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Há 30 anos da morte do filósofo francês, o COLÓQUIO DE PESQUISAS 

OLHARES FOUCAULTIANOS constitui a primeira edição interdepartamental no 
âmbito da Universidade Estadual de Londrina, que abre espaço para a disseminação de 
pesquisas de seus profissionais, quer concluídas, quer em andamento, junto a programas 
de pós-graduação.   

Este evento também oportuniza a participação de profissionais de destacada 
instituição norte-paranaense, a Universidade Estadual de Maringá, para inserção de 
pesquisas que se servem de referenciais foucaultianos. 

Como iniciativa de docentes dos departamentos da UEL de Direito Privado, 
Letras Estrangeiras Modernas, Filosofia e Psicologia, esta edição do colóquio inclui 
uma conferência de abertura e 16 comunicações previamente selecionadas por seu 
comitê científico. 

O Centro de Letras e Ciências Humanas, nos dias 26 e 27 de maio de 2014, são o 
lugar e o tempo escolhidos para que pesquisadores, estudiosos e estudantes, em seus 
diferentes níveis de especialização, deem e tenham acesso à produção de conhecimentos 
respaldados por obras foucaultianas. 

Agradecemos a todos os participantes e colaboradores deste primeiro colóquio 
por torná-lo possível e lhes desejamos interações produtivas! 
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A TRAJETÓRIA DO PENSAMENTO DE M. FOUCAULT ENTRE 1976 E 1984:  

A RELAÇÃO ENTRE POLÍTICA E REVOLUÇÃO 

 
Cesar CANDIOTTO (PUCPR)1 

 

O estudo percorre algumas passagens dos ditos e escritos de M. Foucault entre 1976 

a 1984 para identificar nessa trajetória os principais deslocamentos da articulação 

entre política e Revolução. Serão investigadas as razões pelas quais a Revolução, 

como ponto de partida para pensar a política, é abandonada - principalmente, na sua 

formulação pelo stalinismo de Partido e pela extrema esquerda da época de 

Foucault. Em seguida, é estudado como a política é reconfigurada pela perspectiva 

da resistência à governamentalidade (1978). Nesse sentido, procura-se saber se 

essas resistências, marcadas pela designação geral de contracondutas, são exteriores 

ao próprio poder, e, portanto, revolucionárias ou se, antes, envolvem somente uma 

mudança de seus agentes e sua forma de operacionalidade. Nos anos oitenta, o 

conceito de governamentalidade permite pensar um complexo equilíbrio entre dois 

eixos: a transformação do sujeito (ou os processos de subjetivação) e a 

transformação imanente do mundo (a luta por um mundo outro a partir da coragem 

da verdade). Nesse novo recorte, procura-se mostrar como o conceito de Revolução 

é repensado no interior destes dois movimentos, ou seja, como “conversão” (no 

movimento de transformação do sujeito) e como “vida militante” (no movimento de 

transformação do mundo). A hipótese fundamental é que a introdução dos processos 

de subjetivação no interior do quadro analítico da governamentalidade propiciou um 

deslocamento teórico na articulação entre política e Revolução: esta última deixou 

de ser uma diretriz referencial para pensar a política e passa a ser concebida em 

termos de seus efeitos histórico-filosóficos na constituição do sujeito.   

 

Palavras-chave: Foucault; Política; Revolução; Sujeito. 

 

 

 
                                                            
1 Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCPR. Pesquisa realizada como parte do 
projeto “A problematização da política no pensamento de Michel Foucault”, contemplado com a Bolsa de 
Produtividade em Pesquisa, do CNPQ (2013-2016). 
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MICHEL FOUCAULT: A FILOSOFIA COMO FICÇÃO 

 

Tiaraju Dal Pozzo PEZ 

Doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - 

Curitiba (PUCPR) 

 

Orientador: Prof. Dr. Cesar CANDIOTTO (PUCPR) 

 

Poderíamos pensar a filosofia de Michel Foucault como uma ficção?  Este trabalho 

tentará responder esta questão. Para isso, precisaremos mostrar que o pensamento do 

autor francês se caracteriza a partir da relação tridimensional entre o saber, o poder e o 

si, ou antes, entre os processos de veridicção, as relações de governamentalidade e os 

modos de subjetivação.  Faremos ver, portanto, que a filosofia foucaultiana deve ser 

concebida a partir do jogo entre estes horizontes e, é justamente, por isso que ela pode 

ser entendida como uma espécie de ficção.  

