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O livro O Corpo Utópico, as Heterotopias, de Michel Foucault, reúne duas 

conferências radiofônicas proferidas pelo autor nos dias 7 e 21 de Dezembro de 1966, 

respectivamente, no France-Culture, além de um posfácio assinado por Daniel Defert.  

As conferências trazem à tona um Foucault pouco conhecido, que se manifesta a 

partir de outro referencial metodológico – pouco comum em seus estudos de até então – e 

expressando-se em outro tom, mais próximo da literatura e, talvez por isso, figurando 

através de uma comunicação bastante íntima e quase confessional. 

No primeiro capítulo – O Corpo Utópico – Foucault, partindo de Marcel Proust, 

afirma que o corpo é, em primeiro lugar, “o contrário de uma utopia, é o que jamais se 

encontra sob outro céu, lugar absoluto, pequeno fragmento de espaço com o qual, no 

sentido estrito, faço corpo” (2013, p.7). O corpo seria, então, uma “topia” - implacável em 

sua existência -, um lugar sem recurso ao qual estamos todos condenados. 

As utopias – retoma o autor –, então, teriam sido criadas contra o próprio corpo, 

contra a corporeidade do corpo, “como que para apaga-lo” (2013, p.8). A noção de utopia, 

portanto, conclamaria um lugar fora de todos os lugares, um lugar “onde eu teria um corpo 

sem corpo” (2013, p.8). 

 

Um corpo que seria belo, límpido, transparente, luminoso, veloz, colossal na 
sua potência, infinito na sua duração, solto, invisível, protegido, sempre 
transfigurado; pode bem ser que a utopia primeira, a mais inextirpável no 
coração dos homens, consista precisamente na utopia de um corpo 
incorporal. O país das fadas, [...] onde os corpos se transportam tão rápido 
quanto a luz, o país onde as feridas se curam como um bálsamo 
maravilhoso na duração de um relâmpago, o país onde se pode cair de uma 
montanha e reerguer-se vivo, o país onde se é visível quando se quiser, 
invisível quando se desejar. (2013, p.8) 
 

Ademais, no entanto, haveria uma segunda utopia; negativa, de fato “feita para 

apagar os corpos” (2013, p.8). Utopia que, ao contrário do supracitado país das fadas, 

eclodiria do país dos mortos. Um de seus exemplos “são as grandes cidades utópicas que 

nos foram deixadas pela civilização egípcia” (2013, p.8). Cidades nas quais se descobriu 

                                                           
1 Resenha do livro de FOUCAULT, Michel. O Corpo Utópico, As Heterotopias. São Paulo: n-1 publications, 2013. 
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centenas de corpos mumificados e que, nas palavras de Foucault, seriam “a utopia do corpo 

negado e transfigurado”. A múmia, portanto, “é o grande corpo utópico que persiste através 

do tempo” (2013, p.8) e que emerge através da morte.  

 

Existiram também as máscaras de ouro que a civilização micênica colocava 
sobre os rostos dos reis defuntos: utopia de seus corpos gloriosos, 
possantes, solares, terror dos exércitos. Existiram as pinturas e as esculturas 
dos túmulos onde jazem os que desde a Idade Média prolongam na 
imobilidade uma juventude que não mais passará (2013, p.8 e 9). 
 

Em nossos dias existem os corpos geometrizados pelo mármore, figuras 

matematicamente regulares e ostensivas sobre o quadro negro das lápides dos cemitérios. 

Contudo, é justamente ali, em meio à cidade de utopia dos mortos, que o corpo “torna-se 

sólido como uma coisa, eterno como um deus” (2013, p.9). 

De modo consequente, em meio a tantas possibilidades quiméricas, a mais 

obstinada e vigorosa forma de utopia – dessas que apagam a tétrica topologia do corpo – e 

que, de acordo com Foucault, são constatáveis desde os confins da história ocidental, é o 

mito da alma. 

