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Mondrian – google imagens

Mondrian: arte abstracionista
- Exemplo da união moderna entre Matemática
e Arte.
- Uso de formas e conceitos geométricos, das
cores primárias (vermelho, azul e amarelo,
que ele considerava como as únicas
existentes e que representavam as formas) e
das cores preta, branca e cinza, que
representavam os espaços.
- Pensamento por similaridade.

Picasso – google imagens

Picasso: arte cubista
- Trabalha com figuras geometricamente
decompostas,
usando
elementos
surrealistas e técnicas que seriam
associadas ao cubismo.
- O cavalo e o touro: elementos culturais
espanhóis destruídos.

- Pensamento por contiguidade.

Pollock – google imagens

Pollock: arte expressionista
• Técnica do drip painting, ou seja , pintura com respingos, em
que o artista deitava a tela no chão e arremessava uma série
de cores sobre a tela e outros elementos tais como areia e,
etc. Ficou conhecido como um artista inovador, pois o efeito
dado a obra é de uma tempestade de cores, sinônimo de
liberdade de expressão e renovação estética nos EUA.
• Há pouco tempo descobriu-se que o autor não fazia essas
obras aleatoriamente, o artista fazia planos meticulosos antes
de pintar os quadros.
• Em uma das obras radiografadas mostraram que a tela não
fora pintada na tela em branco, havia por trás da obra,
desenhos figurativos que alguns atribuem a autoria a sua
mãe, como o desenho de um vaso de flores.
• Pensamento por similaridade e contiguidade

COMO ORGANIZAMOS NOSSOS
PENSAMENTOS E NOS COMUNICAMOS?
Segundo Vygotsky ...
[..] o pensamento não se reflete na palavra, realiza-se se
nela. Porém, às vezes o pensamento tampouco se
realiza na palavra [...]. O pensamento não somente está
mediado externamente pelos signos, internamente está
mediado pelos significados. O fato é que a
comunicação direta entre as consciências é
impossível tanto física como psicologicamente.
(Vygotsky, Obras escogidas. Madri, Machado Libros, v. 2.2001, p. 342).

O pensamento, para que possa ser inteligível e
comunicável às demais pessoas, necessita ser
transformado em um sistema de códigos instituído
socialmente que expresse as suas relações semânticas.
Necessita ser desdobrado em enunciações que
cumpram o objetivo da comunicação.

Organização do pensamento, segundo a
Semiótica Peirciana, se daria por dois
processos básicos envolvendo os signos:
Contiguidade e Similaridade

Conceito de Contiguidade
• 1. Modo de organização do pensamento onde uma ideia
que nos é familiar como parte de um sistema de ideias
pode tornar presente, em nossa mente, todo o sistema ao
qual se refere.
• 2. O sistema decorre da experiência; é o mais elementar de
todos os raciocínios.

Conceito de Similaridade

1. Modo de organização do pensamento onde se
unem
duas
ideias
que
se
tem
por
similares/semelhantes.
2. O sistema decorre de operações mentais
analógicas; envolve maior grau de consciência da
linguagem.

CONTIGUIDADE

SIMILARIDADE

CONTIGUIDADE

SIMILARIDADE

1. contiguidade - proximidade
OS SIGNOS POR CONTIGUIDADE SÃO OS SÍMBOLOS
2. similaridade – semelhança
OS SIGNOS POR SIMILARIDADE SÃO OS ÍCONES

CONCEITOS: PARADIGMA – SINTAGMA

Paradigma: justaposição de elementos. Modelo.

Sintagma: subordinação de elementos. Reunião.

Outros exemplos: o cardápio (P) e a refeição (S); o guarda-roupa (P) e o
vestuário (S).
Eixos sintagmático e paradigmático
O eixo sintagmático também é chamado de combinatório ou de
combinação, enquanto o outro, paradigma, é chamado eixo de seleção.

O menino viajou.
Este garoto passeou.

Eixo paradigmático

Eixo sintagmático

Sintagmático
Paradigmático

CONTIGUIDADE
SIMILARIDADE

LÓGICA
ANALÓGICA

HIPOTAXE
PARATAXE

subordinação
justaposição

S/ “SIGNIFICADO”

CONSCIENTE

“CONTEÚDO”

ANÁLISE

LOBO

P/ “SIGNIFICANTE”

INCONSCIENTE

FORMA

SÍNTESE

LOBO

Conceito de HIPOTAXE

Conceito de PARATAXE

Se pensarmos numa conexão entre os signos e a articulação sintática do
universo verbal:

1. Vemos que a organização 2. Vemos que a construção
própria da contiguidade é de própria da similaridade é de
caráter justaposto, ou seja, as
caráter subordinativo/hipotaxe.
organizações sintáticas são
estruturadas
por
coordenação/parataxe.

Como se organiza a contiguidade:
hipotaxe/hierarquia

Como se organiza a
similaridade:
parataxe/igualdade

HIPOTAXE
CONTIGUIDADE
Subordinação
Hierarquia

PARATAXE
SIMILARIDADE
Coordenação
Igualdade

COMO SE ORGANIZA O PENSAMENTO E
A COMUNICAÇÃO FOUCAULTIANA?
PENSAMENTO FOUCAULTIANO É TRANSVERSAL:
ATRAVESSA CAMPOS ESPISTEMOLÓGICOS
Psicologia
Psiquiatria

Política

História
Direito

Antropologia

Linguística
Filosofia

Sociologia
Medicina

COMO SE ORGANIZA O PENSAMENTO E
A COMUNICAÇÃO FOUCAULTIANA?
Eu não penso sempre a mesma coisa,
razão pela qual meus livros são, para mim,
experiências, em um sentido que gostaria o
mais pleno possível. Uma experiência é
qualquer coisa de que se sai
transformado. Se eu tivesse de escrever
um livro para comunicar o que já penso,
antes de começar a escrevê-lo, não teria
jamais a coragem de empreendê-lo. [...]
Sou um experimentador no sentido em
que escrevo para mudar a mim mesmo e
não mais pensar na mesma coisa de
antes.
(FOUCAULT, M. Conversa com Michel Foucault. Repensar a política: Ditos &
escritos VI. Rio de Janeiro: Forense Universitária,2010, p. 289-290)

CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM:
Três possibilidades de concepção
1ª) Expressão de pensamento. A
enunciação é um ato monológico, não
afetado pelo outro nem pelas circunstâncias
em que a enunciação acontece.
2ª) Instrumento de Comunicação. Língua
é um sistema de código conhecido e
dominado pelo falante para transmissão de
informações.

CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM:
Três possibilidades de concepção
3ª) Processo de Interação. A língua é lugar
de interação humana, produção de efeito de
sentidos entre interlocutores, em uma dada
situação e em um contexto sócio-histórico e
ideológico. Os interlocutores ocupam
lugares sociais e “falam” e “ouvem” desses
lugares de acordo com suas formações
imaginárias estabelecidas pela sociedade
para tais lugares.
O diálogo é que caracteriza a linguagem.

CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM:
3ª possibilidade via Bakthin
Em essência, para a consciência individual,
a linguagem (...) coloca-se nos limites de
seu território e nos limites do território de
outrem. A palavra da língua é uma palavra
semi-alheia.
Ela só se torna “própria” quando o falante a
povoa com sua intenção, com seu acento,
quando a domina através do discurso,
torna-a familiar com a sua orientação
semântica e expressiva.

CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM:
3ª possibilidade via Bakthin
Até o momento em foi apropriado, o discurso não se
encontra em uma língua neutra e impessoal (pois não é
do dicionário que ele é tomado pelo falante!), ele está nos
lábios de outrem, nos contextos de outrem e a serviço
das intenções de outrem: é lá que é preciso que ele seja
isolado e feito próprio.
Nem todos os discursos se prestam de maneira
igualmente fácil a esta assimilação e a esta apropriação:
muitos resistem firmemente, outros permanecem alheios,
soam de maneira estranha na boca do falante que se
apossou deles, não podem ser assimilados por seu
contexto e escapam dele; é como se eles, fora da
vontade do falante, se colocassem “entre aspas”.

CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM:
3ª possibilidade via Bakthin
A linguagem não é um meio neutro que se torne
fácil e livremente a propriedade intencional do
falante, ela está povoada ou superpovoada de
intenções de outrem. Dominá-la, submetê-la às
próprias intenções e acentos é um processo difícil
e complexo.
(Mikhail Bakhtin. Questões de literatura e de estética. p.100)

CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM:
3ª possibilidade via Foucault
Por isso gostaria de distinguir claramente três coisas: primeiro
a linguagem. Como vocês sabem, a linguagem é o murmúrio
de tudo que é pronunciado e, ao mesmo tempo, o sistema
transparente, que faz com que, quando falamos, sejamos
compreendidos; em suma a linguagem é tanto o fato das
palavras acumuladas na história, quanto o próprio sistema
da língua. Segundo, a obra: há essa coisa estranha, no interior
da linguagem, essa configuração da linguagem que se detém
em si própria, se imobiliza e constrói um espaço que lhe é
próprio, retendo nesse espaço o fluxo do murmúrio que dá
espessura à transparência dos signos e das palavras. Erige-se,
desse modo, o volume opaco, provavelmente enigmático
que constitui a obra. Terceiro, a literatura, que não é
exatamente nem a obra, nem a linguagem. É, de certo modo,
um terceiro termo, o vértice de um triângulo por onde passa a
relação da linguagem com a obra e da obra com a linguagem
(FOUCAULT, 2001, p. 140).
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https://foucaultnews.com/

Paul-Michel Foucault nasce em 15/10/1926
em Poitiers, mesmo no do avô (cirurgião
famoso).

Filiação
Pai:
Paul-André
Foucault,
eminente
cirurgião, filho de um médico local (Poitiers)
chamado Paul Foucault.
Mãe: Anne Malapert
Primeiros anos: é educado durante a
ocupação alemã. Cresceu junto com os
irmãos Francine e Denys em uma
imponente mansão do século 19, construída
pelos pais de sua mãe Anne Malapert numa
pequena aldeia francesa de Vendeuvre-duPoitou em Poitiers.
1930 – Com 4 anos para não se separar da
irmã vai para o Liceu público e jesuíta Henry
IV, onde cursa a pré-escola e o primário.

MICHEL FOUCAULT
(1926 – 1984)
Cursa o secundário no Collége Saint-Stanislas
(era tida como
símbolo de Resistência,
entretanto era devota de Marechal Pétain).
Aluno mediano, tem dificuldades nas exatas e
notas expressivas em francês, história, grego e
latim. Bons professores o orientam, em especial
De Montsabert, um monge beneditino que
ensinava história aos alunos, com quem
aprendeu a apreciar Carlos Magno, fazendo-lhe
recuperar o estímulo pelos estudos. Obtém
prêmios “d‟excellence” em redação, inglês,
história, latim, e literatura francesa.
Em 1943, na terminale (terceiro ano do terceiro
grau), quando se prepara para o Baccalauréat
(“vestibular”) Foucault tem pela primeira vez
contato com a filosofia, através de Dom Pierrot,
o qual vislumbra desde o início o potencial do
futuro
filósofo,
dizendo-lhe
que
suas
características eram de orientação cartesiana,
pois a filosofia lhe seria sempre um objeto de
curiosidade e orientação do conhecimento.

MICHEL FOUCAULT
(1926 – 1984)
Anne Malapert, mãe de Foucault, teve
papel decisivo em sua educação. Ela
seguiu a máxima de seu pai Dr. Malapert, o
importante era que seu filho “aprendesse a
governar a si mesmo”.
Assim, apoia o filho na decisão de não
fazer medicina e contrata um professor
particular de Filosofia Louis Girard.
École
Normale
Supérieure
“nunca se destacou academicamente”
Seus estudos iam da psicologia à filosofia
foram influenciador por Hegel, Heidegger e
Kant e, posteriormente, por Nietzsche;
Foi do Partido Comunista Francês - PCF;
1970 ajuda a criar o Grupo de Informações
sobre as Prisões – GIP;

MICHEL FOUCAULT
(1926 – 1984)

Vida pública
•

1971 assume a cadeira de “História dos
Sistemas de Pensamento” do College de
France;

•

Engajou-se nas disputas políticas nas
Guerras do Irã e da Turquia;

•

Viajou o mundo realizando conferências:
EUA, Japão, Brasil, Tunísia, Suécia, etc.

•

Preferia ser chamado de "arqueólogo“,
dedicado à reconstituição do que mais
profundo
existe
numa
cultura:
arqueólogo do silêncio imposto ao
louco, da visão médica (Naissance de
la clinique, 1963; Nascimento da Clínica),
das ciências humanas (Les Mots et les
choses,1966; As Palavras e as Coisas),
do saber em geral (L‟Archeologie du
Savoir, 1969; A Arqueologia do Saber).

MICHEL FOUCAULT
(1926 – 1984)
•

Filósofo e professor da cátedra de História dos
Sistemas de Pensamento no Collège de France
desde 1970 a 1984.

•

Todo o seu trabalho foi desenvolvido em uma
arqueologia do saber filosófico, da experiência
literária e da análise do discurso.

•

Trabalhou também sobre a relação entre poder
e governamentalidade, e as práticas de
subjetivação.

•

Michel Foucault viveu sua homossexualidade
ao lado do companheiro Daniel Defert (10 anos
mais novo), seu amante de vinte anos.

MICHEL FOUCAULT
(1926 – 1984)
• Foucault mostra-se como um pensador arrojado,
um intelectual que, preocupado com o presente
em que se encontra inserido, percorre os saberes
em busca de uma crítica que subverta os
esquemas de saberes e práticas que nos
subjugam.

• Qual Escola?
"Não me pergunte quem sou e não me diga para
permanecer o mesmo“ (Foucault em Arqueologia do
Saber)
Primeiros trabalhos sobre o conhecimento são
denominados estruturalistas (História da Loucura, As
palavras e as coisas, etc.)
Trabalhos posteriores: são chamados de pósestruturalistas (Vigiar e Punir, História da Sexualidade)
Considerados Pós-moderno.

EPISTEME FOUCAULTIANA
• As propostas arqueológica e genealógica
procuram
tornar
inteligível/compreensível
estruturas e analogias profundas dos discursos
que permeiam uma sociedade em dado
momento.
• Objetivo fulcral: “criar uma história dos diferentes
modos pelos quais; em nossa cultura, os seres
humanos tornaram-se sujeitos” .
(FOUCAULT, M. In: In: DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. Michel Foucault: uma trajetória filosófica para além do estruturalismo e da
hermenêutica. RJ: Forense Universitária, 1995, p. 231)

EPISTEME FOUCAULTIANA
• Tema central das pesquisas foucaultianas: o
SUJEITO
• Na ARQUEOLOGIA aborda o sujeito por meio da
delimitação de um campo de análise e estudo e as
relações conceituais dentro deste espaço. SUJEITO
DO CONHECIMENTO.

• Na GENEALOGIA DE AÇÃO E DA ÉTICA apoiado
em Nietzsche, investiga a origem e fabricação de
conceitos. SUJEITO DE AÇÃO SOBRE OS OUTROS.
SUJEITO DA AÇÃO SOBRE SI MESMO.

EPISTEME FOUCAULTIANA

A constituição da subjetividade
não pode deixar de se fazer
pelo uso de práticas (do
discurso, do poder e do sujeito)
em um ambiente político.

EPISTEME FOUCAULTIANA
Foucault deseja mais do que definir
ontologicamente VERDADE e FALSIDADE, ou
seja, pensa em como fundamentamos nossas
ideias de verdade e falsidade. Na realidade
não temos uma “verdade universal”, mas sim,
“jogos de verdade”.

Pois, a verdade é indissociável da
singularidade do acontecimento. A verdade
é descontínua, não-universal, dispersa e
que se produz como acontecimento.