 

Palavras-chave: Saber; Poder; Si; Ficção; Jogo. 
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SOBRE A FILOSOFIA FOUCAULTIANA E O GRUPO DE INFORMAÇÕES 

SOBRE AS PRISÕES (GIP) 

 

Fabio Batista 

Mestrando em Filosofia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Alexandre Gomes NALLI (UEL) 

 

Visamos apresentar os resultados parciais da pesquisa em andamento sobre poder e 

corpo em Foucault. E para tal analisar-se-á a filosofia foucaultiana e sua militância junto 

ao Grupo de Informações sobre as Prisões (GIP). Nossa hipótese é de que houve uma 

relação mútua entre os temas de pesquisa e a ação política de Foucault no início da 

década de 1970. Dessa relação nasceu uma nova concepção de poder e do lugar do 

intelectual na atualidade. No início de 1971 Foucault, Pierre Vidal-Naquet e Jean-Marie 

Domenach iniciaram as atividades do Grupo de Informações sobre as Prisões (GIP), as 

quais duraram aproximadamente dois anos. O GIP atuou junto aos presos e seus 

familiares, entre 1971-1972, na procura de pôr em xeque a prisão enquanto uma 

instituição intolerável. E por dois anos os cursos de Foucault no Collège de France 

exploraram o mesmo tema: a prisão enquanto uma instituição onde o poder se mostra da 

forma mais evidente; e o mesmo em uma conferência no Brasil em 1973 (A verdade e 

as formas jurídicas); e também no livro de 1975: Vigiar e punir: o nascimento da 

prisão. Da atuação junto ao GIP nasceu uma nova concepção de intelectual. Até então o 

intelectual era o intelectual-universal, o qual defendia valores universais e conduzia os 

oprimidos e explorados à liberdade. Tal intelectual era o escritor. Para Foucault era 

preciso repensar esta concepção. Não mais o intelectual-universal-escritor, mas, 

doravante, o intelectual-específico-perito. O intelectual deveria agir de forma local e 

deixar de lado a perspectiva universal. E jamais, acima de tudo, falar pelos outros.  

 

Palavras-chave: GIP; Poder; Intelectual.  
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A REVOLTA COMO ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA 

 

Lorena de Paula BALBINO 

Mestranda em Filosofia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Alexandre Gomes NALLI (UEL) 

 

A presente pesquisa busca traçar relações entre os conceitos de Estética da existência de 

Michel Foucault e Absurdo e Revolta de Albert Camus. Nosso propósito é expor de que 

modo a ética indicada por Camus em O mito de Sísifo pode ser compreendida como 

uma ética da estilização da vida, e de que modo essa ética toma preocupações políticas 

em O homem revoltado. O absurdo é, para Camus, a constatação primeira que 

possibilita ao homem o ato da criação ao informar que é ele o responsável por sua 

própria história. O homem deve enfrentar o absurdo através de uma postura filosófica 

que Camus denominou de revolta. A subjetividade só pode criar esteticamente a 

existência a partir do que é dado no real, ou seja, a partir do absurdo.  Entre o real e o 

desejo do homem é, segundo Camus, a estilização que move sua criação. O aparato 

conceitual de Foucault a respeito das técnicas de autotransformação de si irá servir-nos 

como instrumento de articulação para interpretarmos a ética preconizada por Camus. 

 

Palavras-chave: Revolta; Foucault; Camus.  
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 SABER E PODER DISCIPLINARES EM (RE)CONSTRUÇÕES 

IDENTITÁRIAS  DE PROFESSORES NAS RELAÇÕES COM O LIVRO 

DIDÁTICO 

 

Juliana Orsini da SILVA 

Doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Simone REIS (UEL) 

 

Esta pesquisa situa-se no campo de identidades de professores e tem como foco a 

(re)construção identitária de professores de língua inglesa em suas relações com o livro 

didático. As justificativas para o estudo de tal tema pautam-se em três fatores: fator 

existencial - pelo grande papel que o livro didático assume no contexto escolar; fator 

histórico, pois, no que diz respeito ao envio de livros didáticos pelo Estado à escola 

pública, somente em 2011, pela primeira vez, o Ministério da Educação (MEC) 

subordinou a compra dos livros didáticos de inglês inscritos no Programa Nacional do 