 

A alma funciona no meu corpo de maneira maravilhosa. Nele se aloja, 
certamente, mas sabe bem dele escapar: escapa para ver as coisas através 
das janelas dos meus olhos, escapa para sonhar quando durmo, para 
sobreviver quando morro. Minha alma é bela, é pura, é branca; e, se meu 
corpo lamacento – de todo modo não muito limpo – vier a sujá-la, haverá 
mil gestos sagrados que a restabelecerão na sua pureza primeira. Minha 
alma durará muito tempo e mais que muito tempo, quando meu corpo vier 
a apodrecer. Viva minha alma! É meu corpo luminoso, purificado, virtuoso, 
ágil, móvel, tépido, viçoso; é meu corpo liso, castrado, arredondado como 
uma bolha de sabão (2013, p.9). 
 

Eis aí, no corpo lamacento, as utopias que tentaram fazer desaparecer o próprio 

corpo. Utopia d’alma, dos túmulos e das fadas que tentaram infindavelmente fazer o corpo 

desaparecer. A questão, porém, que mantém o corpo vivo e sólido como rocha, é que o 

corpo não se deixa apagar tão facilmente; é mais complexo e vasto do que imaginamos. 

Possui, ele mesmo, lugares sem lugar; lugares profundos e fantásticos. Possui ele, 

certamente, lugares mais obstinados que a própria alma, que o túmulo, que o encantamento 

dos mágicos e das fadas. O corpo é, por vezes obscuro, por vezes luminoso.  

“Minha cabeça, por exemplo, ah minha cabeça: estranha caverna aberta para o 

mundo exterior por duas janelas [...]. E dentro desta cabeça, como se passam as coisas?” 
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(2013, p.10). O corpo utópico; incompreensível, penetrável, opaco, aberto e fechado. Visível 

em um sentido, oculto em outro. Para que seja uma utopia, basta que seja um corpo (2013, 

p.10 e 11). 

 

Todas aquelas utopias pelas quais eu esquivava meu corpo encontravam 
muito simplesmente seu modelo e seu ponto primeiro de aplicação, 
encontravam seu lugar de origem no meu próprio corpo. Enganara-me, há 
pouco, ao dizer que as utopias eram voltadas contra o corpo e destinadas a 
apaga-lo: elas nascem do próprio corpo e, em seguida, talvez, retornem 
contra ele (2013, p.11). 

 

Para Foucault, independente das utopias se voltarem contra o corpo ou não, a 

única coisa certa é que o “corpo humano é o ator principal de todas as utopias” (2013, p.12). 

 

Afinal, uma das mais velhas utopias que os homens contaram para si 
mesmos não é o sonho de corpos imensos, desmensurados, que devorariam 
o espaço e dominariam o mundo? É a velha utopia dos gigantes, que 
encontramos no coração de tantas lendas, na Europa, na África, na Oceania, 
na Ásia, essa velha lenda que há tão longo tempo nutre a imaginação 
ocidental, de Prometeu a Gulliver (2013, p.12).  
 

Foucault nos fala que o corpo também é um grande ator utópico quando se trata de 

tatuagens, de maquiagens e de máscaras. Tais manifestações imagéticas, afirma o autor, 

depositam no corpo toda uma complexa teia de significações – que são, ao mesmo tempo, 

enigmáticas, cifradas, secretas, sagradas e que evocam para este mesmo corpo a “violência 

do deus, a potência surda do sagrado ou a vivacidade do desejo” (2013, p.12). Tais signos 

instalam o corpo em outro espaço, “fazem-no entrar em um lugar que não tem lugar 

diretamente no mundo, fazem deste corpo um fragmento de espaço imaginário que se 

comunicará com o universo das divindades ou com o universo do outro” (2013, p.12). Sendo 

assim, elas se apresentam a nós como sendo operações pelas quais o corpo é arrancado 

de ser espaço e projetado em um espaço outro, para um universo que, de fato, é exterior ao 

seu. 

Sua existência é estendida, também, pelo uso e consumo das modas. “Cor, coroa, 

tiara, vestimenta, uniforme – tudo isso faz desabrochar, de forma sensível e matizada, as 

utopias seladas no corpo” (2013, p.13). O corpo está aqui, portanto. Mas está, ao mesmo 

tempo, ligado a todos os lugares do mundo; ligado também a lugares que não fazem parte 

do mundo. Ora, é somente em relação a ele que todas as coisas estão dispostas, “e em 

relação a ele como em relação a um soberano” (2013, p.14).  
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O corpo é o ponto de partida do mundo, o “ponto zero”, lugar onde tudo se cruza e 

onde tudo existe para e por ele; é, portanto, o coração do mundo. “Meu corpo é como a 

Cidade do Sol, não tem lugar, mas é dele que saem e se irradiam todos os lugares 

possíveis, reais ou utópicos” (2013, p.14).  

