, pp. 575-601.
H M. Cac:dari; F. Rella; M. Tafuri; G; Teyssot, II dispositi110 Foucault, Veneza, Cluva, 1977. .
.
.
.\4 M. Foucaullt, Mimfoita rkt potnt: inknltnti po/itici, editado por Fontana e Pasquino, Turm: Emaudi,
1977, reromado e complerado pelo movimenro alremativo berlinense: Dispositive tkr Macht, Berlin, Merve,
1978. (A reuniao dos textos que comp6cm a edi<;Oo iraliana a=scida de outros textos re<:ebeu tradu.;llo
brasilcira de R. Machado e ourros, Micrufisica do potkr, Rio de Janeiro, Graal, 1979. F01 pubhcada wnbem
uma edi.;llo espanhola, com algumas alrera<;iies dos tc:xtos sdecionados, trad. por J. Varela e F. Alvarez-Uria,
Madri, La Piquera, 1978.- N. da T.).
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foi imediata, logo
pela
de Rhizome, de Deleuze
5
e GuattarP , Bvros que se tornaram referencias te6rico-politicas do movimento chamado "Autonomic" (do politico, subentenda-se) que incomodava a esquerda do PCI engajado na
estrategia do compromisso hist6rico. esta incidencia politica
que OS itallanos batizaram de "l'effeto Foucault" 36 que e 0 alvo
de II dispositivo Foucault.

a

e

A
coletinea escrita por F. Rella perfeitamente
expllcita; desde logo, travene as analises foucaultianas da pluralidade das rela¢es de poder em uma metafisica "do poder", de um
poder abstrato, imaterial, supostamente em toda parte e, portanto,
politicamente em parte alguma: "A unica hist6ria dos poderes e
uma hist6ria dos
atraves dos quais o poder se mostra." E,
apoiando-se no artigo de Teyssot como unica fonte de conhecimento das heterotopias, prossegue: "0 nAo Iugar do poder sirua-se no centro de uma infinidade de
heterot6picas."
A heterotopia torna-se entia um "dado central" em Foucault,
e a heterotopologia, a fenomenologia da dispersio anarquica do
poder. A condusao desta
e previslvel: "Nao se comhate mais o poder, doravante invesqdp em uma midade de IocaHzas;6es [ou dispositivos], mas a tirania das teorias glohalizantes."
Teorias que Rella explicita precisando em nota: "l'effeto Marx."37
Na verdade, Teyssot38 nao comenta a
de 1967,
G.
F. Guattari, Rhizo>M, Paris, Minuit, 1976; Rizoma,
36 Em •tal1ano, no original (N. da T.).
37 Em italiano, no original (N. da T.).

Pradche, 1977.

Teyssot, ";terotopia e storiadegli spazi", II disp01itirm Foucault, pp. 83-86 e "Heterompies and the
history of spaces , Arcbitl'cture and urbanism, 121, I 980, pp. 79-100.

