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PLANO DE TRABALHO 

 

1. Plano de trabalho do GT EDF - Estudos Discursivos Foucaultianos para o biênio 

2017/2019: 

 

O GT Estudos Discursivos Foucaultianos (EDF) objetiva criar um espaço de 

discussão que reúna pesquisadores de Letras e Linguística em torno do pensamento do 

filósofo francês Michel Foucault, atentando para questões concernentes à linguagem e 

sua relação com aspectos sociais, históricos, políticos e culturais. 

Considerando o exposto, o GT EDF intenta realizar as seguintes atividades:  

 

a)  apresentar e discutir pesquisas que tematizem a produção de discursos, a partir de 

aportes teórico-metodológicos desenvolvidos à luz dos estudos do referido autor; 

 

b) discutir temas relevantes para a linha de pesquisa de estudos do discurso, mirando-se 

na produtividade das noções de discurso, poder e sujeito elaboradas por Michel Foucault; 

 

c) problematizar, sempre que necessário, as noções desse campo teórico, guiando-se pela 

necessidade de revisitar, redefinir e/ou propor novas possibilidades de incursão no 

pensamento de Foucault. 

 

2. Linhas temáticas 

1 O método arquegenealógico de análise de discursos 

2 Discurso, poder e resistência 

3 Discurso e produção de subjetividades 

4 O corpo numa abordagem foucaultiana 

5 Discurso, verdade e cuidado de si na contemporaneidade 

6 Dispositivos e tecnologias de governamentalidade  

 



3. Atividades a serem desenvolvidas e cronograma:  

Os coordenadores e membros do GT executarão atividades de estudo, discussão 

e pesquisa, com base no seguinte cronograma para o biênio 2017/2019:  

 

 Junho 

a dezembro 

 2017 

Janeiro  

a julho 

2018 

Agosto a  

dezembro de 

2018 

Janeiro  

a julho 

2019 

Leitura 

coordenada e 

discussão de 

bibliografia 

 

 

   X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Reuniões 

semestrais a 

distância para 

apresentação e 

debate dos 

trabalhos 

desenvolvidos 

pelos membros 

 

Encontro em 

dezembro 

 

Encontro em 

julho 

 

Encontro em 

dezembro 

 

 

-Participação 

do GT nos 

Encontros 

nacionais da 

ANPOLL 

    

Encontro 

nacional da 

ANPOLL de 

2019 

Sistematização 

dos resultados 

  

Discussão 

para 

elaboração do 

Relatório 

parcial 

  

Discussão para 

elaboração do 

Relatório Final 

Relatório com 

resultados das 

pesquisas  

  

Relatório 

parcial 

  

Relatório Final 



 


