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Primeira Parte 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

TÍTULO: MÉTODOS DE PESQUISA DA PERSPECTIVA DAS ANÁLISES 

HISTÓRICAS DE MICHEL FOUCAULT 

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Dr. Kleber Prado Filho, professor-pesquisador do 

PPGDS/UNIARP 

DATA: 20/03 A 24/03/2017 

CARGA HORÁRIA: 40 hs/a intensivas: 5 dias x 8 hs/dia 

   08hs para leitura prévia (o material de estudo será disponibilizado 

em fevereiro) 

 

OBJETIVOS: fornecer aos participantes instrumentos teóricos e práticos de pesquisa a 

partir da perspectiva histórico-crítica de Michel Foucault 

 

EMENTA: problematização histórico-crítica da verdade; arqueologia do saber como 

método histórico de análise de discursos; genealogia como método histórico de análise 

de relações e práticas de poder; genealogia da ética como método histórico de análise de 

modos e práticas de subjetivação; cartografia como método histórico de análise de 

dispositivos. 

 

CRONOGRAMA E CONTEÚDO: 

 

20/03/17 – 09:00 às 12:00 hs – Palestra de abertura: 

“Uma problematização histórico-crítica da verdade nas análises de M. Foucault: a 

ciência como regime moderno de produção de verdades” 

Percurso: 



. A cultura ocidental é profundamente atravessada por uma poderosa “vontade de 

verdade” – somos dependentes de verdades – precisamos de verdades religiosas; 

espirituais, verdades racionais, científicas, textuais; verdades sensoriais, perceptivas; 

verdades íntimas; que produzem efeitos diversos de certeza em nossas subjetividades. 

Os valores são verdades que sustentam nossos corpos e nossas vidas, assim como as 

verdades são valores que sustentam aquilo que somos. 

. A complexa questão arqueológica das “epistemes”: o que uma episteme? O modo de 

pensar característico de um tempo; a configuração geral dos saberes de um tempo. Para 

Foucault a história é a sucessão dos modos de pensar. O pensamento aqui não é 

capacidade humana, mas maquinaria social, regramento e disciplinarização da atividade 

social de pensar. Cada sociedade e tempo constrói suas próprias relações com a verdade 

e seus próprios regimes de produção de verdades. A verdade é da ordem da história e 

não da natureza ou da essência 

Podemos destacar 3 grandes epistemes em nossa cultura: 

. A episteme grega antiga, do século VIII ao século III AC, que emerge da ruptura com 

a mitologia – que funde fantástico e real, divino e humano – submete o pensamento e o 

conhecimento ao princípio da Razão e tem a filosofia como principal invenção e 

produto nos domínios do saber. Neste momento a fonte da verdade são os textos 

filosóficos. Surgem as primeiras escolas filosóficas, fundam-se tradições de pensamento 

que se sustentam em racionalidades, lógicas, retóricas e disciplinas que validam a 

atividade rigorosa de pensar. A indução, o método indutivo é aqui o grande operador do 

pensamento.  

. Nesta sociedade o princípio da Razão governa não apenas o pensamento, mas a 

natureza, a sociedade, a política e o próprio sujeito. Surge aí o primeiro estatuto de um 

sujeito da razão no Ocidente, enunciado como sujeito autônomo, que se governa e 

mantém consigo mesmo uma relação ativa de domínio agonístico sobre si. 

. A episteme cristã, que se forma sobre os escombros do Império Romano, do século 

IV ao século XVI – devendo-se levar em conta as diferenças entre um cristianismo 

anterior e outro, posterior à institucionalização da Igreja Católica – que dá um 

tratamento completamente diferente, divergente, senão oposto, à questão da verdade. 

Emerge nesta cultura uma relação dogmática com a verdade, fundada na fé cega em 

verdades e crenças insondáveis, recoberta por indisfarçáveis sinais e relações de poder. 

A fonte de verdade aqui é o texto bíblico e o grande operador do pensamento é a 

exegese.  