EPISTEME FOUCAULTIANA
A problemática da verdade, em Foucault, distancia-se dos
privilégios do sujeito do conhecimento e lança seu olhar para
a produção histórica da verdade.
A verdade não é tomada no sentido cognitivo, como
capacidade de conhecer mais e melhor a realidade através de
representações mais acuradas. O campo de trabalho
foucaultiano é o da descrição da episteme na qual os
conhecimentos estão mergulhados e da qual retiram sua
positividade. Esta história não é da verdade mais próxima do
real e aperfeiçoada pelo progresso técnico e científico.
É a história das condições de possibilidade e de uso de
verdade, de saber, que Foucault chama de solo positivo.

EPISTEME FOUCAULTIANA
Destaca a enunciação de discursos entre diferentes práticas
como justificação racional de verdade:
A) na fase arqueológica analisa o jogo de regras
estabelecido entre as práticas discursivas de uma época.
B) na genealogia do poder, como aqueles jogos atuam ao
modo de legitimação para estratégias e táticas de poder
presentes nas diferentes práticas sociais.
C) na genealogia da ética, como eles funcionam na
condição de auxiliadores nos diversos processos de
subjetivação que se desdobram das práticas de si.

EPISTEME FOUCAULTIANA
Por exemplo, as análises sobre a “doença mental” ou a
“sexualidade moderna” podem ser verdadeiras; O QUE NÃO
PODE SER UMA VERDADE é SABER O QUE É LOUCURA
OU SEXUALIDADE.
“Provavelmente, podemos dizer que a loucura „não existe‟,
mas isso não quer dizer que ela seja nada. Tratava-se, em
suma, de fazer o inverso daquilo que a fenomenologia nos
havia ensinado a dizer e a pensar, a fenomenologia que,
grosso modo, dizia: a loucura existe, o que não significa que
seja algo”
(FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. São Paulo: Vozes, 2004, p.122)

EPISTEME FOUCAULTIANA
Olhar na perspectiva foucaultiana para questão da “verdade”,
não é afirmar que se viva num mundo “sem verdades”, mas
entender
que “a verdade” possui versões, sempre
específicas, negociadas, construídas, adequadas às
finalidades designadas socialmente como relevantes num
dado momento para um dado grupo social.
Compreender que a “realidade” é construída a partir de
nossas práticas cotidianas, em que a LINGUAGEM é
importante instrumento de construção de “realidades”.

EPISTEME FOUCAULTIANA
Compreensão de que todos nós, humanos, somos produzidos
pela linguagem, antes de sermos produtores dela.
Assim, Foucault observa a constituição dos sujeitos por meio
de suas práticas discursivas e não-discursivas em dado
momento histórico e em dada comunidade social, ou seja,
sua obra divide-se para alguns autores em fases e para
outros como Veiga-Neto em domínios do Ser-Saber; SerPoder e do Ser-Consigo.

EPISTEME FOUCAULTIANA: cria dimensões
ontológicas da constituição do sujeito
Ontologia de nós mesmos
em nossas relações com
a verdade (sujeitos do
conhecimento)
Ontologia histórica de nós
mesmos em nossas relações
com um campo de poder (o
modo como nós sujeitos
atuamos sobre os outros)
Ontologia histórica de nós
mesmos em relação à moral
(o modo como nos
constituímos como sujeitos
éticos que atua sobre si
mesmo).

• DOMÍNIO DA
ARQUEOLOGIA
• SER-SABER

• DOMÍNIO DA
GENEALOGIA DO
PODER
• SER-PODER

• DOMÍNIO DA
GENEALOGIA DA
ÉTICA
• SER CONSIGO

EPISTEME FOUCAULTIANA: todos os domínios estiveram
presentes, ainda que de forma confusa, na História da Loucura
O eixo da verdade foi
estudado no Nascimento da
Clínica e nas Palavras e as
coisas.

O eixo do poder em Vigiar e
Punir.

O eixo ético na História da
Sexualidade.

• DOMÍNIO DA
ARQUEOLOGIA
• SER-SABER
• DOMÍNIO DA
GENEALOGIA DO
PODER
• SER-PODER
• DOMÍNIO DA
GENEALOGIA DA
ÉTICA
• SER CONSIGO

A trajetória de Foucault corresponde às suas áreas de interesse, que não
constituem em abandonos, mas extensões e ampliações dos campos de
análise. Ele se preocupou com a verdade, o poder, a ética e, também, com a
episteme, o dispositivo, ou seja, as formas de saber e dispositivos de poder: a
genealogia não abandona as formas de saber, a noção de dispositivo inclui a
noção de espiteme e noção de prática inclui a de dispositivo.

EPISTEME FOUCAULTIANA

OS ESTUDOS DE FOUCAULT
PODEM SER VISTOS COMO...

UMA ANÁLISE FILOSÓFICA-HISTÓRICA
DAS FORMAS DE SUBJETIVAÇÃO NÃO É
O PODER (NEM O SABER) QUE
CONSTITUI O TEMA GERAL DE
INVESTIGAÇÕES , MAS O SUJEITO

F
ARQUEOLOGIA

GENEALOGIA DA
AÇÃO

SUJEITO DO
CONHECIMENTO

SUJEITO DE AÇÃO
SOBRE OS
OUTROS
Que posso fazer?

Que posso saber?
Problematização
da formação do
conhecimento.
Regras que regem
as práticas
discursivas.

Problematização das
relações de saber e
poder,
as
quais
produzem
realidades, abricam
saberes,
criam
modos de ser. Estas
ancoram-se
em
regimes de verdade.

GENEALOGIA DA
ÉTICA

SUJEITO DE
AÇÃO SOBRE SI
MESMO
Quem sou eu?
Quem posso ser?
Problematização
das
subjetividades

EPISTEME FOUCAULTIANA
Foucault sustenta que o conhecimento surge a partir de dinâmicas
específicas nas relações sociais. A episteme define o que pode ser
caracterizado como científico ou não em dado período a partir do
confronto da multiplicidade dos saberes.
Todo conhecimento humano passa por transformações durante a História,
assim como se altera o campo do que é verdadeiro e falso, real e fictício.
Isto significa que a distinção entre História e Ficção, ou o deslocamento da
fronteira entre ambas, envolve relações de saber e poder.
A episteme foucaultiana cria uma visão de descontinuidade da História,
pois cada uma fica restrita ao confronto e desvios dos discursos de
cada período. A descontinuidade é um jogo de transformações
específicas, mas não significa ausência de relação entre passado e
futuro.

EPISTEME FOUCAULTIANA

Foucault considera
que o mais importante
do que criar grandes
teorias É
ESTABELECER UMA
POSSIBILIDADE DE
PENSAR E
COMBATER COM O
PENSAMENTO.

A exemplo, na
arqueologia busca
estabelecer não o
quadro completo dos
saberes atuais, nem a
teoria de análise para
classificá-los, mas uma
ética das práticas
epistemológicas,
ajudando a perceber o
que não somos mais e
o que ainda somos.

EPISTEME FOUCAULTIANA
I – ARQUEOLOGIA
Obras desta fase

1961 - História da
Loucura na Idade
Clássica;

II – GENEALOGIA
Obras desta fase

1971 - A Ordem do
Discurso;

III – ÉTICA
Obras desta fase

1963
Nascimento
Clínica;

O
da

1973 - As verdades
e
as
formas
jurídicas;

1966 - As Palavras
e As Coisas;

1975 Punir;

1969 - Arqueologia
do Saber.

1976 - História da
Sexualidade
I:
Vontade de Saber.

