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TÍTULO: Introdução à experiência intelectual de Michel Foucault: da 
arqueologia do saber à genealogia do poder 
 
I - OBJETIVO:  
 

Trata-se de apresentar a experiência intelectual de Michel Foucault  a 

partir de alguns de seus momentos centrais. Esta apresentação não visa 

apenas fornecer o esquema do processo de constituição dos conceitos que 

nortearão o desenvolvimento da obra de Michel Foucault com seu sistema 

intrincado de diálogos com o panorama intelectual de seu tempo, embora não 

se trate de furtar-se a tal tarefa. O objetivo maior aqui é mostrar como a 

formação de novos objetos de reflexão filosófica (a loucura, a clínica, o 

estatuto das ciência humanas, a sexualidade, o biopoder) é indissociável de 

uma questão de método referente aos modos de relação entre a filosofia e os 

saberes, textos e práticas que lhe são normalmente exteriores. Questão que 

leva Foucault a sistematizar noções como “arqueologia” e “genealogia”, 

elevando-as a alternativas ao fazer filosófico. Desta forma, este curso visa 

apresentar algumas linhas de força centrais para a compreensão do que 

convencionou-se chamar de “pós-estruturalismo”. 

 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 
 
 
 
  

 
II – CONTEÚDO: 
 

1) Como Foucault chegou à História da loucura? O impacto da 

epistemologia francesa de Canguilhem, Bachelard e Cavaillès na 

constituição do método em História da loucura.  
2) A razão e seu outro: a reflexão sobre a clínica como setor privilegiado 

da crítica da razão moderna e de seus processos de racionalização. A 

querela Foucault/Derrida a respeito do cogito cartesiano no interior da 

História da loucura. 
3) Como Foucault chegou à As palavras e as coisas? Filosofia e 

estruturalismo no interior da experiência intelectual francesa. A noção 

de episteme como suspensão das dicotomias entre história e estrutura. 

O “método” arqueológico é um historicismo trancendental? 
4) Em direção a uma arqueologia das ciências humanas : o conceito 

foucauldiano de modernidade e o primado do sujeito como duplo 

empírico-transcendental. Constituindo a temática da “morte do sujeito” 

através da pergunta: O que é um autor? 
5) Como Foucault chegou à História da sexualidade? A recuperação de 

Nietzsche e a transformação da crítica da razão em geneaologia do 

poder. Racionalização e dominação no último Foucault. 
6) Dar dignidade filosófica ao problema da sexualidade. Como o corpo se 

transformou em fator central da política? Foucault e os gender studies. 

Sexualidade e biopolítica : práticas discursivas sobre o corpo enquanto 

dispositivos de controle.  
7) Pode a noção de “cuidado de si” servir de fundamento para a 

reconstituição uma razão que não se inverta mais em dominação de si? 

Foucault e o recurso à imanência no pós-estruturalismo francês. O pós-

estruturalismo ou A crítica da razão à procura de um plano de 

imanência. 
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III – MÉTODOS UTILIZADOS 
 

 Aulas expositivas 

 

IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 Trabalho 

 

V – BIBLIOGRAFIA 
 
Bibilografia básica 
 
FOUCAULT, Michel; L’archéologie du savoir, Paris : Gallimard 

____ ; Dits et écrits, vol I e II, Paris : Gallimard 

____ ; Histoire de la folie, Paris : Gallimard 

____ ; Histoire de la sexualité, vol. I, II e III, Paris : Gallimard 

____ ; Maladie mentale et psychologie, Paris : PUF 

____ ; La naissance de la biopolitique, Paris : Gallimard 

____ ; Les mots et les choses, Paris : Gallimard 

____ ; La naissance de la clinique, Paris : PUF 

 

As traduções brasileiras podem ser utilizadas, assim como a copilação 

“Microfísica do poder” 
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