Mas como percebemos nosso corpo, este lugar de onde tudo emana? As crianças, 

por exemplo, demoram muito para ao menos adquirirem consciência de seus corpos. Antes, 

se dão conta apenas de membros dispersos. Membros, cada um deles, que efetuam suas 

funções separadamente; cavidades e orifícios que ocupam diferentes lugares e possuem 

diferentes funções. O corpo, ali, somente é descoberto quando acessamos pela primeira vez 

a imagem do espelho. É somente pela imagem do espelho que as crianças percebem seu 

corpo como uma composição.  

Um segundo exemplo se faz importante, e por mais contraditório que pareça, a 

antiguidade grega de Homero não tinha uma palavra específica em seu vocabulário para 

denominar a unidade do corpo. 

 

Por paradoxal que seja, diante de Tróia, abaixo dos muros defendidos por 
Heitor e seus companheiros, não havia corpos, mas braços erguidos, peitos 
intrépidos, pernas ágeis, capacetes cintilantes em cima de cabeças: não 
havia corpo. A palavra grega para dizer corpo só aparece em Homero para 
designar cadáver (2013, p.15). 
 

Seriam o cadáver – na forma da palavra grega que designava corpo – e o espelho, 

portanto, que nos ensinariam “que temos um corpo, que este corpo tem uma forma, que esta 

forma tem um contorno, que no contorno há uma espessura, um peso; em suma, que o 

corpo ocupa um lugar” (2013, p.15). São o espelho e o cadáver que asseguram uma 

experiência original e profunda da utopia do corpo. 

 
Graças aos dois, da mesma forma, que nosso corpo não se reduz pura e 
simplesmente a uma utopia. O amor – fazer amor –, por exemplo, “é sentir 
o corpo refluir sobre si, é existir, enfim, fora de toda utopia, com toda 
densidade, entre as mãos do outro” (2013, p.16). 
O amor, também 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. É por isso que ele é parente tão próximo da ilusão do espelho e da 
ameaça da morte; e se, apesar dessas duas figuras perigosas que o cercam, 
amamos tanto fazer amor, é porque no amor o corpo está aqui (2013, p.16). 
 

Em consequência, agora no segundo capítulo - As Heterotopias - Foucault afirma 

que há países que não pertencem a espaço algum; são países “sem lugar e [com] histórias 

sem cronologia” (2013, p.19). São lugares que nasceram da cabeça dos homens, ou “no 
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interstício de suas palavras, na espessura de suas narrativas, ou ainda, no lugar sem lugar 

de seus sonhos, no vazio de seus corações; numa palavra, é o doce gosto das utopias” 

(2013, p.19). 

Contudo, acredita o autor, em toda sociedade existem utopias localizáveis; “utopias 

que têm um lugar preciso e real, um lugar que podemos situar no mapa; utopias que têm um 

tempo determinado, um tempo que podemos fixar e medir conforme o calendário de todos 

os dias” (2013, p.19). 

Há, por exemplo, regiões de passagem – como ruas, trens, metrôs, etc. –; há 

regiões de parada transitória – como os cafés, os cinemas, os hotéis, etc. – e há, por fim, 

regiões fechadas – como as do repouso e da moradia (2013, p.19).  

No entanto há, da mesma forma, lugares que se opõe a todos os outros; lugares 

que são “destinados, de certo modo, a apagá-los, neutralizá-los ou purificá-los. São como 

que contraespaços” (2013, p.20).  

As crianças, afirma o autor, conhecem bem estes lugares. “É o fundo do jardim [...], 

é com certeza o celeiro, ou melhor ainda, a tenda de índios erguida no meio do celeiro, ou é 

então – na quinta feira à tarde – a grande cama dos pais” (2013, p.20). Ora, não foram as 

crianças, por sua vez, que criaram esses contraespaços; foram os homens. “A sociedade 

adulta organizou, e muito antes das crianças, seus próprios contraespaços, suas utopias 

situadas, esses lugares reais fora de todos os lugares” (2013, p.20). 

