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RESUMO: Publicado em 1966, Palavras e as Coisas, de Michel Foucault, foi uma obra que tornou o autor 
ainda mais reconhecido. Em suas páginas, o best-seller quase que impenetravelmente trabalha reflexões e 
argumentações filosóficas de pensadores díspares como Descartes, Sade e ainda Comte. Unido a isso se 
combinam singulares descrições a respeito da pintura e da literatura, sendo esta última, nosso objeto da 
pesquisa. Logo no início do livro Palavras e as Coisas, Foucault apresenta uma citação de Jorge Luis 
Borges (reconhecido poeta argentino) cujo fragmento o faz discorrer e questionar em torno de, 
praticamente, todo o capítulo de abertura do título em questão.  Foi a partir da leitura dessa descrição de 
idéias foucaultianas a respeito de um trecho da obra de Borges, que se iniciou a presente pesquisa. Sabe-
se que em grande parte da coleção Ditos e Escritos publicada em seis volumes entre 1994 e 2001 é onde 
Foucault apresenta muitas pistas de suas infindáveis leituras de literatura. Roberto Machado, em seu livro 
Foucault, a filosofia e a literatura (2000), acaba por pontuar alguns dos autores de literatura lidos pelo 
filósofo aqui estudado. Dessa forma, a presente pesquisa, ainda embrionária, tem como principal objetivo 
fazer um levantamento meticuloso acerca das leituras de literatura de Michel Foucault, o que leu, porque 
leu, o que o influenciou. Posteriormente, quiçá, far-se-á um recorte de algum escritor (literário) para um 
andamento mais preciso da pesquisa. Para tal contaremos com uma metodologia de bases praticamente 
bibliográficas a respeito das obras do autor e de outrem que publicaram questões relacionadas ao filósofo e 
a literatura. A pesquisa não tem a intenção de tender-se para a linha da estética da recepção, porque não 
se pretende focar o trabalho na linha de pesquisa da linguística. Destarte, como a pesquisa é bastante 
inicial não podemos prever resultados muito precisos, mas se intenciona neste levantamento vir a colaborar 
em futuras pesquisas relacionadas a Michel Foucault e a Literatura. 
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