. A cultura cristã inventa ainda outro tipo de relação com a verdade: a confissão, que 

reúne numa mesma prática “exame de consciência” e veridicção, implicando um 

exercício de “interiorização” e subjetivação da verdade que inaugura uma relação 

hermenêutica do sujeito consigo mesmo.  Foucault chega ao radicalismo de afirmar que 

a nossa interioridade é uma invenção cristã. 

. Um pouco sobre hermenêutica de si, reatividade, culpa, renúncia ao prazer, ao corpo e 

a si mesmo: os fundamentos da constituição do sujeito cristão.   

. Há muito que em nossa cultura a confissão transbordou o âmbito do confessionário 

religioso e difundiu-se como prática social em vários campos da vida cotidiana, 



inscrevendo-se num registro técnico profissional e assumindo grande importância em 

nossas relações cotidianas. 

. Já a episteme moderna é bem mais complexa que essas que a antecedem, uma vez 

que incorpora elementos das outras duas, além de acrescentar suas próprias novidades. 

A filosofia, desde a sua invenção na cultura grega antiga, constituiu toda uma 

discursividade a ponto de firmar-se ao longo de mais de dois mil anos como domínio – 

fundamental – de conhecimento, estando presente entre nós como “filosofia moderna”; 

ou já seria “pós-moderna”? Também o cristianismo, em suas diferentes versões, 

continua presente entre nós, não apenas como religião e crença, mas como sistema de 

valores, ética, modo de vida e modo de relação hermenêutica e reativa do sujeito 

consigo mesmo. 

. No entanto, evitando continuísmos, vale ressaltar que enquanto nas suas respectivas 

epistemes a filosofia e o cristianismo ocupavam lugar central, na episteme moderna elas 

serão deslocadas desta posição. A filosofia perderá para a ciência o privilégio de ser 

fonte da verdade, para recolher-se à condição – ainda muito fundamental – de operar 

como instrumento de reflexão e crítica do mundo, das relações. O cristianismo por sua 

vez, em decorrência de crises internas e enfrentamentos sociais, desloca-se do lugar 

central na política, na justiça, no mundo e nos modos de vida feudais, para recolher-se à 

condição de doutrina religiosa. Eu acabei de dizer que o cristianismo, para além da 

doutrina, é marcante em nossa cultura, porém não está mais nem no centro do poder, 

nem no centro da cultura. 

. No centro da episteme moderna encontra-se a ciência – supostamente – como forma 

mais segura de acesso à verdade, uma vez que esta se sustenta no exercício de um modo 

de pensar disciplinado e disciplinar. E no centro do pensamento moderno encontra-se o 

sujeito em sua relação fundamental com o conhecimento, em um dupla posição: como 

sujeito que conhece e objeto a ser conhecido. 

. Claro que a ciência do século XXI não é a mesma daquela emergente nos séculos XVII 

e XVIII, na esteira do Renascimento, naquela cultura racionalista do iluminismo, das 

certezas empíricas, da fé positiva na ciência que marca o século XIX. Ao longo do 

século XX o pensamento científico passou por profundas transformações, com os 

relativismos, com a entrada em cena de novas epistemologias, novas concepções de 

ciência, novos olhares, novas formas de relação com a verdade científica, novas 

problematizações, mais históricas, mais políticas, mais locais. O edifício da ciência 

clássica ruiu ao longo do século XX e o resultado disso é que nesse início de século 

XXI temos um pensamento científico mais plural, mais político, mais situado e 

posicionado.  

. O pensamento contemporâneo é plural e diverso – esta é uma das suas complexidades 

– é atravessado por uma diversidade de discursividades envolvendo diferentes “ordens 

de discursos” e, consequentemente, regimes diversos de produção de verdades. 