mas o uso taxinomico do prefacio de As Palavras e as coisas, aplicando-o a urn projeto de hospital do seculo XVIII descrito pelo
historiador J.-C. Perror39 • Seu plano distrihui, como uma grade,
em oito construs;6es distintas, oito classes de pensionarios tao
heterogeneos quanto as categorias de animais da enciclopedia de
Borges: a) os prisioneiros a pedido de suas familias; h) os loucos,
os prisioneiros por edito real; c) as crians;as pchres e leg{timas
de dois a nove anos, os idosos, os mendigos, as prostitutas acometidas de doens;as venereas; d) as crians:as hastardas de mais
de nove anos; etc. E a incongruencia do conteudo que designa
a arquitetura como heterotopia, e nao o jogo de oposi9ao ou de
contestas;ao, qualitativa ou simb6lica, dos outros
que este
ultimo institui por sua fun9a0, sua forma, SUas rupturas.
0 uso da heterotopia feito por T eyssot de modo algum transcreve a inscri<;:io profunda da espacialidade na t?talidade da
existencia humana: a heterogeneidade e a descontinuidade dos
tempos vividos, os limiares da vida, as crises biologicas (iniciayao, puherdade, defloras;ao), Erose Tanatos. As espacializa<;6es
da suhjetividade sob todas as suas formas, da casa de toleranda a
sauna, e nio somente as grandes funs;6es da carta de Arenas, receberam em todas as culturas um.a inscris;ao espedfica no
em
que entretem entre si nao uma
de divisao
como interioridade/ exterioridade, margem/centro, publico/ privado, mas urn jogo formal de diferenciayao e de reverbera<;io,
em suma, no registro da comunica<;ao. Tanto Rella, que faz do
.W J.-C. Perrot, Genese dun£ vilk modn-n, Cam au XVIII siJck, Paris, Mouton, 1975.
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espac;o foucaultiano o recepclculo neutro e continuo das hetero-.
topias do poder- concepc;ao globalizante -, quanta T eyssot, que
faz da heterotopia a articulac;ao arquitetural das
do mundo - concepc;ao localista -, careceru, ambos, da terceira
dimensao, aquela propriedade do espac;o de se remeter a si mesmo
na espessura de urn jogo formal e simbolico de contesta<;ao e de
reverberac;ao, em uma fragmentac;ao que nao e segmenta<;ao, este
"Thirding" que E. Soja assiru teoriza no lnstituto de urbanismo de
LosAngtlts, na UCLA: "the Thirding as othering."4o
Essa primeira recepc;ao das "heterotopias" pela escola de
arquitetura de Veneza representada por II dispositivo Foucault
mostra a ambiguidade da noc;ao de recepc;ao: nao se trata de uma
compreensao exata ncm de uma real instrumentalizac;ao, mas
de uma reimplantac;lo
e poMmica em uma rede de
debates pollticos, por urn lado, e de urn questionamento epistemol6gico, por outro.
Em julho de 1976, Foucault relembra pela primeira vez sua
confcrc!ncia de 1967 em uma entrevista sobre o pan6ptico de
Bentham, publicada em 1977, mencionada, aHas, por Teyssot.
Seria necessaria "escrever toda uma hist6ria dos espac;:os que fosse
ao mesmo tempo uma hist6ria dos podcres, desde as grandes
estraregias da geopoHtica ate as pequenas taticas do habitat, da
arquitetura institucional, da sala de aula ou da organizac;ao hospitalar, passando pelas implantac;6es econ6mico-pollticas. Esurpreendente ver quanta o problema dos espac;os levou tanto tempo
40 Ed. Soja, 7hidspact, journeys to Los Angtks and Othtr &al11nd ilffii"""NI Pl.tts Camb id ("- -- )
Blackdl, 1996.
OJ'
•
r ge ,..,..,., ,

para aparecer como urn problema hist6rico-politico.
que ha cerca de dez anos, falei destes problemas de uma
dos espac;:os e de me terem respondido que era bastante rea.ctonario insistir tanto sobre 0 espac;o e que 0 tempo, 0 projeto, era
a vt'da e o progresso ... "41
Uma hist6ria foucaultiana dos espac;os, mais precisamente,
da espacializac;ao do poder, mais precisamente ainda, da inscri<;ao
no espac;o colonial- heterot6pico - desse regime de poder particular que se desenvolve a partir do seculo XVIII e que Foucault
designa de biopoder42, a partir do qual os problemas de espac;o
tornam-se politicamente diferentes, 0 projeto que, no comec;o
dos anos oitenta, empreendem o antrop6logo Paul Rabinow43 e
a historiadora do habitat americana. Gwendolyn Wright44• Nem
eles, nem Franc;ois Beguin conheciam a conferencia de 1967.
Em uma entrevista que Rabinow e Wright fizeram com
Foucault em 19824\ publicada em Skyline46 , revista americana de
arquitetura, o filosofo lembra suas obsessoes pelo espac;o e como
"atraves destas obsessoes cheguei ao que e fundamental para
mim, as relac;oes que sao possiveis entre o poder eo saber... ".