Livro Didático (PNDL). Dessa forma, os livros passaram por uma avaliação prévia e 

foram enviados aos professores, a fim de que escolhessem com qual material desejariam 

trabalhar, caracterizando-se como um marco histórico. Tal acontecimento instigou-me a 

saber e dar a conhecer como isso foi significado pelos professores, especificamente com 

respeito ao livro didático ou essa presença do livro didático, de modo a materializar o 

terceiro fator pelo qual justifico a relevância dessa investigação – o fator reflexivo. A 

linha teórica que subsidiou as reflexões traçadas foi a Análise do Discurso de linha 

francesa, especialmente, referencial teórico foucaultiano quanto a articulações entre 

saber e poder. Participaram da pesquisa sete professores de língua inglesa de quatro 

escolas públicas da cidade de Maringá-PR, respondendo a questionários, entrevistas e 

conversa entre pares. Como resultado, assevero existir relação dialética do professor 

com o livro didático, ou seja, os discursos dos profissionais em foco permitiram 

interpretar duas polaridades na relação entre ambos, ora sinalizando a relação dos 

professores com o livro didático por seu uso, na qual esse instrumento constitui-se como 

objeto disciplinar, ora por ousadia, minimizando-o como instrumento único de poder. 

 

Palavras-chave: Identidade; Discurso de professores de Língua Inglesa; Livro didático. 
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SUSTENTABILIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS:  

DIMENSÕES POLÍTICAS DAS PRÁTICAS AMBIENTAIS 

 

Talita Ravagnã PIGA 

Mestre em Administração pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Vargas MANSANO (UEL) 

 

Esta pesquisa dedica-se ao tema da sustentabilidade e das microiniciativas de proteção e 

sensibilização ambiental enquanto ações cotidianas, díspares e comumente vistas como 

tendo pouca repercussão social. Investigam-se práticas localizadas que estão 

contribuindo cada vez mais para disseminar no coletivo populacional a preocupação 

com problemas relativos à degradação do meio ambiente, promovendo discussões 

políticas em torno da noção de sustentabilidade para além do escopo regulador maior 

que se ocupa dessas questões: o Estado. Assim, os movimentos menores como, por 

exemplo, as produções artísticas, podem ganhar contornos de resistência, tal qual 

estudada por Foucault, aos ataques que são efetuados sistematicamente contra a 

natureza. Para tanto, este trabalho versa sobre os conceitos de governamentalidade, 

biopolítica e resistência, dedicando-se à problematização de saberes e práticas 

localizadas. A pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo em que se adota 

como estratégia de coleta de dados a “história oral” de uma banda de rock que tematiza 

em suas músicas a questão da sustentabilidade. A análise dos dados é realizada de 

acordo com os conteúdos investigados teoricamente e com as categorias que emergiram 

dos dados. Ao final do estudo, busca-se fazer uma articulação entre as iniciativas 

microssociais e a área de Administração. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Movimentos sociais; Política. 
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MULHERES CRIMINOSAS: UMA ANÁLISE SOBRE AS IMAGENS E 

DISCURSOS DIFUNDIDOS PELA MÍDIA BRASILEIRA 

 

Flávia Fernandes de CARVALHAES 

Doutoranda em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Juracy Filgueiras TONELI (UFSC) 

 

Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Vargas MANSANO (UEL)  

  

Foucault situa a sexualidade como um dispositivo que envolve um emaranhado de 

forças díspares que, em luta, participam da produção dos modos de existir. Para 

problematizar a trama de forças subjetivas e sociais que, historicamente, atravessam a 

vida da população, buscou-se cartografar algumas maneiras como mulheres, julgadas 

como criminosas, são mostradas e relatadas na mídia impressa e digital brasileira. Até o 

momento, pode-se perceber que nos dispositivos midiáticos as mulheres são associadas 