Vigiar

e

1984 - História da
Sexualidade II: O
uso dos prazeres;
(livro em pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2940574/m
od_resource/content/1/Hist%C3%B3ria-daSexualidade-2-O-Uso-dos-Prazeres.pdf)

1984 - História da
Sexualidade III:
Cuidado de Si.
(livro em pdf
http://www.legh.cfh.ufsc.br/files/2016/09/FO
UCAULT-Michel-Hist%C3%B3ria-daSexualidade-III.pdf)

Em As palavras e coisas, atenta para o método
arqueológico:

História da Loucura

Trata da evolução do conceito de loucura

• Período Medieval – Loucura = Campo do Sagrado
a loucura como algo místico, por meio da voz do louco
tem-se a voz de Deus;
• Renascimento – Loucura = Campo do Não Ser
Nau dos loucos navegavam com loucos a bordo dos navios,
levando-os para diversos lugares numa tentativa de mandar
a loucura para longe;
Século XVII - a loucura se fixa no hospital. É importante
lembrar, contudo, que o hospital não tem o mesmo valor de
“local de cura” que temos hoje. Ele era um depósito no qual
ficavam as pessoas indesejadas – dentre elas, os loucos.
Século XVIII, a loucura fica melhor delineada como
manifestação do não ser.
• Século XIX – Loucura = Campo da Psiquiatria –
Doença Mental

O nascimento da clínica

• Clínica = um conjunto de procedimentos e discursos,
advindos de uma reconfiguração da medicina protoclínica, vigente até o século XVIII.
•
• Visa Mostrar como se abandona um modelo de
medicina representacional – no qual não se via um
corpo doente, mas a doença manifestada no corpo –
para uma nova abordagem médica, a anátomo-clínica,
mais preventiva e interventora aos corpos doentes.

• Consolidação do discurso médico.
• Século XIX – é o séc. da ascensão da medicina e da
higienezação, inclusive das pessoas a partir do saber
médico.

http://ulbra-to.br/encena/2014/07/31/ONascimento-da-Clinica-em-Foucault-um-PoderSaber-sobre-a-vida

A palavra e as coisas

• Estudo das Ciências Humanas (descreve as
condições que possibilitaram o surgimento, a
formação e organização das chamadas ciências
humanas);
• Desenvolve ideias existentes nas duas obras
anteriores;
• Mapas da mudança cultural dos séculos XVII e
XVIII;
• Articulação e interrelação entre os âmbitos dos
saberes
Episteme clássica (representação)
vs
Episteme moderna (homem como objeto e sujeito do
saber)
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• Focaliza as práticas discursivas
que formam o saber de uma
época, os arquivos, isto é, os
enunciados efetivamente ditos e
o funcionamento dos discursos.
• Trata dos discursos que articulam
o que nós pensamos, dizemos e
fazemos, como outros tantos
acontecimentos.
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Para tanto dispensa:
• Noção
de
causalidade;
transcendentalidade, de influência,
tradição.

de
de

Ao arqueólogo do saber:
 Não importa se os conteúdos das
proposições são verdadeiros ou falsos, a ele
não cabe testá-los empiricamente;

 Não cabe indagar sobre a intenção do autor
ou sobre quem é ou pensa;
 Nem cabe a descrição arqueológica;

 Evita pensar o sujeito como consciência
plena de si.
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 Para explicitar o campo epistemológico em
que se situa, opera por oposições:
 História dos Annales (Braudel) vs a História
das idéias, da ciência, da literatura;
 História Tradicional vs História Nova;

 Arqueologia tradicional vs Arqueologia do
Saber.
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• História dos Annales (Braudel) Fundadores
Lucien Fébvre e Marc Bloch.
• Volta sua atenção para os longos períodos;
equilíbrios,
regulação;
continuidades.
Histórias quase imóveis ao olhar.
Periodização.
Relações.
Séries.
Acontecimentos.
• Em benefício das estruturas fixas, apaga a
irrupção dos acontecimentos.
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• História das ideias, da ciência, da literatura.
• Saiu das vastas unidades para os fenômenos
de ruptura. A incidência das interrupções.
Deslocamentos
e
transformações
dos
conceitos (CANGUILHEM).
DESCONTINUIDADE.
• Multiplicando as rupturas, buscam-se as
perturbações da continuidade, enquanto que a
história oura e simplesmente, parece apagar,
em benefício das estruturas fixas, a irrupção
dos acontecimentos. (p.5-6)
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• História tradicional
• O documento é a voz distante do
passado.
Importa
“memorizar”
os
monumentos do passado, transformá-los
em documentos.

• Apaga a dispersão, os acidentes, a
descontinuidade, a fim de restabelecer a
CONTINUIDADE.
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 História Nova
 Faz o deslocamento do descontínuo, tomando-o
como objeto operatório;
 No Documento é possível decifrar unidades, séries,
relações. O documento deixa de ser a memória, e,
como um nó numa rede, torna-se um vestígio de
como a sociedade organiza a massa documental.
 Os
documentos
são
transformados
em
Monumentos, onde está a massa de elementos a
serem relacionados, equacionados.
 DESCONTINUIDADE. Tem triplo papel: a)
metodológico: é operação deliberada do historiador;
b) é resultado da descrição do historiador e c) é o
conceito que o trabalho não deixa de especificar.
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 Os fatos e documentos são pouco problematizados e
acabam sendo tratados como fotografias, cenas estáticas
de uma realidade passada.
 Para Foucault (apud Le Goff, 1996), a tarefa do historiador
não é mais a de decifrar os traços escondidos das várias
fontes históricas; na verdade, cabe ao pesquisador a
própria seleção e organização de um conjunto de
elementos cuja relação não se dá a priori, mas é construída
na própria investigação. Isso significa dizer que as fontes
históricas não são inócuas, são produtos de contextos
sócio-históricos específicos, e devem ser analisadas de
modo a desmistificar os seus significados aparentes.
 O documento é monumento. Resulta do esforço das
sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou
involuntariamente – determinada imagem de si próprias. No
limite, não existe um documento-verdade. Todo o
documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o
papel de ingênuo. (LE GOFF, História e Memória. Campinas: Ed. Campinas, 1996, p. 548).
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NOÇÃO DE ARQUIVO
... ao invés de vermos alinharem-se, no grande
livro mítico da história, palavras que traduzem, em
caracteres visíveis, pensamentos constituídos
antes e em outro lugar, temos na densidade das
práticas discursivas sistemas que instauram os
enunciados como acontecimentos (tendo suas
condições e seu domínio de aparecimento) e
coisas (compreendendo sua possibilidade e seu
campo de utilização). São todos esses sistemas
de enunciados (acontecimentos de um lado,
coisas de outro) que proponho chamar de arquivo.
(FOUCAULT, Arqueologia do Saber. 2012, p.146)
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NOÇÃO DE ARQUIVO
Guilhaumou
e
Maldidier
(Discours
et
archive.
Expérimentations en analyse du discours. Pierre Mardaga,
1994, p.165) afirmam que o arquivo:

“... não é o reflexo de uma realidade institucional, ele é
dentro de sua materialidade e diversidade, ordenado por
sua abrangência social”.
Guilhaumou (Linguística e História: percursos analíticos de
acontecimentos discursivos. Coordenação e organização
da tradução de Roberto Leiser Baronas e Fábio Cesar
Montanheiro. São Carlos: Pedro & João, 2009, p. 125)
defende ainda que “o arquivo não é um simples material
de onde se extraem fatos de maneira referencial; ele
participa, sobretudo de um gesto de leitura no qual se
atualizam as configurações significantes de enunciados
atestados”.
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NOÇÃO DE ARQUIVO
Foucault (2012, p. 146-147) não entende por arquivo a
soma de todos os textos que uma cultura guardou em seu
poder, como documentos de seu próprio passado ou como
testemunho de sua identidade mantida

[...] O arquivo é de início, a lei do que pode ser dito,
o sistema que rege o aparecimento dos enunciados
como acontecimentos singulares. [...] o arquivo não
é o que protege, apesar de sua fuga imediata, o
acontecimento do enunciado e conserva, para as
memórias futuras, seu estado civil de foragido, é o
que, na própria raiz do enunciado-acontecimento e
no corpo em que se dá, define, desde o início, o
sistema de sua enunciabilidade.
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NOÇÃO DE ARQUIVO
O arquivo não é descritível em sua
totalidade; e é incontornável em sua
atualidade. Dá-se por fragmentos,
regiões e níveis, melhor, sem dúvida, e
com mais clareza na medida em que o
tempo dele nos separa: em termos
extremos, não fosse a raridade dos
documentos, seria necessário o maior
recuo cronológico para analisá-los
(FOUCAULT, 2012, p. 159).
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NOÇÃO DE ARQUIVO