e

41 M.Foucault, J. Bentham, L'otil,;,. pouvoir in Le Panoptique, op.cit. (Veja-se em traduc;ao brasileira de
A. L. de Sou1.a, "0 olho do poder" in Microftsica b podt:r, op. cit.- N. da T.).
.
42 M. Foucault, La Volonti tk savoir, Paris, Gallimard, 1976, cap. V: "Droit de mort et pouvotr sur Ia
vie" (Trad. bras. de M. T. da C. Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque, A Vontade tk saber, Rio de
janeiro, Graal, 1977- N. da T.).
43 P. Rabinow, Biopower in the Frtmch Colonits, conferencia interdisciplinar sobre Foucault: Knowledge,
Power. History, Los Angeles, 29-31 de outubro/1981; Frtmch Modtrn: Norms and Forms of the S1JC1al
Environmmt, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1989.
.
. .
44 G. Wright, 7he Politics ofD.signs in the Frtmch Colonial Urbanism. Ch1cago, Umverstty Press, 1991.
45 F.
Ambisanm, op. cit.
.
•
.
.
46 M. Foucault, "Space, knowledge, power, entrerien avec P. Rabmow , Skyline,
PP· 16-20,
retomada em Dits tt Etrits, t. N, n. 340, pp. 270-285.
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eo urbanismo nao constituem, diz de, urn campo iso- .
lavd: Mtsturam-se com mtiltiplas praticas e discursos, mas es
0
0
eo lugar privilegiado de compreensao de como 0 poder
ele bane da pratica do arquiteto toda esperancra
ut6ptca: Os homens sonharam com maquinas Hbertadoras.
Mas, por
nao existem maquinas de Iiberdade. ]amais
a estrutura das coisas tern competencia para garantir a liberdade.
Nada e funcionalmente libertador. A liberdade e 0 que se deve
exercer, a garantia da liberdade e a liberdade."
Mestre, doravante, de urn discurso politico e epistemol6gico
Foucault deixa en tao ressurgir seu antigo conceito
sobre o
de heterotopia: "Diga-se entre
lembro-me de ter sido
convidado por urn grupo de arquitetos, em 1966, para realizar
escudo do
tratava-se do que, na epoca, chamei de
singulares que encontramos em alguns
soctals cujas
sao diferentes das dos outros, outermmantemente opostas. Os arquitetos trabalhavam neste projeto
e, no final do estudo, alguem tomou a palavra - um psic6logo
sartreano - para me bomb d
.
ar ear que o
era reac10nario e
enquanto a hist6ria e o devir eram revolucionarios.
epo.ca este discurso absurdo de modo algum era inabitual.
HoJe em dta, qualquer urn se dobraria de rir ouvindo aquilo."
ha como nao se impressionar com esta Jonga anamnese
tempos: primeiro, em 1976, rdativamente a
politlca
em 1967, e em 1982 enfim, relativameme ao proprio
concetto de heterotopia; em 1984 Foucault podia acolher favode sua conferencia pelo IBA de Berlim.
ravelmente a

Os dois organizadores da exposi9ao, o alemao Johannes
Gachnang e o italiano Marco de Michelis, conheciam esse texto
em sua publica9ao de 1968, em Architteturri7• Ele sintonizava
estranhamente com a estrategia do IBA, tal como foi exposta por
urn de seus dois responsaveis, J.-P. Kleihues48: "executar a ideia
urbana sem
de uma cidade por fragmentos", falar de
tracrar primeiramente urn plano global de urbanismo; respeitar
a variedade hist6rica e topogr:ifica berlinense; pensar a compoda cidade por ilhotas e ate confiar a diversos arquitetos a
reconstru9ao das residencias em uma mesma ilhota. E, por ocada
siao de uma reunifica9ao eventual, justificar a
arquitetura staliniana.
Sua tradu9ao americana ocorreu em 1986, publicada primeiramente na revista interdisciplinar de Cornell, Diacriticis,
depois na revista de arquitetura Lotu!9• Inaugurava-se uma carreira nova para a interpreta9ao qualitativa dos "espa9os outros".
Nao se compreenderia esta carreira sem a simultaneidade da trados volumes II e III de Historia da sexualidade5°, a partir
dos quais Foucault torna-se uma referenda para aquilo que os
americanos denominam "politicas da identidade". Movimentos
feministas, movimento gay, grupos etnicos, constituem a nova
47 Infurma\>io obtida com des e concedida por
Joly.
48 J.-P. Kleihues, "A propos de Ia ville europeenne, enrrevisra com M. Bourdeau, AMCS, ourubro/1984,

