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FILOSOFIA

Neste Guia, você vai estudar descontinuidade, multiplicidade e
invenção.
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Descontinuidade, multiplicidade e invenção

Para continuar os estudos sobre pós-modernidade e estruturalismo, vamos
conhecer um dos nomes mais importantes desse período e dessa corrente
filosófica: Michel Foucault.
Com uma vasta obra, que aborda diversas temáticas inéditas da Filosofia,
Foucault nunca perdeu de vista as implicações políticas do conhecimento e da
verdade.
Acompanhe um panorama geral do pensamento de Michel Foucault.

Sujeição
O filósofo francês Michel Foucault realizou uma análise crítica da
sociedade em que viveu, tendo como base a condição humana. Ele
acreditava que a Filosofia poderia trazer transformações significativas

do tempo, poderia ser modificado, desconstruído e reconstruído; a
Filosofia seria, então, uma ferramenta para mudar a forma como as
pessoas entendem as relações entre o saber e o poder, entre a verdade
e sujeito.
Seu método de investigação é o que ele chamou de “arqueologia do
saber”, para encontrar a “genealogia do poder”.
•

Arqueologia porque, segundo Foucault, ele “escavou” a história
em busca da origem dos saberes sedimentados ao longo do
tempo e descobriu que todo o saber produz poder e vice-versa.

•

Genealogia porque, também segundo ele, buscou as origens
das relações de poder a partir da produção dos saberes.

Compreendendo a inter-relação entre saber e poder, Foucault propõe
uma ética voltada para a “arte de viver sob o signo do cuidado de si”.
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para as pessoas, uma vez que todo o saber, sendo construído ao longo

Sujeição
Acompanhe, a seguir, alguns dos temas abordados por Michel Foucault.
• Todo discurso traz uma forma de poder, muito embora não haja coação. Há uma

Linguagem

relação direta entre as palavras e as formas de domínio.
• Obra: As palavras e as coisas
• A repressão da sexualidade a reduz aos discursos médicos e sanitários como

Sexualidade

forma de controle e normatização dos impulsos sexuais.
• Obra: História da sexualidade

História

•

A história se desenrola por meio de rupturas e descontinuidades dos saberes, e
não em linha reta. Ela nos cerca e nos delimita.

• As diversas instituições, como a escola, o exército e as fábricas realizam uma

Disciplinarização

disciplinarização dos corpos, tornando-os úteis para a sociedade e aniquilando a
identidade do sujeito. Obras: Vigiar e punir; Microfísica do poder

ATIVIDADES
1. ((UEM-PR)
“O pensamento de Foucault gira em torno dos temas do sujeito, verdade, saber e poder. É um pensamento que leva à crítica
de nossa sociedade, à reflexão sobre a condição humana. [...] Não há verdades evidentes, todo saber foi produzido em algum
lugar, com algum propósito. Por isso mesmo pode ser criticado, transformado, e, até mesmo destruído. Foucault considera que a
filosofia pode mudar alguma coisa no espírito das pessoas. [...] Seu pensamento vem sempre engajado em uma tarefa política
ao evidenciar novos objetos de análise, com os quais os filósofos nunca haviam se preocupado. Entre eles se destacam: o
nascimento do hospital; as mudanças no espaço arquitetural que servem para punir, vigiar, separar; o uso da estatística para
que governos controlem a população; a constituição de uma nova subjetividade pela psicologia e pela psicanálise; como e por
que a sexualidade passa a ser alvo de preocupação médica e sanitária; como governar significa gerenciar a vida (biopoder)
desde o nascimento até a morte, e tornar todos os indivíduos mais produtivos, sadios, governáveis.”
(ARAÚJO, I. L. Foucault: um pensador da nossa época, para a nossa época. In: Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEEDPR, 2009. p. 225.)
Segundo o texto, é correto afirmar:
01) A renovação filosófica ocorre no contexto de afirmação positivista das ciências e fundação da subjetividade a partir da
fenomenologia.
02) A relação entre saber e poder diz respeito a uma prática política, não só epistemológica.
04) A sexualidade aparece como tema de análise filosófica em razão da repressão dos desejos individuais e coletivos.
08) A expressão “biopoder” significa a associação entre as potencialidades humanas e o divino.
16) O papel da filosofia é revelar verdades metafísicas, independentemente de serem contestadas ao longo da História.
02 + 04 = 06

ATIVIDADES
2. (PUCPR)
O indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de uma representação “ideológica” da sociedade; mas é também uma
realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder que se chama “disciplina”.
Fonte: Foucault, Vigiar e punir, p.161.
Assinale as alternativas corretas.
I. Foucault quer afirmar que os indivíduos, nesse modelo de sociedade, são constituídos como efeitos da
atuação de estratégias de poder correlatas a técnicas de saber.
II. Para Foucault, o poder fundamentalmente reprime, recalca, censura, mascara, anulando os desejos
individuais.
III. A disciplina produz realidade, produz rituais de verdade, produz indivíduos úteis e dóceis.
IV. Para Foucault, é o indivíduo que possui o poder. É ele quem dá sentido ao mundo.
V. A disciplina, como estratégia privilegiada de fabricação do indivíduo e produção de verdades, existe desde a
época do cristianismo primitivo.

Alternativa B

a) II, IV e V
b) I e III
c) II e III
d) I e II
e) III, IV e V

#IrAlém

Acesse o endereço a seguir para compreender melhor o pensamento de
Foucault.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qGX65Adeteo>. Acesso em: 23 set.
2020.

Procure analisar a realidade em que você está inserido sob a ótica
dos estudos do filósofo, principalmente sobre os conceitos de
“normalidade” e “normal”.

Bons estudos!