Circulam entre nós discursos religiosos de proveniências diversas, fundados na fé, 

professando verdades dogmáticas, insondáveis e incompatíveis entre si. Circulam 

discursos filosóficos, vinculados a diferentes e antagônicas tradições, operando como 

instrumentos de reflexão e crítica do nosso mundo. Circulam também discursos 

jornalísticos, fundados numa suposta fatualidade, fidelidade ao acontecido, porém 



presos a linhas editoriais... e existe, claro, o jornalismo de opinião, centralmente 

interpretativo. Há o discurso literário, em suas diversas modalidades e tradições, 

descentrados do rigor da “verdade” – uma vez que podem ser ficcionais ou expressivos 

– porém sujeitos aos rigores da escrita e da linguagem.  

. Não se pode esquecer da discursividade circulante pela Internet, que corre meio solta, 

de forma transgressiva, ainda alheia a regulamentações ou a uma determinada ordem 

discursiva. Mais que discursividade, a Internet é um campo onde circulam todas essas 

modalidades discursivas apontadas, além de outras, confessionais, imagéticas, 

narcísicas, ou mesmo clandestinas e até criminosas. 

. E como discurso não é apenas texto, existem os discursos estéticos, das artes em sua 

diversidade e pluralidade de tendências: as artes plásticas, gráficas, a música, cada qual 

com sua própria linguagem, suas técnicas, disciplinas e rigores. 

. No “núcleo duro” desse domínio – a academia, os laboratórios e centros de pesquisa – 

circulam discursos científicos, fundados numa empiria experimental e atendendo a 

diferentes regimes metodológicos de produção e validação.  

. Tudo isso nos faz pensar se ainda somos modernos... o que não significa que Foucault 

seja pós-moderno, nem exatamente pós-estruturalista!  

 

20/03/17 – 14:00 às 18:00 hs – Aprofundamento em temas tratados na palestra: 

. Um pouco mais sobre Foucault... 

. Universalismo e essencialismo x perspectivismo e historicidade: modos de pensar que 

se enfrentam em nossa cultura, fundamentados em diferentes concepções de verdade.  

. O pensamento é político – um campo político – assim como as verdades são produções 

históricas, políticas, atravessadas por poderes, interesses e valores. Não existe ciência 

neutra, “desinteressada”, nem verdade universal, absoluta. Nada é a-priori. 

. Foucault é debitário da perspectiva crítica da desconstrução nietzschiana... o século 

XIX... 

. Desnaturalizar, historicizar e politizar a produção de verdades como estratégias do 

olhar que se desdobram em instrumentos metodológicos. 

. Pode-se notar em Foucault certa historicidade radical: um olhar histórico; estudos 

históricos e questões históricas tratadas a partir de métodos históricos. 

. Pode-se notar também em seu pensamento certa politização radical: a sociedade é uma 

rede microfísica; nossos corpos resultam de uma anátomo-política; toda relação é 

política; “onde há poder há resistência”; a centralidade dos dispositivos em nossa 

contemporaneidade.   

. Esse tratamento histórico-político crítico da verdade implica uma diferente atitude 

diante da pesquisa: não aquela do “cientista clássico”, na redoma do seu laboratório, 

mas alguém inscrito na história, na cultura, nos enfrentamentos entre forças sociais. A 

figura do “intelectual específico”. 

. Diferenças entre a análise arqueológica de discursos e a análise epistemológica 

tradicional. 

Algumas dicas e cuidados práticos para uso em pesquisas: 

. Não existe em Foucault método a-priori, aplicável como “receita de bolo”. Objeto, 

problema e método devem ser construídos num mesmo tempo e movimento. O 



resultado da aplicação desta estratégia será sempre um método singular a cada situação, 

relação, problema e/ou objeto estudado.  

. Em termos da formulação de uma pergunta de pesquisa, deve-se orientar mais por 

questões do tipo “como”, evitando as do tipo “o quê” ou porquê 

. O conceito de “problematização” é um operador metodológico e “problematizar” é 

uma estratégia metodológica que implica algo sob suspeita. 

