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PROJETO DE PESQUISA 

Apresentar projeto com no máximo 6 laudas, contendo: Título, Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados 
Esperados, Referências Bibliográficas e Cronograma para 01 ano (incluindo relatório ou artigo produzido).      
 

 
 
1. Introdução:  

 

 Esta pesquisa visa aprofundar dois temas recorrentes nos cursos do Collège de 
France de 1977 e 1978, a saber: as características do “Pastoreio” ou “Poder Pastoral” 
e a governamentalidade, enquanto desenvolvimento de técnicas de governo1. Ela tem 
origem numa prática pastoral desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUCSP) e no convívio com as diferenças, por meio do qual discursos e ações se 
fizeram observados, analisados e avaliados, no constante choque de razões, vivências e 
finalidades. Foi neste contexto que se entrecruzaram saberes e perspectivas de ordem 
teológica e filosófica.  

 
 No discurso eclesial e teológico, a utilização do termo pastoral é um dado 

corrente e indica, particularmente, a prática da Igreja católica, por meio de 
comunidades eclesiais e dos movimentos espirituais, nos âmbitos sociais e políticos. 
Ele define o “cuidado” específico que o pastor deve ter por cada “ovelha ferida ou 
perdida” − à luz da tradição profética de Ezequiel (37, 21-22; 23b-24) e do anúncio 
evangélico de Jesus (Jo 10,3.16; 21,15-17) − em meio às injustiças sociais. Na 
Encíclica Fidei Donum, proferida por Pio XII e endereçada aos patriarcas, primazes, 
arcebispos e bispos de todo o mundo, ouvimos dizer:  

 Não há dúvida alguma de que somente ao apóstolo Pedro e a seus sucessores, os pontífices 
romanos, confiou Jesus Cristo o cuidado de todo o seu rebanho: "Apascenta meus cordeiros, apascenta 
minhas ovelhas" (Jo 21,16-18). E, se cada bispo é o sagrado pastor apenas da porção do rebanho a ele 
confiada, no entanto, por instituição e preceito de Deus, é legítimo sucessor dos apóstolos e, por isto, 
responsável, juntamente com os outros bispos, pelo múnus apostólico da Igreja. 

                                         
1 Estes temas foram apresentados por Michel Foucault em sua crítica da razão política no curso Segurança, Território, 
População, de 1978, e na Conferência Omnes et Singulatim, ministrada na Universidade de Standford. 
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Em outras áreas do saber, a utilização indiscriminada desta terminologia gera 
desconfiança, perplexidade e prevenção. Foram estas as impressões e os sentimentos 
percebidos no trabalho desenvolvido com professores e alunos, cuja matriz de 
pensamento, por exemplo, se encontra na análise foucaultiana dos mecanismos de 
poder ligados às práticas de dominação. Para Michel Foucault, o pastorado se define 
por meio de relações de poder que controlam e tolhem a ação e o pensamento daqueles 
que pastoreia, impondo-lhes um conjunto de valores por meio de dispositivos e 
tecnologias que os impedem de resistir ao exercício deste mesmo poder. Esta prática, 
longe de contribuir à verdadeira constituição de um sujeito ético, capaz de responder 
por suas ações, cria assujeitamentos e dá livre acesso a uma dependência individual e 
completa2 e instaura um policiamento que impede o exercício da liberdade em meio 
aos jogos de poder.  

 
Em suma, trata-se de perceber, aqui, o encontro de perspectivas distintas, com 

instrumentos de análise e de ação específicos. Para aquele que, inspirado na proposta 
de Jesus, se sente impelido a viver no meio universitário, a perspectiva de Michel 
Foucault pode ser vista como um entrave à prática pastoral e algo a ser veementemente 
combatido. Nós preferimos vê-la como um desafio. Trabalhar com o diferente, 
vencendo a tentação de trazer para nós o que se nos opõe, diluindo-o em nossa prática 
discursiva ou mesmo pastoral, é o primeiro passo para sairmos da condição de escravos 
e proporcionar a nós e aos que são alvos do nosso cuidado a resistência ao exercício 
abusivo do poder e a luta pela superação das práticas de dominação de si e dos outros.  

  
 

2. Objetivo: 

              Esta pesquisa tem por escopo elucidar o que Michel Foucault denomina de 
poder pastoral ou pastoreio, a partir dos cursos ministrados no Collège de France nos 
anos de 1977 e 1978, articulando-o com tema da constituição da subjetividade e o 
cuidado de si presente no Curso de 1980, cujo conteúdo foi publicado no livro A 
Hermenêutica do Sujeito.  

                                         
2 FOUCAULT. Omnes et Singulatim. In: Ditos e Escritos IV, p. 367.  
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3. Justificativa: 

 

Num ambiente crítico como o da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUCSP) ou de qualquer outra Instituição Superior de Ensino que se pretende plural e 
cujos interlocutores são, em boa parte, epígonos das correntes filosóficas inspiradoras 
ou inspiradas no movimento estudantil de 68, a veiculação do termo pastoral apresenta 
por si, senão uma dimensão problematizante, ao menos uma certa prevenção em 
relação ao caráter “normalizador” e de “controle” que lhe é agregado. Aprofundar esta 
temática e situá-la no contexto da práxis-pastoral latino-americana é, para nós, 
fundamental. 
 
 

4. Desenvolvimento do tema. 

 

 Os anos sessenta foram marcados por uma verdadeira desordem no pensamento. 
Isso sacudiu a Instituição Eclesial e a fez refrear os impulsos de transformação que se 
apresentavam dentro e fora dela. 
 