às figuras da vítima, da agressora masculinizada, da desequilibrada, da hiper 

sexualizada e da “mulher de bandido”. Quais as condições históricas possibilitaram a 

vinculação das mulheres a tais imagens e discursos? Para isso, investigamos os 

processos de naturalização e moralização que negam a possibilidade de autoria dos 

crimes por decisão própria ou por desejo, visto localizarem os atos cometidos em 

“armadilhas do destino” que reafirma uma natureza feminina. Notou-se que as notícias 

sobre criminosas contribuem para a institucionalização de modelos prescritivos de 

gênero. Entretanto, a visibilidade e a análise das práticas criminosas entre mulheres 

implicam efeitos imprevisíveis, como o borramento das fronteiras de gêneros. Diante 

disso, buscou-se investigar os modos de subjetivação que estão construídos em campos 

vivos e tensionados de forças, os quais operam na criação de múltiplas possibilidades de 

existência.    

 

Palavras-chave: Gênero; Crime; Tecnologia; Modos de subjetivação. 
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A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO EM FOUCAULT E A SUBJETIVIDADE NAS 

DECISÕES JUDICIAIS 

 

Marcos Guilhen ESTEVES 

Mestrando (bolsista CAPES) em Direito Negocial pela Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Antônio Striquer SOARES (UEL) 

 

Atualmente, o Poder Judiciário é instado a se manifestar sobre diversos assuntos cuja 

solução não se encontra prevista em dispositivos de lei. A sociedade complexa torna 

cada vez mais difícil a elaboração de textos legais capazes de abranger a multiplicidade 

de fenômenos verificáveis. Desse modo, a tendência dos dispositivos legais é trabalhar 

com conceitos semanticamente amplos, capazes de albergar diversos significados e cuja 

definição deve ser dada de acordo com as necessidades peculiares do caso e o estágio de 

discussão daquele assunto. Cita-se, como exemplo, a recomendação de que não se dê 

uma definição legal de família, mas que tão somente se enuncie no dispositivo de lei o 

termo “família”. O conceito que se lhe atribui dependerá das circunstâncias do caso e, 

em especial, de como a sociedade se posiciona perante o assunto. Contudo, essa 

presença de conceitos indeterminados nos textos legais permite a criação de espaços 

hermenêuticos nos quais pode transitar a subjetividade do magistrado e intérprete. 

Nesse caso, por subjetividade não se deve entender a vontade deliberada do juiz ou do 

intérprete em contrariar a lei ou em violar um dever simbólico de imparcialidade. Trata-

se, em verdade, da constituição de um campo no qual o magistrado aplica sua 

subjetividade a fim a esclarecer conceitos que, no fundo, não são jurídicos. Isso se 

manifesta em diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, nas quais, por vezes, é 

difícil acreditar que o conteúdo dos votos pertença a uma decisão judicial, na medida 

em que a argumentação é mais moral do que jurídica. Ocorre que o ato de julgar só se 

justifica socialmente diante do preceito de lei. Isto é, não se aceita um julgamento com 

base num parâmetro estritamente moral. No entanto, a presença desses termos abertos 

faz com que o julgamento parta não apenas de uma norma no sentido jurídico do termo, 

mas de uma norma no sentido foucaultiano do termo. Esses “espaços de liberdade 
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hermenêutica” costumam ser supridos pela apropriação de normas vindas de outras 

áreas do conhecimento. Voltando ao exemplo dado, se o conceito de família não deve 

ser dado legalmente, ele deverá advir de alguma outra fonte, que, por vezes, é derivada 

de uma norma, um padrão de normalidade ou um dispositivo de poder. Nesse contexto, 

as decisões judiciais, mesmo que inconscientemente, acabam se prestando a 

propagadoras de normas morais, cuja aceitação se mostra cada vez mais anacrônica no 

âmbito de uma sociedade complexa. 