pp. 95-99.
. .. . 1 1986
49 M. Foucault, "Of other spaces", Diacriticis, 16, n. I, 1986, pp. 22-27 e Lotus hzmnattoruu,
·
50 M. Foucaulr, l'Usage des piAisirs, Paris, Galli maul, 1984; u Souci tie soi, Paris, Gatlimard, 1984;
7ht Use of Pkasure, Harmondsworth, Penguin, 1985; 1ht c,,. ofth• S./f. Harmondsworth, Pengwn,
1986. (Trad. bras. de M. T. da C. Albuquerque, 0 Uw dos p,_,.., e 0 CuiJmlo tie si, Rio de Janeiro,
Graal, 1984 e 1985- N. da T.).
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rede de
e a nova avalia<?o das heterotopias. A hist6ria dos modos de subjetiva<?o realizada por Foucault atravessa
textos como lhe spaces that diforences make, do urbanista Ed.
Soja51 , Gendered Spaces, da feminista Daphne Spain 52 , lhe New
Cultural Politics ofDifference, de Cornel West53 , ou Geographical
Imaginations, do ge6grafo Derek Gregory54 •
Lugar de emergenda da heterotopia, a analise liteclria dela
se apropria com Brian McHale, Michel de Certeau55 , a analise
fllmica com Giuliana Bruno 56 • Foucault torna-se passagem obrigat6ria para toda analise do espas:o, constata Soja.
0 mesmo se passa com as artes plasticas. Apresentando as
obras do artista phistico cubano Felix Gonzalez-Torres, Nancy
Spector descreve uma experiencia de "ambiente heterot6pico"
realizada em Manhattan57 • Em vinte e quatro paineis de anuncio
publicicirio das instalas:oes urbanas de Manhattan, Gonzalez-Torres a6xou o contraespas:o constituido por imensa foto em preto
e branco da intimidade de uma cama exposta. Desnudamento
absoluto de urn puro ros:ar de lens:6is, leve
de duas cabes:as no vao entre os dois travesseiros, onde cada qual pode projetar ou a
do sono ou o amor consumado, ou mais
51 Ed. Soja, "The spaces that difen:na:s make" In M. Keith e S. Pile, Pl4u 111111, the Politics ofidmtity, NOVll
Iorque, Roudedge, 1993, pp. 183-205.
52 D. Spain, G..,U,.d Spaces, Chapel Htll. University of Carolina Prm, 1992.
53 C. West, 1M Ntw Cultural Politics ofDi/fimu:t: O..t '!htrt. 1M Dil#mmtl oftk Blaclt lnttlkcttud.
Ferguson, 1994.
54 D. Gregory, Gtographicallmaginations, dtado In Ed. Soja, '!hitrlspace, Cambridge, Blackwell, 1994.
55 B. McHale, Post Modernist Fiction, Nova lorque, Routledge.
M. de Certeau, Hettrologitr:
Discoum oftlu Otbtr, Manchester, Manchester University Press, 1986.
56 G. Bruno, "Bodily Architectures",A<rtmb/ag.,, 19 dezcmbro/1992.
57 N. Spector, Felix Gonzakz-Torres, The Solomon R. Guggenheim Museum, NOVll Iorque, 1995.
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radicalmente, a advertencia do artista: uma decisao de 1986 da
Corte suprema autoriza doravante a
em todo Estado em
que a sodomia e ainda urn crime, a persegui-la mesmo quando
·. consentida entre adultos; em suma, a intimidade do
pri.. vado da cama acaba de entrar no
publico. Esta articula<?o entre o publico eo privado poderia criar, segundo Spector,
· uma hist6ria mais silenciosa: a marca vazia do companheiro do
artista morto de aids.
Maravilhosa intuis:ao, no
da
radiofonica
de Foucault em 1966, daquela passagem inexistente na conferencia para os arquitetos em 1967, em que o fil6sofo evocava como
primeira figura da heterotopia a cama dos pais, que as
· gostam de invadir com urn prazer de transgressao e de sonho
das. origens. Nao poderfamos concluir que aqui, a longa serie de
do texto em mllltiplas redes e estrategias, que a longa
serie de
da figura social de seu autor encontram
neste instante de sua trajet6ria a mais completa forma de recepFoucault nao declarara, tantas vezes, que almejava menos
leitores que utilizadores59?
nunca houve na casa uma cisão publico privado, o publico sempre
esteve presente...a sociedade sempre esteve presente.

58 Ed. Soja, "Heterotopies: remembrance of other spaces in the citadd LA", Strattgies, a journal of
theory. culturt and politics, 3, 1990, pp. 1·39; Post metropolis: Critical Studies of Cities and
Blackwdl, 2000.
cultural italiana denominada Ettrotopia publicou uma releitura de textos de
59 Em 2001, uma
Foucault sobre o
sob o titulo Spnia/.tri.
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