“a lei do que pode ser
dito, o sistema que rege
o aparecimento dos
enunciados como
acontecimentos
singulares”.
(FOUCAULT, Arqueologia do saber. 2012 p.158)
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CONSEQUÊNCIA
Inaugura uma nova perspectiva teórica,
mais afeita aos fenômenos culturais
decorrentes da pós-modernidade.
Aspectos
importantes
para
a
compreensão
das
sociedades
contemporâneas ganharam visibilidade
graças à reelaboração não apenas do
fazer histórico, mas das próprias
concepções que subjazem a essa
prática.
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CONSEQUÊNCIA
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NOÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
• Nasce Marcel Mauss e Émile Durkheim – séc XX;
• “as representações funcionam como “matrizes
geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas
de força integradora e coesiva” (PESAVENTO, Sandra
Jatahy. História e história cultural. Belo Horizonte: Autêntica,
2004, p. 39);

• Por exemplo: as representações veiculadas pela
mídia, tentam substituir o real
por um
significante e, nesse movimento, acabam por
instaurar
novos
significados
ao
fato
representado, pois, o processo de seleção de um
significante pressupõe a exclusão de outros, por
parte da instância enunciadora, além da
possibilidade de deslizamento de sentidos que
pode decorrer dos lugares sociais que ocupam
os sujeitos-leitores.
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NOÇÃO DE IMAGINÁRIO
“um sistema de ideias e imagens de
representações coletivas que os homens,
em todas as épocas, construíram para si,
dando sentido ao mundo” (PESAVENTO,
Sandra Jatahy. História e história cultural. Belo
Horizonte: Autêntica, 2004, p. 43).

O imaginário tomado numa ampla acepção,
seria a conjunção dos esforços do homem de
compreender-se a si mesmo e dar sentido a
suas experiências, uma massa informe que
reúne todo o legado de uma dada
sociedade,
suas
práticas,
crenças,
imagens e mitos compartilhados.
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Em Arqueologia do saber:
a narrativa histórica é uma
representação sobre
representações, socialmente
datadas, mas DISPERSAS numa
temporalidade que lhes é
característica.
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LIGADA A REDES
DISCURSIVAS

NOÇÕES
NECESSÁRIAS
PARA PENSARMOS
NOSSO OBJETO DE
ANÁLISE.

ENQUANTO
MATERIALIDADE
REPETÍVEL
INSCRITA NUMA
MEMÓRIA
TEMPORAL

AS REPETIÇÕES NOS
PERMITEM DEMARCAR

REDES DE FILIAÇÃO PARA
DETERMINADOS
ENUNCIADOS, CHEGANDO,
PORTANTO, ÀS
FORMAÇÕES DISCURSIVAS.
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O DISCURSO NÃO SE
MATERIALIZA APENAS POR
MEIO DE ENUNCIADOS
VERBAIS – ISSO SE VÊ EM
FOUCAULT, SOBRETUDO
EM A ORDEM DO DISCURSO
E NA ARQUEOLOGIA DO
SABER –, MAS TAMBÉM EM
OUTRAS FORMAS.
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ANÁLISE
ARQUEOLÓGICA
PARTE DA
CONCEPÇÃO DE

DISCURSO COMO UM

CONJUNTO DE ENUNCIADOS.
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ENUNCIADO
“o enunciado não é, pois, uma estrutura (isto
é, um conjunto de relações entre elementos
variáveis, autorizando assim um número talvez
infinito de modelos concretos); é uma função
de existência que pertence, exclusivamente,
aos signos, e a partir da qual se pode decidir,
em seguida, pela análise ou pela intuição, se
eles “fazem sentido” ou não, segundo que
regra se sucedem ou se justapõem, de que
são signos, e que espécie de ato se encontra
realizado por sua função. “
(FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 8. Ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2012. p. 105)
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ENUNCIADO

ENUNCIADO

FRASE
PROPOSIÇÃO
ATOS DA FALA

UMA FUNÇÃO
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DISCURSO

A partir da noção de um conjunto de
enunciados para a conclusão de que o
discurso são as

“práticas que formam
sistematicamente os
objetos de que falam”.
(FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Trad. Luiz Felipe
Baeta Neves. 8. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. p

. p. 105)
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DISCURSO

O discurso enquanto uma prática
pressupõe
deslocar-se
do
campo
estritamente linguístico, assim como do
materialista, para as práticas cotidianas.
Esse
deslocamento,
portanto,
foi
fundamental
para
que
outras
materialidades
discursivas,
não
necessariamente linguísticas (verbais).

Neste
momento é
interessante
mobilizarmo
s o conceito
de discurso
construído
por
Pecheux!

Grupo
Social

Ideias
Interesses

Ideologia

IDEOLOGIA

Sistema de ideias
interdependentes,
sustentadas por um grupo
social.

Refletem, racionalizam e
defendem os
próprios
Interesses

TRADIÇÕES
CRENÇAS

PRINCÍPIOS

MITOS

Morais,
religiosos,
políticos, ou
econômicos

Ideologia

Sistema
ideias
Crenças

Interesses
Grupo Social
Algo em
comum:

tradições

Língua

Princípios

Parentesco

mitos

Cultura

Outros

próprios
Institucionais

Morais

Religiosos
Políticos

Econômicos

Ideologia

Materializa-se por meio
da/na LINGUAGEM,
quando expressa ao leitor
sentimentos,desejos e
opiniões do autor

Materializa-se por meio da/na
LINGUAGEM quando permite ao
leitor identificar ideias, símbolos,
valores, etc com os quais há
identificação/interpretação da
realidade pertencente a um grupo
social.

Tudo isto se dá na CONSTRUÇÃO HISTÓRICA , a partir de uma
série de filtros ideológicos que o leitor desenvolve.

Formação ideológica = MODOS DE PENSAR

Os discursos se fazem em um contexto
situacional, em determinadas condições
que estão imbricadas.

Circunstâncias
Sociais

Circunstâncias
Históricas

Circunstâncias
Culturais

FORMAÇÃO IDEOLÓGICA

Ideologia formada por valores específicos observados em
determinada época sob uma observação comum ao leitor
À quem o texto pode ser direcionado.

TEXTO E DISCURSO

FORMAÇÃO
DISCURSIVA

Temas/abstrato
( categoria
ordenada do
mundo natural conceito)

Forma de pensamento
(conteúdo abstraído = conceito)

Termos/figuras
(elementos que
estabelecem uma
relação com o
mudo natural)

Forma de ver, escutar, sentir
(a realidade)

DISCURSO

Uso da língua em um
contexto histórico e social
específico em que
desempenham papel
relevante de fatores da
natureza presente no
momento em que esse uso
ocorre. Abstração,pois
corresponde a “voz” de um
grupo social. Modos de
pensar e de dizer.

≠

TEXTO

Espaço de concretização
do discurso em
manifestação individual do
modo como o sujeito
organiza sua
expressividade para
veicular o discurso de seu
grupo.
Modos de organizar o
dizer.

Língua

Conjunto
das
regras
universalmente
presentes
na
“comunidade”
lingüística.
È
institucional por
ser propriedade
de todos.

Discurso
Ponto de articulação dos
processos ideológicos e
dos
fenômenos
lingüísticos

Elemento
de
mediação
necessária entre o homem e
sua realidade, lugar de conflito,
de confronto ideológico, não
podendo ser estudada fora da
sociedade uma vez que os
processos que a constituem
são histórico-sociais.

Fala

Materialização/
exteriorização
da língua

DISCURSO para Pêcheux
É entendido como um conceito que não se confunde
com o discurso empírico de um sujeito (parole
saussureana), nem com o texto (o discurso não está na
manifestação de seus encaixamentos; sendo um
processo, é preciso desconstruir a discursividade para
enxergá-lo), nem como função comunicacional (contra a
vulgata da “teoria da comunicação” jakobsoniana, que
pensa o emissor e o receptor como sujeitos empíricos).
Logo,
é
EFEITO
DE
SENTIDO
ENTRE
INTERLOCUTORES.
(PÊCHEUX, M. Análise Automática do Discurso. Campinas: Editora da Unicamp, 1990)

SENTIDO
O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma
proposição, etc., não existe „em si mesmo‟, ou seja,
colado ao significante, mas ao contrário é determinado
pelas posições ideológicas que estão em jogo no
processo sócio-histórico no qual as palavras,
expressões e proposições são produzidas (isto é,
reproduzidas).