 

Palavras-chave: Norma; Decisão Judicial; Subjetividade; Padrão de Normalidade. 
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A PERVERSIDADE DAS OBSERVAÇOES: UMA LEITURA FOUCAULTIANA 

DA ANORMALIDADE NO ROMANCE LOLITA, DE VLADIMIR NABOKOV 

 

Denize Helena LAZARIN 

Mestre em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e docente do 

Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) 

 

Ao publicar o romance Lolita (1955), Vladimir Nabokov cria um mal estar na sociedade 

americana ao discutir a pedofilia, tema considerado tabu até os dias atuais. Desde sua 

publicação, por décadas temos celebrado o fenômeno da ninfeta sedutora, contudo outra 

personagem, tão polêmica quanto, não tem ficado tão à mostra. Trata-se do protagonista 

de Humbert, o pedófilo, que enquanto alteridade não se deixa compreender e  não se 

submete ao poder de normalização. Nesta pesquisa bibliográfica, pretendemos 

demonstrar que do mesmo modo que a personagem título do romance de Nabokov, 

Humbert também é construído pela sociedade que discrimina qualquer desvio de 

comportamento, ou seja, é transformado em anormal pela sociedade (“normal”). Na 

investigação destas questões utilizaremos como metodologia, entre outros, os estudos de 

Foucault em Doença mental e psicologia (2003) e Os anormais (2002).  

 

Palavras-chave: Lolita; Nabokov; Alteridade; Anormalidade. 
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A ANALÍTICA DO PODER E O DIREITO: AS POSSIBILIDADES DO 

PLURALISMO JURÍDICO COMO RESPOSTA DINÂMICA DO DIREITO ÀS 

RELAÇÕES DE PODER 

 

Erika Juliana DMITRUK  

Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Docente do 

Departamento de Direito Público da Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

A presente pesquisa possui como tema o Pluralismo Jurídico e Poder. 

A partir do conceito de poder difuso existente na sociedade, presente na obra de Michel 

Foucault em sua fase genealógica (a partir de 1970), faremos uma investigação acerca 

do Pluralismo Jurídico, enquanto corrente do pensamento jurídico que entende que a 

produção do Direito não é monopólio do Estado. 

A questão central do trabalho é a análise da possibilidade de, partindo-

se da concepção analítica do poder desenvolvida e explorada por Michel Foucault, 

afirmar que o Pluralismo Jurídico constitui-se como teoria capaz de responder às 

demandas da sociedade, na busca pela legitimidade do Direito. É possível relacionar a 

pulverização de juridicidade encontrada nas teorias pluralistas do Direito com as 

relações de poder, estudadas por Michel Foucault? 

Essas questões surgiram a partir da observação da própria sociedade e 

da percepção de suas mudanças e desenvolvimentos ininterruptos. Hoje em dia, vê-se 

avançar as interpretações do poder que não o restringem mais ao âmbito do Estado, 

identificando-o presente em toda a sociedade. Este tipo de abordagem tanto é 

empreendido em análises da macro esfera, incluindo-se as relações entre países, que 

hoje se dão muito mais por meio das corporações comerciais, em defesa de seus 

interesses, ou de organismos internacionais e supra estatais, como das micro esferas, 

compostas pelas relações que ocorrem entre as pessoas diariamente, e as formas como 

elas resolvem as demandas da vida cotidiana sem o auxílio do Estado. 

 

Palavras-chave: Filosofia do Direito; Michel Foucault; Pluralismo Jurídico. 

 

 



 

 

22 

 

FOUCAULT E O DESPERTAR DO SONO ANTROPOLÓGICO 

 

Alisson Ramos de SOUZA 

Mestrando em Filosofia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Alexandre Gomes NALLI (UEL) 

 

O presente trabalho, de natureza bibliográfica, visa abordar o tema da ‘morte do 

homem’, apresentado em As palavras e as coisas (1966), de Michel Foucault, 

intentando demonstrar, na esteira de Georges Canguilhem, que essa morte é apenas uma 

suspeição a qual as ciências humanas deveriam ter em relação ao seu objeto, e que tal 

anúncio se dá com o esgotamento de determinada maneira de pensar que tomava o 

cogito como fundamento para sua problematização. Temos em vista a exposição de uma 

certa influência de Kant para a colocação da finitude como condição para o 

conhecimento e, também, para a existência de um sujeito finito. Dessa feita, 

primeiramente, falaremos sobre as condições que levaram à falência do cogito 

cartesiano e a subsequente invenção do homem – uma criação recente, cuja existência 

só pôde surgir com o fim da representação – pelas ciências humanas, na Idade Moderna, 

tendo-o como sujeito e objeto de estudo; em seguida, discorreremos a respeito da morte 

do homem como possibilidade de despertar as ciências humanas de seu sono 

antropológico. 

