
 

 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA: O SÉCULO XX 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Ribeiro 

Prof. Dr. Fabiano Ramos Torres (prof. convidado da disciplina) 

 1º. quadrimestre de 2022 

Datas e horários: Matutino: segunda das 10:00 às 12:00 e quarta das 08:00 às 10:00. Noturno: segunda 

das 21:00 às 23:00 e quarta das 19:00 às 21:00. 

 

Atendimento matutino: sexta-feira 10-11h. 

Atendimento noturno: sexta-feira 13-14h. 

 

1. OBJETIVOS 

A Coragem da verdade é o último curso dado por Foucault, em 1984, no Collège de France antes 

de sua morte. O conjunto dessas aulas nos legou uma importante questão ética para o século XX 

trazida pelo filósofo da grade histórica da Ética antiga grega: como o sujeito se transforma, se 

refaz, se altera à medida que elabora um dizer-verdadeiro (dizer-a-verdade) na relação consigo e 

com os outros? A disciplina tem por objetivo recuperar, segundo Foucault, esta dimensão 

aletúrgica da verdade com um fim específico, o de circunscrever desdobramentos temáticos para 

o século XX e XXI, especialmente no que os docentes irão definir como a Coragem da 

Universidade, um dizer-verdadeiro que nos impele à condição de resistências epistemológicas na 

reflexão filosófica.   

 

2. CONTEÚDO 

A disciplina está organizada em três eixos: 1. Histórico-conceitual, no qual serão apresentadas as 

linhas maiores da interpretação foucaultiana da parresia (Sócrates; cinismo) segundo o curso A 

coragem da verdade; 2. Metodológico, no qual será apreendida a pesquisa arquegenealógica de 

Foucault e como ela pode funcionar, para seus leitores e pesquisadores, como caixa de ferramentas 

para o pensar e 3. Desdobramentos partir dos eixos anteriores no qual serão experimentados 

reflexões mais pontuais com as quais podemos assinalar mais diretamente as resistências 

epistemológicas.  

 

Temas principais por eixo 

 

Histórico-conceitual 

I. Epistemologia e aleturgia da verdade 

II. Parresia socrática; 

III. Parresia cínica; 

Metodológico 

I. Arqueologia, genealogia, arquegenealogia;  



 

 

II. Usos e abusos de um método; 

Desdobramentos 

I. Psiquiatrização à brasileira: o dizer a verdade da doença mental numa sociedade 

racista. O caso Lima Barreto. 

II. Psicologia das massas-bolhas: identificação e o dizer-a- (in)verdade do 

bolsonarismo. 

III. Antropofagia e cinismo: “Só a antropofagia nos une. Socialmente. 

Economicamente. Filosoficamente”. 

IV. Na quebrada dos canibais: cinoantropofagia e perspectivismo periférico. Filosofia 

urbana reversa. Pensamento perperiférico. Epistemologia das quebradas. A 

coragem da verdade e a inconstância da alma periférica. 

 

3. MÉTODO 

 

 Encontros  semanais às segundas-feira via zoom (sincrônico): exposição do tema da 

semana ao vivo. A gravação será disponibilizada, mas os docentes estimulam que todos 

estejam ao vivo na sala para realização dos debates. 

 Entrega de resenhas de textos da aulas (parte da participação na disiciplina): 3 resenhas. 

 Atividades de leitura (assíncrono, programadas para quartas-feiras conforme a leitura 

programada da semana).  

 A plataforma utilizada para disponibilização dos materiais é o SIGAA. 

 

4. CRONOGRAMA 

O cronograma das aulas síncronas e as referências de leitura do dia está disponibilizado no 

SIGAA no espaço da matéria.  

 

 

5. AVALIAÇÃO 

Uma prova final cujo formato será discutido em sala. 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

FOUCAULT, M. A Coragem da Verdade: O Governo de Si e dos Outros II. Martins Fontes, São 

Paulo, 2014. 

________.“O que são as Luzes?” In: Ditos e escritos II. Arqueologia das ciências e história dos 

sistemas de pensamento. Manoel Barros da Motta Org. Trad. Elisa Monteiro. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2005, pp. 335-351. 

MACHADO, R, “Introdução. Por uma genealogia do poder”. In: FOUCAULT, M. Microfísica do 

poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 2005. 

