
Plano do Biênio 2018-2020 

GT Estudos Discursivos Foucaultianos – ANPOLL 

 

 

Apresentamos o plano elaborado a partir das decisões tomadas na reunião de 

encerramento do primeiro encontro do GT Estudos Discursivos Foucaultianos, que foi 

realizado durante o XXXIII Encontro Nacional da ANPOLL, na UFMT – Universidade 

Federal do Mato Grosso, Cuiabá, MT, entre os dias 27-29, de junho de 2018.  

 

1. Linhas de pesquisa para o próximo biênio 

 

Como apresentado no Relatório, para a primeira edição do nosso GT, estipulamos seis 

linhas de pesquisas, distribuídas conforme as propostas de comunicação. Para o próximo 

biênio, ficou decidido que os trabalhos inscritos deverão se pautar somente em dois 

grandes temas, a saber: 

1) Direitos humanos em práticas discursivas;  

2) Práticas de Liberdade: governamentalidade e resistência. 

 

Essa nova organização terá por finalidade valorizar a discussão do referencial teórico, a 

qual foi suscitada pela seguinte interrogação: “Em que ponto estamos em relação aos 

conceitos desenvolvidos por Michel Foucault e de que modo eles se tornam produtivos 

às análises que o grupo vem empreendendo? 

O grupo questionou se os conceitos são tomados como estabilizados, e o esforço conjunto 

está em mostrar sua “aplicação”, ou se ainda tomamos como central a tarefa de 

problematizá-los.  

Houve consenso em relação ao fato de ainda há conceitos que precisam ser 

problematizados, em especial aqueles advindos dos textos que envolvem a ética e a 

estética da existência, discutidos pelo referido filósofo no que se convencionou chamar 

de terceira fase de Foucault. 

Foi consensual, de igual modo, que não devemos cair no risco de tratar Foucault como 

uma recitação ou pura aplicação. Os trabalhos do autor devem ser mobilizados pelas 

reflexões que desenvolve. É como uma luz para as análises que seus trabalhos nos 

interessam.  

 



2. Cadastramento e recadastramento no GT  

Durante o próximo biênio, será realizado o processo de recadastramento de membros do 

GT. O cadastramento ao grupo poderá ser solicitado a qualquer tempo por pesquisadores 

da área da linha, mediante preenchimento da ficha de inscrição disponibilizada no site do 

GT. Todos os membros deverão estar vinculados a grupos de pesquisa certificado no 

Diretório do CNPq e a Programas de Pós-Graduação.  

O GT continuará aceitando inscrição de doutorandos, no entanto, o gênero de sua 

apresentação não poderá estar restrito ao formato apresentação de tese em andamento. As 

discussões devem contemplar algum aspecto de sua pesquisa que tem a ver com os dois 

grandes temas já expostos no item anterior. 

Os mestrandos continuam apresentando na modalidade Painel. 

 

3. Criação de Site e revista do GT  

Os participantes consideraram a necessidade de criação de um site do grupo para que 

entre em funcionamento até o final deste ano, bem como de uma revista com os trabalhos 

apresentados durante o GT. 

Título Provisório do Periódico: REDIF – Revista de Estudos Discursivos Foucaultianos 

A REDIF visa ao fomento da produção científico-acadêmica, sob a perspectiva dos 

Estudos Discursivos Foucaultianos, organizando-se a partir de números temáticos acerca 

de problematizações conceituais que se desdobram dos pressupostos teórico-

metodológico-analíticos das discussões de Michel Foucault. Sob essa perspectiva, 

considerar-se-á o escopo dos resultados de trabalhos desenvolvidos por pesquisadores no 

interior de programas de Pós-Graduação no Brasil e no Exterior. 

Editor-chefe: Prof. Dr. Nilton Milanez (Universidade Estadual de Feira de Santana). 

Editora-chefe: Profa. Dra. Denise Gabriel Witzel (Universidade Estadual do Centro-

Oeste).  

Editora: UEFS Editora. 

A UEFS Editora foi criada em 2002, pelo Conselho Adminsitrativo da UEFS, como um 

órgão suplementar da Reitoria. Está organizado em sua estrutura com um diretor, um 

editor e possui um Conselho Editorial, integrado por nove membros, os quais são 

professores da UEFS, indicados para a função por seus respectivos departamentos. 

Vinculada à ABEU (Associação Brasileira de Editoras Universitárias), a UEFS Editora 

prioriza a publicação de obras originais de caráter técnico-científico e cultural. 

Periodicidade: semestral. 



Previsão de lançamento do primeiro número: julho de 2019. 

Prazo de submissões: janeiro a março de 2019. 

Período de avaliação das submissões: abril e maio de 2019. 

  

4. Organização do próximo encontro  

Para o próximo encontro do GT, que ocorrerá durante o Encontro Nacional da Anpoll em 

2020, a reunião deliberativa do GT indicou o seguinte:  

a) na inscrição, enviar um resumo da proposta, que deverá conter entre 250 e 300 palavras 

para o e-mail dos coordenadores:  

Tema 1: Direitos humanos em práticas discursivas. 

Tema 2: Práticas de Liberdade: governamentalidade e resistência. 

 

Pedro Navarro (UEM) – Coordenador  

Vanice Sargentini (UFSCar) – Vice-coordenadora 

 

Cuiabá, 29 de setembro de 2018.  

 