 

Palavras-chave: Ciências humanas; Cogito; Morte do homem. 
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ORTOPEDIA, TRABALHO E PODER: ALGUNS ASPECTOS DA CURA EM 

VIGIAR E PUNIR 

 

Ítalo Leandro da SILVA 

Mestrando em Filosofia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Alexandre Gomes NALLI (UEL) 

 

A investigação do tema da cura em Vigiar e Punir abrange, entre outras, a questão do 

trabalho como terapia. Ele seria um dos instrumentos para operar as transformações 

comportamentais nos criminosos desde os primeiros modelos penitenciários 

apresentados por Foucault. A transformação moral e psicológica dos criminosos 

somente seria possível se acompanhada obrigatoriamente do trabalho, o qual seria um 

suplemento ao puro e simples aprisionamento dos corpos, à privação da liberdade. A 

prisão enquanto uma máquina deve tomar a seu cargo todos os aspectos da vida do 

indivíduo e, por meio do isolamento e do trabalho obrigatório, lhe operar uma cirurgia 

capaz de torná-lo útil e economicamente lucrativo. Como um dos princípios da prisão, o 

trabalho funcionaria como um remédio contra o crime e a prisão realizaria algo como 

uma assepsia social, retirando do seio da cidade os criminosos e vagabundos. Os 

resistentes aos imperativos econômicos impetrados pela sociedade burguesa são os 

mesmos investidos pelas estratégias do poder disciplinar, e o mesmo trabalho que se 

negam a fazer livremente lhes é cobrado em nome da própria liberdade. A psiquiatria 

emergente, do mesmo modo, se valeu da aplicação do trabalho como terapia no 

tratamento da doença mental, ou ao menos para o emprego da mão de obra escalada 

entre os doentes. A terapia laboral reconstruiria a própria aptidão nos indivíduos. A 

capacidade de trabalhar e de manter-se ativo pode ser interpretada como sinônimo de 

saúde e como norma para aferir a eficácia de um tratamento e da esperada cura para os 

males sociais provocados pelo crime e pela loucura.  
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PARRESÍA E CONFISSÃO: ELEMENTOS PARA UMA ANÁLISE 

ARQUEOGENEALÓGICA DE DISCURSO 

 

Pedro NAVARRO  

Pós-doutor pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Doutor em 

Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho (UNESP) e Docente pela Universidade Estadual de Maringá (UEM / CNPq) 

 

Minha participação neste Colóquio persegue a seguinte interrogação: como o sujeito se 

representa para si e para os outros na condição de possuidor, locutor, da verdade? Em 

Foucault (2010), encontram-se quatro condições para se localizar, discursivamente, um 

enunciado parresiástico, quais sejam a) o estatuto de quem fala a verdade, b) a 

qualificação pessoal necessária para poder desfrutar da parresía, c) para se governar 

tem de aceitar que os mais fracos podem dizer a verdade, mesmo que elas sejam 

desagradáveis, d) coragem para dizer a verdade, pois quem faz uso da palavra franca 

pode colocar em risco a sua vida. Tomando como objeto de análise o discurso político, 

em especial, um pronunciamento da então ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, sobre 

o aborto, busca-se descrever os elementos que permitem alçar tal pronunciamento à 

condição de enunciação parresiástica. Tais elementos são: 1) princípio de 

diferenciação: aborto e a relação interdiscursiva (domínio associado); 2) contexto de 

produção da parresía, momento no qual se começa a projetar a disputa eleitoral; 3) 

singularidade e raridade da parresía: o posicionamento de Dilma se destaca entre 

outros e não irá se repetir (somente nos jogos de poder em que ele será retomado e/ou 

recolocado). Em termos metodológicos, toma-se como parâmetro elementos da 

arqueologia de Michel Foucault 

 

Palavras-chave: Enunciado; Parresía; Discurso político. 
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O CUIDADO DE SI NO DISCURSO DE SUJEITOS IDOSOS EM CONTEXTO 

DE ESTUDOS NA UNATI- UEM 

 

Adélli Bortolon BAZZA 

Doutoranda em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

 

Orientador: Prof. Dr. Pedro NAVARRO (UEM) 

  

Nesta pesquisa, propõe-se analisar a subjetivação do idoso em contexto de ensino na 

Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM). Objetiva-se analisar as práticas que compõem um discurso do idoso sobre si. 