Isto posto, é em meio a tais reflexões que Foucault nos fala que sonha com uma 

ciência que teria por objeto esses espaços diferentes. Uma ciência que não “estudaria as 

utopias, pois é preciso reservar esse nome para o que verdadeiramente não tem lugar 

algum, mas as hetero-topias, espaços absolutamente outros” (2013, p.21). A ciência em 

questão, finalmente, se chamaria “heterotopologia”. 

Um dos primeiros rudimentos dessa ciência que se anuncia é a de que não há, 

provavelmente, nenhuma sociedade que não seja constituída de alguma(s) heterotopia(s). 

Elas são, segundo o autor, permanentes em todo grupo humano. 

Ademais, elas por vezes se assumem e se manifestam de formas absolutamente 

variadas, não havendo em nenhuma parte do globo “uma única forma de heterotopia que 

tenha permanecido constante” (2013, p.21). As sociedades, por exemplo, poderiam 

ser classificadas de acordo com as heterotopias que elas constituíssem. Por exemplo, nas 

sociedades ditas primitivas, haviam lugares privilegiados, lugares sagrados e lugares 

proibidos. 
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Como nós mesmos, aliás; mas estes lugares privilegiados ou sagrados são, 
em geral, reservados aos indivíduos “em crise biológica”. Há casas especiais 
para os adolescentes no momento da puberdade; há casas especiais 
reservadas às mulheres na época das regras; outras para as mulheres em 
trabalho de parto (2013, p.21). 
 

Ora, ainda no século XIX, havia colégios designados apenas para rapazes e outros 

apenas para moças; havia o serviço militar: era preciso que as primeiras manifestações da 

sexualidade ocorressem em outro lugar. O exemplo da noite de núpcias é esclarecedor: “era 

preciso que a defloração da jovem não ocorresse na mesma casa onde ela nascera, era 

preciso que esta defloração ocorresse, de certo modo, em parte alguma” (2013, p.22).  

No entanto, com o tempo, essas heterotopias biológicas foram cedendo seu lugar 

às heterotopias de desvio. Isso significa que lugares foram definidos para o conjunto de 

sujeitos que adotaram condutas desviantes, que em suas ações se distinguiam da média ou 

da norma exigida. “Daí as casa de repouso, as clínicas psiquiátricas, daí também, com 

certeza, as prisões” (2013, p.22). 

Segundo pressuposto dessa ciência heterotopológica: Toda sociedade pode fazer 

desaparecer uma heterotopia que constituíra outrora, ou então organizar uma que não 

houvesse existido ainda. “Em geral, a heterotopia tem como regra justapor em um lugar real 

vários espaços que, normalmente, seriam ou deveriam ser incompatíveis” (2013, p.24). 

Exemplo disso é o teatro, que “perfaz no retângulo da cena toda uma série de lugares 

estranhos” (2013, p.24); ou o cinema, que em sua tela retangular sobre um espaço de duas 

dimensões “projeta-se um novo espaço de três dimensões” (2013, p.24). Ademais, o maior 

exemplo de heterotopia seria, talvez, o jardim; essa criação milenar oriental que nasceu a 

partir de uma significação mágica. 

 

O tradicional jardim persa é um retângulo dividido em quatro partes que 
representam os quatro elementos de que o mundo é composto, no meio do 
qual, no ponto de junção dos quatro retângulos, encontrava-se um espaço 
sagrado: uma fonte, um templo. E, em torno do centro, toda a vegetação do 
mundo, toda a vegetação exemplar e perfeita do mundo devia estar 
reunida. Ora, se considerarmos que os tapetes orientais eram, na origem, 
reproduções de jardins – no sentido estrito de ‘jardins de inverno’ – 
compreenderemos o valor lendário dos tapetes voadores, tapetes que 
percorriam o mundo. O jardim é um tapete onde o mundo inteiro vem 
consumar sua perfeição simbólica e o tapete é um jardim móvel através do 
espaço (2013, p.24). 
 

De modo consequente, as heterotopias são frequentemente ligadas a recortes no 

tempo e, assim sendo, algumas delas surgiram em meados da modernidade com o pretexto 
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de pararem o tempo ou, antes, depositarem-se ao infinito. É o exemplo das bibliotecas e dos 

museus3; heterotopias próprias à nossa cultura. 