... as palavras, expressões, proposições... mudam de
sentido segundo as posições sustentadas por aqueles
que as empregam, o quer dizer que elas adquirem seu
sentido em referência a essas posições, isto é em
relação às formações ideológicas. (PÊCHEUX, 1990, p. 160)

Qual é o discurso?

cruSSificação
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Unidade I - Introdução

Arqueologia Tradicional

Arqueologia do Saber

Disciplina
dos monumentos
mudos

Disciplina
dos monumentos
dispersos
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Unidade I - Introdução - Considerações
Foucault caminha por uma nova trilha filosófica
em confluência com Canguilhem e Bachelard.
Ao invés de uma história contínua, global,
causal, indagará como, quais arranjos na
ordem do saber produziram determinados
objetos que uma ciência poderá descrever.
Seu material é o discurso e os objetos que
determinados discursos, em cada época,
podem dispor ou apresentar, isto é, como um
objeto se torna inteligível e como alguém pode
apropriar-se de certos objetos para falar deles.
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Unidade II - Regularidades Discursivas
1. AS UNIDADES DO DISCURSO
Precisa-se afastar todo um jogo de noções que visam garantir a
idéia de continuidade:
a) Tradição (permanência vs originalidade do indivíduo); b)
Influência (liga os indivíduos a obras ou teorias); c)
Desenvolvimento
e
Evolução;
d)
Mentalidade
ou
espírito(continuidade do sentido – jogo do simbólico); e) Tipos e
Gêneros; f) Livro e Obra; g) Idéia da Origem; h) Já-Dito/ NãoDito.

“É preciso renunciar a todos esses temas que têm por função
garantir a infinita continuidade do discurso e sua secreta
presença no jogo de uma ausência sempre reconduzida. É
preciso estar pronto para acolher o discurso em sua irrupção de
acontecimentos, nessa pontualidade e dispersão temporal... Não
remetê-lo à longínqua presença da origem, tratá-lo no jogo de
sua instância”. (FOUCAULT, 2012, p.29)
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Unidade II - Regularidades Discursivas
Constitui-se o Projeto de uma descrição dos
ACONTECIMENTOS DISCURSIVOS como horizonte para
a busca das unidades que aí se formam. Esse tipo de
análise coloca oposições:
LÍNGUA vs ACONTECIMENTOS DISCURSIVOS
HISTÓRIA DO PENSAMENTO vs DESCRIÇÃO DO
DISCURSO
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Unidade II - Regularidades Discursivas

LÍNGUA vs

ACONTECIMENTOS DISCURSIVOS

LÍNGUA: sistema de enunciados possíveis, infinitos.
ACONTECIMENTOS DISCURSIVOS: conjunto finito e
efetivamente limitado das sequências que tenham sido
formuladas.
A Linguística trabalha com a língua e se pergunta sobre as
regras que subtendem esse sistema infinito.
A Arqueologia pergunta: Como apareceu um determinado
enunciado e não outro em seu lugar? (p.31)
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Unidade II - Regularidades Discursivas
HISTÓRIA DO
DISCURSO

PENSAMENTO

vs

DESCRIÇÃO

DO

História do Pensamento: Quando se analisa a
relação entre enunciado e pensamento, buscamse as intenções do sujeito: “O que ele diz no que
está dito?”
Proposta Descrição do Discurso: Deve-se
compreender o enunciado na singularidade de sua
situação, a condição de sua existência, sua
correlação com outros enunciados, que outra
forma de enunciação exclui:
“Por que esse discurso neste lugar, agora, e
não outro?”
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Unidade II - Regularidades Discursivas
Por que manter em suspenso as “formas prévias de
continuidade (tradição, influência, autor, obra, etc.)?

a)

Para restituir ao acontecimento sua singularidade de
acontecimento; para que ele surja em sua irrupção histórica e
mostre que descontinuidade não é uma falha na geologia da
história.

b)

Isola-se o enunciado em relação à língua e ao pensamento
para enxergar outras relações, outras regularidades. Para
descrever jogos de relações: entre enunciados, entre grupo de
enunciados; entre acontecimentos. “O enunciado, de um lado é
um gesto; de outro liga-se a uma memória, tem uma
materialidade; é único mas está aberto à repetição e se liga ao
passado e ao futuro” (p.32).

c)

Para descrever outras unidades, enxergar outras relações,
analisar sua coexistência, seu funcionamento.
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Unidade II - Regularidades Discursivas
O que dá unidade a um conjunto de enunciados?
O que são esses domínios, essas massas
enigmáticas a que chamamos de a medicina, a
economia política, a gramática?

a) Em que domínio? Domínio dos objetos
b) Em que tipo de enunciação? O sujeito enunciado
e forma de enunciação (estilo)
c) Em um alfabeto de noções? Disposição dos
conceitos (articulação entre o saber/ dizer)

d) Na permanência de uma temática? Temas ou
estratégias com uma materialidade repetível
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Unidade II - Regularidades Discursivas
Não se poderia detectar uma regularidade, uma
ordem em seu aparecimento sucessivo,
correlações,
posições,
funcionamento,
transformações?
É possível estudá-las como formas de repartição
e sistemas de dispersão?
Dessa discussão deriva o conceito de:

FORMAÇÃO DISCURSIVA
(Foucault, 2012 p.43)
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Unidade II - Regularidades Discursivas
FORMAÇÃO DISCURSIVA

“(...) Sempre que se puder descrever,
entre um certo número de enunciados,
semelhante sistema de dispersão e se
puder definir uma regularidade (uma
ordem,
correlações,
posições,
funcionamentos, transformações) entre
objetos, os tipos de enunciação, os
conceitos, as escolhas temáticas,
teremos uma formação discursiva.
(Foucault, 2012, p.43).

Arqueologia do Saber – M. Foucault

Unidade II - Regularidades Discursivas

[...] UMA FORMAÇÃO DISCURSIVA se
define (pelo menos quanto a seus objetos) se
se puder estabelecer um conjunto
semelhante; se se puder mostrar como
qualquer objeto do discurso em questão aí
encontra seu lugar e sua lei de aparecimento;
se se puder mostrar que ele pode dar origem,
simultânea ou sucessivamente, a objetos que
se excluem, sem que ele próprio tenha de se
modificar.
(FOUCAULT, 2012, p. 54)

Arqueologia do Saber – M. Foucault

Unidade II - Regularidades Discursivas

As FORMAÇÕES DISCURSIVAS,
segundo Foucault, são os agrupamentos
possíveis, ainda que intangíveis em sua
totalidade, de se estabelecer para
enunciados que, por semelhança no
sistema de dispersão, por sua
regularidade e por aproximações
temáticas, formam séries, conjuntos,
relações de exclusão e de coexistência.

Arqueologia do Saber – M. Foucault

Unidade II - Regularidades Discursivas

Por regras de formação, entende-se:
condições a que estão submetidos os
elementos de uma formação discursiva
(objetos,
modalidades
de
enunciação,
conceitos, escolhas temáticas).

O conceito de Formação
operatório, metodológico.

Discursiva

é

M. Pêcheux emprestou o conceito de Foucault,
mas ao transferi-lo para a AD, deu-lhe a
clássica
interpretação
althusseriana,
integrando o conceito marxista de “luta de
classes”.

Arqueologia do Saber – M. Foucault

Unidade II - Regularidades Discursivas
O CONCEITO DE FORMAÇÃO DISCURSIVA

1.

Lugar teórico visível da relação entre Michel
Pêcheux e Michel Foucault na construção da
Análise de Discurso.

2.

Na articulação entre sistematicidade e dispersão,
os desenvolvimentos do conceito FD mostram a
idéia cada vez mais forte a heterogeneidade da
Formação Discursiva.