______. Ciência e Saber - A trajetória da arqueologia de Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1981. 

TORRES, F. R. (2021). As Encruzilhadas do Saber Moribundo: periphosophos pivetis. Revista 



 

 

Limiar, 8(15), 167–178. 

Comentário: junto dos textos das aulas 9a.  e 11ª. aulas (que serão disponibilizados 

antecipadamente pelo prof. Cadu Ribeiro) esta bibliografia configura a leitura obrigatória da 

matéria, conforme distribuição abaixo. 

 
DISTRIBUIÇÃO DAS AULAS SÍNCRONAS ÀS SEGUNDAS-FEIRAS 

MATUTINO/NOTURNO 

 

SEMANAS  TEMA DA AULA Dias  Datas da entrega 

de resenhas (via 

google form) 

1ª.  Acolhimento: apresentação do programa e organização da 

matéria. 

14/02  Leitura do texto 

da semana 

2ª.   

Epistemologia e aleturgia da verdade: Bibliografia: 

FOUCAULT. A coragem da verdade. Aula 01/02/1984 (1ª. 

e 2ª. hora). 

 

21/02 Leitura do texto 

da semana 

3ª.  Parresia socrática. Bibliografia: FOUCAULT. A coragem 

da verdade. Aula 2/02/1984 (1ª. e 2ª. hora). 

 

07/03 Leitura do texto 

da semana 

4ª.   Parresia cínica. Bibliografia: FOUCAULT. A coragem da 

verdade. Aula 29/02/1984 (1ª. hora) Excertos das aulas 

seguintes apresentando principais características do cinismo: 

escândalo da verdade, a vida filosófica, reversão cínica da 

vida reta, o escândalo da animalidade, vida de "cão". 

14/03 Entrega da 

resenha 1 

5ª.  Parresia cínica. . Bibliografia: FOUCAULT. A coragem da 

verdade. Aula 29/02/1984 (2ª. hora). As posteridade 

políticas do cinismo: a revolução como estilo de existência. 

As posteridades estéticas: a arte moderna. 

21/03  Leitura do texto 

da semana 

6ª.   Arqueologia, genealogia, arquegenealogia. Bibliografia: 
MACHADO, R. “Introdução. Por uma genealogia do 

poder”. 

28/03  Leitura do texto 

da semana 

7ª.   Usos e abusos de um método. Bibliografia: MACHADO, R. 

Ciência e Saber - A trajetória da arqueologia de Foucault. 

Capítulo IV. 

04/04  Leitura do texto 

da semana 

8ª.   Antropofagia e cinismo: Só a antropofagia nos une. 

Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. 

Bibliografia: FOUCAULT, M. “O que são as Luzes?” In: 

Ditos e escritos II. Arqueologia das ciências e história dos 

sistemas de pensamento. Manoel Barros da Motta Org. Trad. 

Elisa Monteiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, 

pp. 335-351. 

11/04  Entrega da 

resenha 2 

9ª.  
Psiquiatrização à brasileira: o dizer a verdade da doença 

mental numa sociedade racista. O caso Lima Barreto. 

Bibliografia: artigo do professor. 

18/04  Leitura do texto 

da semana 

10ª.   
Na quebrada dos canibais: cinoantropofagia e 

perspectivismo periférico." Filosofia urbana reversa. 

Pensamento perperiférico. Epistemologia das quebradas. A 

coragem da verdade e a inconstância da alma periférica.  

25/04  Leitura do texto 

da semana 



 

 

Bibliografia: Torres, F. R. (2021). As Encruzilhadas do 

Saber Moribundo: periphosophos pivetis. Revista Limiar, 

8(15), 167–178. 

https://doi.org/10.34024/limiar.2021.v8.12571 

 

11ª.   
Psicologia das massas-bolhas: identificação e o dizer-a- 

(in)verdade do bolsonarismo. Bibliografia: artigo do 

professor. 

02/05  Entrega da 

resenha 3 

12ª.   
Avaliação e encerramento do percurso 

09/05  Entrega da 

prova final 

13ª.  (Data disponível para resolver dúvidas gerais da matéria) 16/05   

 

https://doi.org/10.34024/limiar.2021.v8.12571