Existem, também, heterotopias que estão ligadas ao tempo não ao modo da 

eternidade, como supracitado, mas, antes, ao modo da festa. “Heterotopias não eternitárias, 

mas crônicas” (2013, p.25): é o caso, por exemplo, das feiras: “estes maravilhosos sítios 

vazios à margem das cidades, por vezes mesmo no centro delas, e que se povoam uma ou 

duas vezes por ano com barracas, exposições, objetos heteróclitos, lutadores” (2013, p.25), 

etc. 

Há heterotopias que, por sua vez, não estão ligadas à festa, mas à passagem, “à 

transformação, ao labor de uma regeneração” (2013, p.26). É o exemplo das escolas, que 

sobretudo no século XIX, tinham por função fazer das crianças, adultos; de camponeses, 

citadinos; de ingênuos, espertos. Em nossos dias, o maior exemplo desta heterotopia é, 

segundo o autor, a prisão. 

Por fim, Foucault demonstra um último princípio da heterotopologia: “as 

heterotopias possuem sempre um sistema de abertura e de fechamento que as isola em 

relação ao espaço circundante” (2013, p.26). Em geral entra-se nela porque se é obrigado (é 

o caso das prisões) ou quando se é submetido a ritos, a rituais de purificação (seja 

purificação religiosa, seja purificação higiênica - que ainda assim carrega consigo uma 

espécie de valor religioso).  

Há heterotopias, ao contrário, que todo o mundo pode entrar, que são abertas ao 

mundo exterior, mas que, ao entrar, percebe-se tratar de uma mera ilusão; percebe-se que, 

na verdade, não se tinha entrado em lugar algum4. 

O essencial da heterotopia, portanto, é seu potencial de contestação de todos os 

outros espaços; contestação que se exerce, geralmente, de duas maneiras: primeiro criando 

uma ilusão que denunciaria toda a realidade como, também, ilusória; ou, segundo, “criando 

um espaço real tão perfeito, tão meticuloso, tão bem disposto quanto o nosso é 

desordenado, mal posto e desarranjado” (2013, p.28). Neste último caso, seu maior exemplo 

foi a existência das colônias. Porém, com as colônias, temos uma heterotopia que se 

apresenta ingênua demais para querer realizar uma ilusão. Nas palavras do autor, este 

exemplo melhor se realiza com a figura do navio. O navio é, por fim, uma heterotopia por 

excelência. 

                                                           
3 Foucault diria que “é somente depois de terem inventado a escrita que a linguagem aspira a uma continuidade: mas é 
também porque ela não queira morrer que decidiu um dia concretizar-se em signos visíveis e indeléveis” (2001, p.48). 
4 “Por exemplo, nas casas do século XVIII na América do Sul, havia sempre, disposto ao lado da porta de entrada, mas antes 
da porta de entrada, um pequeno aposento diretamente aberto ao mundo exterior e que era destinado aos visitantes de 
passagem; ou seja, qualquer um, a qualquer hora do dia ou da noite, podia entrar nesse aposento [...], o indivíduo ali recebido 
jamais podia penetrar no interior da própria moradia familiar. Esse aposento era uma espécie de heterotopia inteiramente 
exterior” (2013, p.27) 
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E se considerarmos que o barco, o grande barco do século XIX, é um pedaço 
de espaço flutuante, lugar sem lugar, com vida própria, fechado em si, livre 
em certo sentido, mas fatalmente ligado ao infinito do mar e que, de porto 
em porto, de zona em zona, de costa a costa, vai até as colônias procurar o 
que de mais precioso elas escondem naqueles jardins orientais que 
evocávamos há pouco, compreenderemos porque o barco foi, para nossa 
civilização – pelo menos desde o século XVI – ao mesmo tempo, o maior 
instrumento econômico e nossa maior reserva de imaginação. [...] 
Civilizações sem barcos são como crianças cujos pais não tivessem uma 
grande cama na qual pudessem brincar; seus sonhos então se desvanecem, 
a espionagem substitui a aventura, e a truculência dos policiais, a beleza 
ensolarada dos corsários (2013, p.30). 
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