Embasada em uma perspectiva discursiva, calcada no pensamento de Michel Foucault, 

recorta como objeto de análise as práticas desses sujeitos sobre si mesmos para se 

constituírem como sujeitos idosos de seu discurso. Nesta discussão, são mobilizados da 

teoria foucaultiana conceitos como: discurso, memória, objetivação, subjetivação, 

cuidado de si, artes de existência. O corpus é composto de entrevistas semiestruturadas 

com dez idosos regularmente matriculados na UNATI- UEM, registradas em áudio e 

produções escritas também de alunos dessa instituição a respeito das suas vivências da 

velhice. As questões propostas na entrevista são calcadas em elementos apontados por 

Foucault como constitutivos de uma cultura do cuidado de si. Com o intuito de  

possibilitar que novas práticas desenvolvidas por esses sujeitos sejam descritas, propôs-

se a etapa da escrita de um relato pessoal para que os idosos participantes pudessem 

contar, de forma menos dirigida, sobre sua forma de viver atualmente. Supõe-se que, 

assim como os demais fenômenos sociais se deem em um processo de permanências e 

rupturas, algumas práticas desses sujeitos sobre si correspondam às práticas 

tradicionalmente descritas como próprias a um idoso, enquanto outras sejam rupturas 

nesses contratos sociais. As análises feitas até o momento apontam para uma ruptura na 

prática do aconselhamento, enquanto as demais práticas permanecem presentes na 

cultura de si dos idosos entrevistados. 

 

Palavras- chave: Subjetivação; Idoso; Discurso. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO MÉTODO SERIALISTA PARA UMA ANÁLISE 

HISTORIOGRÁFICA DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS QUE 

OBJETIVAM/SUBJETIVAM OS SUJEITOS HOMEM E MULHER ACERCA 

DE SEU SEXO E DE SUA SEXUALIDADE 

 

Andréa Zíngara MIRANDA 

Doutoranda em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

 

Orientador: Prof. Dr. Pedro NAVARRO (UEM) 

 

A finalidade desta comunicação é apresentar o projeto de pesquisa acerca das condições 

de validade e de possibilidade do saber midiático com relação ao sexo e à sexualidade 

de sujeitos homem e mulher tal como descrito na trilogia 50 tons de cinza (2012), no 

“guia de cura” A ilusão dos 50 tons.(2012), assim como em enunciados produzidos por 

mídias diversas. Partindo do pressuposto foucaultiano de que o pesquisador deve 

compor séries de enunciados captados em diversas cronologias, pautamo-nos em seu 

método serialista com intuito de entendermos os acontecimentos discursivos que 

possibilitam o estabelecimento e a cristalização de certos sentidos na nossa cultura a 

propósito do dispositivo da sexualidade, uma vez que as subjetividades são históricas e 

não naturais. A partir do quadro constituído por recortes enunciativos acerca do tema, 

observou-se que não há verdade a ser buscada nas diversas etapas constitutivas do saber, 

mas sim discursos historicamente detectáveis que constroem verdades e possibilitam o 

exercício do poder. 

 

Palavras-chave: Método serialista; Prática discursiva; Análise historiográfica. 
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ARTES DE EXISTÊNCIA DO SUJEITO IDOSO MARINGAENSE: UM VIÉS 

DISCURSIVO 

 

Daniela POLLA 

Doutoranda em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

 

Orientador: Prof. Dr. Pedro NAVARRO (UEM) 

 

Este trabalho origina-se do pré-projeto de pesquisa de nível de doutorado da autora e 

tem como base teórico-metodológica a Análise do Discurso de linha francesa. 