3. Redes de Memória, trajetos sociais dos sentidos,
materialidades discursivas = Articulação entre FD,
Memória e História.

Considerações
A aula teórica sobre quem foi Foucault e a sua primeira fase ou primeiro
domínio identificado como FASE ARQUEOLÓGICA ou DOMÍNIO DA
ARQUEOLOGIA trata do SER-SABER. Foucault finaliza a Introdução da
obra Arqueologia do Saber asseverando:
Vários, como eu sem dúvida, escrevem para não ter mais rosto. Não me
pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo: é uma
moral de estado civil; ela rege nossos papéis. Que ela nos deixe livres
quando se trata de escrever.

Para Foucault o pensar transversalmente, é ser levado aos
deslocamentos, as aventuras, aos desvios dos percursos prédeterminados, isso não é incoerente, pelo contrário é uma forma de incitálo a continuar escrevendo e, consequentemente, uma maneira de exercer
sua liberdade. Experimentar é a grande característica de seu modo de
existência.

Considerações
E você, discente, que está iniciando o percurso da pesquisa precisa
parar pensar transversalmente sobre o tema, o problema, as
hipóteses de pesquisa, quais são os saberes que constituem o seu
objeto de pesquisa?
É momento de verificar quais redes de saberes você irá mobilizar
para refletir sobre seu objeto de pesquisa? Quais campos
epistemológicos terá que mobilizar para conhecer seu objeto?
Agora, aos moldes de Foucault, é sua vez de preenchê-lo.

É PRODUTO DE UMA
ÉPOCA, DE RELAÇÕES DE
PODER E SABER DE SEU
TEMPO.

Define o SUJEITO:
molda, posiciona quem
ele é e o que é capaz de
fazer.

Constrói saberes

DISCURSO

F
ARQUEOLOGIA
SUJEITO DO
CONHECIMENTO
Que posso saber?
Problematização da
formação do conhecimento.
Regras que regem as
práticas discursivas.

DOMÍNIO DA ARQUEOLOGIA ME
INSTRUMENTALIZA PARA VER/
COMPREENDER

O SUJEITO É UM PRODUTOR DE
SABERES
Como a Educação Sexual pode
se tornar uma ciência em um
determinado momento?
Enquanto docente/discente que
saberes estou produzindo sobre
diversidade, bullying,
homoafetividade, etc.?
Quais práticas discursivas são
veiculadas por mim?

F
ARQUEOLOGIA
BAUMAN

‘O que eu posso
saber?’
Ou,
‘O que eu posso ver
e enunciar em tais
condições?’

"A finalidade da educação...é
contestar o impacto das
experiências do dia-a-dia,
enfrentá-las e por fim desafiar as
pressões que surgem do
ambiente social. Mas será que a
educação e os educadores estão
à altura da tarefa? Serão eles
capazes de resistir à pressão?
Conseguirão evitar ser
arregimentados pelas mesmas
pressões que deveriam
confrontar?"
Zygmunt Bauman, 2007

ANÁLISE DE DISCURSO
•Análise do Discurso não pode se furtar de ampliar o alcance de
sua visada e de engendrar análises que articulem discursos,
imagens e práticas.
•Capacidade humana de produzir e representar indícios,
sintomas ou sinais de coisas outras. Ginzburg (1989) distinguirá,
nessa origem, a milenar condição humana de caçador. Durante
milênios, o homem aprendeu a rastrear a natureza de sua presa
e o caminho traçado por ela a partir de elementos quase
imperceptíveis.
•Uma realidade complexa demanda um instrumento de análise
complexo, partindo da linguagem como indício, entendido
na/pela concepção de Ginzburg (1989).
Ginzburg, C. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. Tradução de Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.)

Considerações...
 Gregolin (2005) aponta para um trabalho de análise
centrado nesta perspectiva da heterogeneidade, pois dentro
de uma FD podem coexistir o novo e o velho, a contradição
como diz Pêcheux e a dispersão como afirma Foucault.
 “A instalação de novas representações não elide a
coexistência dos sentidos tradicionais: como “um nó em
uma rede” cada enunciado relaciona-se com outras séries
de formulações, com outros trajetos que se cruzam e
constituem identidades através da reativação da memória
discursiva (GREGOLIN, 2005)”.

Considerações...
Propostas para o trabalho com a análise das FDs de um
texto.
Parte-se do dizer de Pêcheux (Análise Automática do
Discurso, 1993, p.254)
“É preciso poder explicar o conjunto complexo, desigual e
contraditório das formações discursivas em jogo numa dada
situação, sob a dominação do conjuntos das FIs, tal como a
luta ideológica das classes determina”.

Análise de formações discursivas
Como fazer? Uma proposta pensada por meio da leitura dos seguintes
livros:
1) FERNANDES, Cleudemar Alves. Análise do Discurso: reflexões
introdutórias. São Carlos: Claraluz, 2001. Livro em pdf:
http://www.foucault.ileel.ufu.br/sites/foucault.ileel.ufu.br/files/livro_a
d_reflexoes_introdutorias_-_cleudemar.pdf
2) GREGOLIN, M. do R. Foucault e Pêcheux na análise do
discurso: diálogos e duelos. São Carlos: Claraluz, 2004.

3) GREGOLIN, Maria do Rosário (org). Discurso e mídia: a cultura
do espetáculo. São Carlos: Claraluz, 2003.
1)

ORLANDI, Eni P. Análise de discurso:
procedimentos. 5 ed. Campinas: Pontes,2003.

princípios

e

Análise de formações discursivas
1º) Levar em consideração alguns conceitos:
MEMÓRIA DISCURSIVA: produz lembranças ou esquecimentos,
a reiteração ou o silenciamento de enunciados. Trata-se de
acontecimentos exteriores e anteriores ao texto, e de uma
interdiscursividade, refletindo materialidades que intervêm na
sua construção.
HISTÓRIA: Campo da FDs, procurar por meio da historicidade
perceber a dispersão/ contradição dos enunciados, certas
regularidades nos acontecimentos discursivos, identidades
formais, continuidades temáticas. Trata-se de acontecimentos
exteriores e anteriores ao texto, e de uma interdiscursividade,
refletindo materialidades que intervêm na sua construção.

Análise de formações discursivas
SENTIDO: trata-se do efeito de sentido entre sujeitos em
uma enunciação; nega-se a idéia de mensagem
encerrada em si; contesta a imanência do sentido.
INTERDISCURSO: presença de diferentes discursos
entrecruzados constitutivos de uma FD dada.
SUJEITO DISCURSIVO: constituído na interação social,
não é o centro do seu dizer, em sua voz, um conjunto de
outras vozes, heterogêneas, se manifestam. O sujeito é
polifônico e é constituído por uma heterogeneidade de
discursos.

Análise de formações discursivas
ENUNCIAÇÃO: efeitos de sentido entre A e B (lugares dos
diferentes sujeitos em interlocução); posição ideológica da
enunciação; do lugar sócio-histórico-ideológico de onde os
sujeitos dizem;

CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE DO DISCURSO: aspectos
históricos, sociais e ideológicos que envolvem o discurso, ou
que possibilitam a sua produção.
HETEROGENEIDADE: formas de presença do discurso das
diferentes vozes constitutivas do sujeito. Heterogeneidade
constitutiva (presença implícita, não mostrada, na voz do sujeito)
e heterogeneidade mostrada (presença explícita, marcada, na
voz do sujeito).

Análise de formações discursivas
2º) Dialogue com seu corpus de análise, como por exemplo:
Quem fala? De que lugar discursivo se fala?
Em que momento histórico, social, ideológico foi produzido esse
discurso? Por que se falou desse jeito e não de outro? Quais
foram as condições de possibilidade desse discurso?
Em que momento esse discurso esta sendo enunciado? Como é
o momento da enunciação desse discurso? Devido a esse
momento de enunciação, quais as implicações envolvidas tanto
para o autor (condições de possibilidade de seu discurso) e o
leitor (condições de possibilidade de recepção)?
Como as condições de possibilidade discursivas de autor e leitor
dialogam para produção de possíveis efeitos de sentido?