. Ouvir sujeitos é sempre problemático da perspectiva de M. Foucault. Suas aplicações 

metodológicas são sempre histórico-documentais: peças de museu, arquivos de 

bibliotecas, processos jurídico-policiais de “sujeitos infames”, mas, 

contemporaneamente, sites e blogs de Internet, de conteúdo textual ou imagético, 

confessional ou não. Este cuidado tem importantes desdobramentos nos domínios da 

análise de discursos. 

. O grande resultado da uma aplicação metodológica dessa perspectiva deve ser a 

produção de uma histórica do presente, política, crítica do nosso mundo e nossos modos 

de vida e de ser, comprometida com um “penser autrement” e com uma efetiva 

transformação das nossas relações, nossos modos de objetivação e subjetivação, formas 

de governamentalidade e dispositivos aos quais estamos sujeitos, instrumentalizando 

práticas de resistência a jogos de poder e de verdade característicos da nossa cultura. 

 

21/03/17 – 08:00 às 12:00; 14:00 às 18:00 hs    

Temática: A arqueologia do saber como método histórico de análise de discursos. 

. Destaque nas relações subjetividade x verdade x discurso. 

. Aula apoiada na leitura prévia do texto de PRADO FILHO: “Michel Foucault”, 

historiador do pensamento”; citado nas Referências. 

 

22/03/17 – 08:00 às 12:00; 14:00 às 18:00 hs  

Temática: A genealogia como método histórico de análise de práticas e relações de 

poder. 

. Destaque nas relações corpo x poder. 

. Aula apoiada na leitura prévia do texto apostilado de PRADO FILHO: “A genealogia 

como método histórico de análise de práticas e relações de poder”; disponível em 

arquivo eletrônico e citado nas Referências. 

 

23/03/17 – 08:00 às 12:00; 14:00 às 18:00 hs   

Temática: A genealogia da ética como método histórico de análise de modos e 

práticas de subjetivação. 

. Destaque nas práticas de estetização e produção de si mesmo. 

. Aula apoiada na leitura prévia do texto apostilado de PRADO FILHO: “Estetização da 

subjetividade: formas contemporâneas de cuidado e produção de si mesmo”; (palestra 

ministrada no ciclo de estudos promovido pelo PPGLL/UFG em novembro de 2016); 

disponível em arquivo eletrônico e citado nas Referências. 

 

24/03/17 – 08:00 às 12:00; 14:00 às 18:00 hs   

Temática: A cartografia como método histórico de análise de dispositivos. 



. Destaque nas práticas e efeitos normalizantes. 

. Aula apoiada na leitura prévia do texto de PRADO FILHO & TETI: “A cartografia 

como método para as ciências humanas e sociais”; disponível no site da Revista 

Barbaroi (UNISC. On line) e citado nas Referências. 
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Segunda Parte 

 

Professora responsável: Dra. Kátia Menezes de Sousa (PPGLL/UFG) 

CARGA HORÁRIA: 12 hs/a (definir os dias com os alunos) 

 

CONTEÚDO 

- Análise Arqueogenealógica e problematizações do presente 

Texto: SOUSA, Kátia Menezes de. “Das condições de possibilidade dos discursos em 

Michel Foucault: uma breve análise do presente” (no prelo) 

Texto: FERNANDES JÚNIOR, Antônio. “Felicidade, dispositivo de poder e produção 

de subjetividade”. In: CURSINO, Luzmara; SARGENTINI, Vanice; PIOVEZANI, 

Carlos. (In)Subordinações contemporâneas: consensos e resistências nos discursos. São 

Carlos: EdUFCSCar, 2016. 

 

- Estética da existência e formas de resistência 

Texto: SOUSA, Kátia Menezes de. “A outra vida ou uma vida outra? O violento 

percurso para o paraíso dissimulado e a estética da existência” (no prelo). 

 

- Orientações para o trabalho final (ensaio com uma problematização do presente) 

 

AVALIAÇÃO 

- Participação nas discussões 

- Ensaio 
 



 

 