Particularmente aquela desenvolvida a partir das obras de Michel Foucault, 

operacionalizando conceitos tais como: enunciado, regularidade, dispersão, dispositivo, 

experiência de si, artes de existência, confissão. São objetivos deste pré-projeto: 

verificar o funcionamento do dispositivo da terceira idade; observar, por meio da 

confissão dos próprios idosos, as técnicas de si empregadas por eles; mostrar se estas 

artes de existência correspondem – ou não – à objetivação e à subjetivação de terceira 

idade discursivizadas pela mídia. Para tanto, opta-se pelo método descritivo-

interpretativo dos dispositivos que fazem falar sobre os idosos, da confissão (em 

entrevistas) dos próprios idosos a respeito de suas técnicas de si. Conferindo 

originalidade para esta proposta de pesquisa, ao mesmo tempo em que a justifica, está o 

fato de não existir um estudo discursivo que analise o dispositivo da terceira idade em 

sua relação com as técnicas de si dos idosos, especialmente no que tange às condições 

de possibilidade e emergência da cidade de Maringá. Nessa medida, importa verificar as 

formas como os idosos maringaenses constituem suas experiências de si na atualidade.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Idoso; Experiência de Si. 
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“É PRECISO NÃO TER MEDO, É PRECISO TER A CORAGEM DE DIZER”: 

A EXPERIÊNCIA DA PARRESÍA NO DISCURSO DE CARLOS 

MARIGHELLA. 

 

Rafael Andrade MOREIRA 

Mestrando em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Célia Cortez PASSETTI (UEM) 

 

Michel Foucault apresenta o conceito de parresía como estudos históricos na cultura 

grega, dos trágicos aos cínicos, passando pelos filósofos políticos. Pensando no 

funcionamento dessas práticas, o ponto central desse trabalho investigará as práticas 

éticas (cuidado de si) que permitiriam ao sujeito Carlos Marighella ser considerado um 

parresiasta. A pergunta de pesquisa que norteará o trabalho será: Quais seriam as 

práticas éticas (cuidado de si) que Marighella se “assujeitou” para se constituir como 

um sujeito moral (arte de existência), cujas ações constituiriam um determinado código 

(a luta pela liberdade) e que o “autorizasse” a ser um parresiasta? Para tanto, temos 

como objetivo geral: Investigar as práticas éticas (cuidado de si) que permitem ao 

Marighella ser considerado um parresiasta. Ou seja, se é um discurso de parresía, 

como isso se dá. O aporte teórico ficará a cargo da Análise de Discurso numa 

perspectiva Foucaultiana. O corpus selecionado está constituído por duas obras de 

Marighella: Porque resisti à prisão, a primeira edição é de 1965. Utilizaremos a 3ª 

edição, de 1995; Manual do guerrilheiro urbano, escrito em 1969. Circulou em versão 

mimeografada. A pesquisa encontra-se em desenvolvimento em nível de mestrado.  
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SOBRE O AMOR DESATINADO: A HOMOSSEXUALIDADE COMO 

DOENÇA MENTAL NA HISTÓRIA DO DIREITO BRASILEIRO 

 

Dhyego Câmara de ARAUJO 

Bacharelando em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

Orientadora: Prof.ª Ms. Márcia TESHIMA (UEL) 

 

Até 1993 a homossexualidade figurava dentre as espécies de doença mental em catálogo 

elaborado pela Organização Mundial da Saúde. O presente trabalho lança-se na busca 

dos saberes que propiciaram ao Ocidente, e em especial, a ordem jurídica brasileira, tal 

enquadramento, elegendo como viés de análise o pensamento de Michel Foucault, 

apoiando-se em duas de suas obras, quais sejam, A História da Loucura e A Vontade de 

Saber. Quando realiza sua arqueologia da loucura, Foucault desconstrói seu conceito 

médico de patologia mental para apreendê-la num círculo de maior complexidade que o 

da classificação orgânica da doença. Em A Vontade de Saber, de teor genealógico, o 

autor passa a estudar o fenômeno do poder, e a sua relação com o sexo, a fim de 

examinar as relações de poder-saber mais imediatas, que possibilitaram o surgimento e 

manutenção das discursividades determinantes das verdades sobre o sexo nos últimos 

quatro séculos. A perspectiva arquegenealógica adotada por esta pesquisa permite uma 

compreensão abrangente da regulamentação da sexualidade pelo ordenamento jurídico 

em abordagem histórica, além de apontar novos olhares a sua compreensão no presente, 

posto que não raro são as manifestações políticas, cujo objetivo não é outro senão a 

interdição dos direitos até aqui conquistados. 
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