Música: TOM MAIOR (Martinho da Vila)
Esta em você
O que o amor gerou
Ele vai nascer, e há de ser sem
dor
Ah! Eu hei de ver
Você ninar e ele dormir
Hei de vê-lo andar
Falar, sorrir
Ah! Eu hei de ver
Você ninar e ele dormir

Hei de vê-lo andar
Falar, cantar, sorrir
E então quando ele crescer
Vai ter que ser homem de bem
Vou ensina-lo a viver
Onde ninguém é de ninguém
Vai ter que amar a liberdade
Só vai cantar em Tom Maior
Vai ter a felicidade de
Ver um Brasil melhor

Música: TOM MAIOR (Martinho da Vila)
Lugar Discursivo: Instituição Familiar
Condições de Possibilidade Discursiva do autor: Ditadura Militar;
Repressão à liberdade de expressão política; Moral Cristã

Sentido: efeito de sentido perpassa pelo diálogo discursivo entre autor
e leitor que está perpassado pelos princípios da Moral Cristã. O
sentido é histórico e a leitura de textos como esse tem o aspecto
muito importante de trabalhar a memória de um povo. “Deve-se para
saber as coisas que são constitutivas de um povo. (POSSENTI, 2001,
p.18)
Efeitos de Sentido: Brasil ainda não está melhor, Democracia relativa,
Violência, o povo continua sem voz, sem educação, etc...

Publicidade - Brastemp

Publicidade - Brastemp

Publicidade - Brastemp
Algumas considerações feitas por Gregolin (2005) na análise:
Certos discursos que circulam na mídia contemporânea produzem
uma rede simbólica que forja identidades a partir de uma “estética
de si” (FOUCAULT, 1994; 1995). São práticas discursivas que
constituem verdadeiros dispositivos identitários e produzem
subjetividades como singularidades históricas a partir do
agenciamento de trajetos e redes de memórias.
O arquivo de um momento histórico se constitui em “horizontes de
expectativas” e um acontecimento discursivo realiza algumas das
suas possibilidades temáticas. O que torna possível a compreensão
desses feixes de sentidos é a existência de trajetos temáticos, isto é,
um conjunto de configurações textuais que, de um acontecimento a
outro, articula os temas e opera o “novo na repetição”
(GUILHAUMOU E MALDIDIER, 1986, p. 45)

Publicidade - Brastemp
Em termos analíticos, o trajeto temático permite visualizar, no
interior da dispersão do arquivo, momentos de regularidade,
de sistematicidades que - embora instáveis – permitem a
inteligibilidade de certas escolhas temáticas num dado
momento histórico. Mais do que uma forma geral ou o
“espírito de uma época”, os trajetos temáticos são feixes de
relações e de deslocamentos.

Publicidade - Brastemp
 Lugar Discursivo: Instituição Familiar - Casamento
 Condições de Possibilidade Discursiva do autor: Em 1977 implantação da lei do divórcio -, os sentidos sobre o “casamento”
são instáveis, no Brasil. As práticas discursivas da mídia,
polemização do tema que fazem deslizar sentidos tradicionalmente
assentados. Tal polêmica coloca em confronto diferentes FDs a
partir do agenciamento coletivo das enunciações, produzindo
trajetos temáticos que reiteram ou polemizam as relações e os
papéis masculinos e femininos.
 Sentido: efeito de sentido perpassa pelo diálogo discursivo entre
autor e leitor que está perpassado pelos princípios da Moral Cristã e
os da Modernidade – Casamento como contrato - negócio. Para
fazer deslizar os sentidos, os textos acionam redes de memória: o
kitsch da canção popular no texto da propaganda 1; a divisão do
trabalho doméstico nas propagandas 2 e 3; os papéis femininos e
masculinos no interior do casamento na propaganda 4.

Publicidade - Brastemp
 Efeitos de Sentido: Esses deslizamentos produzem
efeitos sobre as representações e as identidades
feminina e masculina, instaurando polêmicas e, ao
mesmo tempo, fazendo retornar formulações
anteriores.
Trabalho da memória, esses enunciados integram-se a
redes de outras formulações e constituem outros
trajetos de sentidos.
Tanto que, no início dos anos 2000, vamos encontrar
essas polêmicas aparentemente já estabilizadas e à
idéia de “casamento” estão agregadas a outras redes
de memória que dão lhe novos sentidos.

Publicidade: Jornal Estadão

Publicidade: Jornal Estadão
 No plano visual, o texto da propaganda afirma um novo conceito de
“casamento” e de “família” nos quais a ruptura já está instalada;
entretanto, no plano verbal, o enunciado “é melhor você começar a
ler o Estadão” afirma que o “novo conceito de casamento” ainda não
está consolidado, isto é, ele existe mas você só saberá disso se “ler
o Estadão”. Cruzam-se, aí, o novo e o velho, mostrando que os
sentidos estão sempre à deriva, no entanto, podem ser
compreendidos porque atualizam (isto é, estabilizam/desestabilizam
a memória discursiva).
 Isso nos mostra que a instalação de novas representações não elide
a coexistência dos sentidos tradicionais: como um “nó em uma rede”
cada enunciado relaciona-se com outras séries de formulações, com
outros trajetos que se cruzam e constituem identidades através da
reativação da memória discursiva.

CASAMENTO HOMOAFETIVO

/

MENDES, 2013, IN: https://artesmendes.wordpress.com/tag/casamento-gay

CASAMENTO HOMOAFETIVO

(http://www.masquemario.net/blog/?p=442). Questão do Enem
http://soumaisenem.com.br/noticias/casamento-homossexual-agora-e-oficial

ATIVIDADE: Identifique as FDs
Música: TRÊS LETRINHAS – Marisa Monte
TRÊS LETRINHAS

Sim, são três letrinhas
Todas bonitinhas
Fáceis de dizer
Ditas por você
Nesse seu sim, assim
Outras três também
Representam não
Que não fica bem no seu coração
Sim, são três letrinhas
Todas bonitinhas
Fáceis de dizer
Ditas por você
Nesse seu sim, assim

Outras três também
Representam não
Que não fica bem no seu coração

É minha canção resto de oração
Que fugiu da igreja
Não quis mais do vinho
Foi tomar cerveja
Voltou ao jardim
E tá esperando gente
Que só disse sim
E tá esperando gente
Que só disse sim

E tá esperando gente
Que só disse sim.

LEITURAS PARA SEREM REALIZADAS
DEPOIS DESSAS DUAS AULAS.

As leituras, por exemplo, dos livros de Foucault podem ser
realizadas paulatinamente de acordo com a disponibilidade e
necessidade de cada um.
O recomendável é a leitura dos artigos, os quais foram
selecionados para que vocês tenham uma noção da
aplicabilidade dos conceitos estudados e explicados em sala
de aula.
Estamos na primeira fase da disciplina, ou seja, apenas
apresentando as fases foucaultianas, há conceitos da
primeira e segunda fase que poderão ser mobilizados para a
feitura dos artigos. Mas, o foco da disciplina estará na última
da fase.

LEITURAS PARA SEREM REALIZADAS
DEPOIS DESSAS DUAS AULAS.
1.

Livro de Michel Foucault. Arqueologia do Saber em pdf link
http://www.uesb.br/eventos/pensarcomveyne/arquivos/FOUCAULT.pd
f

2. Artigo “A ANÁLISE ARQUEOLÓGICA DO DISCURSO NA PRODUÇÃO
DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS: POLÍTICAS, PRÁTICAS E DISCURSOS NO CENÁRIO
BRASILEIRO (GEPEJA)” de Marcos Angelus Miranda de Alcantara.
Disponível
em
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rdive/article/view/32121
3. Artigo “CONTRIBUIÇÕES DA GENEALOGIA DE MICHEL FOUCAULT
À BIOÉTICA: ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO DE
DISPOSITIVOS DO BIOPODER” de Fernando Helmman e Marta Vedi.
Disponível
em
https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/19848951.2014v15n107p158
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