  Se até o início dos anos sessenta vivia-se ingenuamente sob a crença em um 
bem sobre o qual todo mundo podia se conciliar; se os valores, a partir dos quais se 
mantinham as revoltas contra a opressão imperialista dos Estados Unidos e a 
exploração do capitalismo eram baseados na crença de um futuro comunitário 
reconciliado; se era possível “pensar no universal, sob o ponto de vista da humanidade 
inteira”3, maio de 68 procurou mostrar que esta empreitada não passava de uma 
pretensão filosófica.  
 
 Pouco a pouco, o pensamento de Foucault e de seus contemporâneos foram 
demonstrando que esta vontade do universal mostrava-se incapaz de satisfazer tais 
exigências. Maio de 68 foi mais do que uma revolução cultural, “ele foi o marco de um 
acontecimento filosófico que não tem sentido senão sob o ponto de vista da história do 
                                         
3 EWALD, F. O Fim de um mundo, p. 92. 
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século XX”4,  em que se opôs toda uma série de razões particulares ao exercício da 
opressão de uma razão erudita, tecnicista e totalizante. Foi uma recusa de múltiplos 
aspectos contendo, no entanto, um denominador comum: a recusa de toda totalização. 
Nem mesmo a sociedade de direito, que presume a coexistência de liberdades sobre a 
ideia de igualdade, foi capaz de conter a pretensão à universalidade dominadora. O 
sangue derramado nas duas guerras e a irracionalidade do Holocausto a provaram.  
 
 Nos anos que seguiram maio de 68, o sujeito, a partir do qual se erigiram 
propostas e valores universais, se fragmenta. A pretensão ao universal reparte-se em 
uma infinidade de grupos. Destarte, tanto na ordem interna quanto internacional, cai 
por terra a crença em valores em nome dos quais se poderia falar do direito de cada 
um. Como diz François Ewald: “Cada grupo e seus valores, e o valor destes valores é 
o próprio campo dos conflitos”.5 Segundo ele, essa crise, resultante de um desencanto 
em relação a utopias totalitárias com seus Holocausto e Gulags, comparada àquela que 
seguiu as guerras de religião, colocou este sujeito frente à exigência de dever fazer uma 
nova experiência de si mesmo.  
  
 As categorias utilizadas por este sujeito em sua saga pelo saber, em sua vontade 
de conhecimento, movido por uma vontade de verdade, já não tinham, mais serventia. 
Agora, ele se vê na “impossibilidade de pensar como antes, sem saber como pensar o 
futuro”.6  
 
 Se para maioria da humanidade essa crise é ruim e razão de desespero, para 
Foucault, como para François Ewald, ela é boa porque faz recair sobre o sujeito uma 
dupla interrogação.  Primeira, o sujeito ocidental é levado a perceber como sua vontade 
de verdade, constituída como universal, pode ser particular e dominadora. Segunda, em 
meio à crise, o sujeito ocidental prova a necessidade de se retomar ele próprio, “de se 
retomar através de sua história e de compreender como o outro que ele imaginava 

                                         
4 Ibidem, p. 93. 
5 EWALD, F. O Fim de um mundo, p. 94. 
6 EWALD, F. O Fim de um mundo, p. 94. 
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poder acolher no seio de uma bela racionalidade unificadora, se reivindica, ao 
contrário, numa alteridade radical ao nosso próprio pensamento”.7  
 
 A análise genealógica do poder, desenvolvida por Foucault, proporciona ao 
sujeito o exame das condições de produção e de validade do saber e a compreensão de 
que a verdade “se prende menos a um tipo de purificação dos conhecimentos que a um 
regime de enunciado (uma epistème, dizia As Palavras e as Coisas, certas economias 
da relação saber-poder, dirá Vigiar e Punir) que caracteriza tal ou tal saber em um 
dado momento”.8  Contrariamente à noção tradicional de “adequação de um 
pensamento à coisa”, a verdade é, pois, o que obriga um pensamento a pensar de uma 
certa maneira ou a pensar-se como cuidado. O sentido tradicional de verdade deve, 
então, ser superado. Em seu lugar, trata-se de pensar uma história da verdade. Como 
diz François Ewald, “a ideia de uma história da verdade não quer dizer que estejamos 
condenados ao erro. Pelo contrário, vivemos de qualquer maneira no elemento da 
verdade”.9  
  
 A ideia da história da verdade, por sua vez, demonstra que ela não é sem efeito. 
É preciso encarar o fato de que, ao ser produtora de regimes de identidade, em que 
estão inscritos princípios de exclusão, ao mesmo tempo em que a verdade unifica, ela 
separa.10 Por meio dela, somos levados a compreender que, em toda pretensão ao 
universal, há a recusa; que todo universal é aí particular, pois, pelo fato de recusar 
certas particularidades, ele não pode ter aí saber absoluto.  
  
 Por outro lado, a história da verdade nos faz entender também que não estamos 
condenados à particularidade dos regimes de verdade que nos oprimem; que o fim de 
um mundo, não é o fim do mundo. Para Foucault, “não há sentido em querer afirmar 
como universais valores dos quais se sabe que não podem ser senão particularidades. 
É preciso chegar até mesmo a compreender como, em uma conjuntura como a nossa, 

                                         
7 Ibidem, p. 95. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, p. 96. 
10 Cf. Ibidem. 
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marcada pela dispersão de valores, e das identidades, a recusa da vontade 
moralizadora é uma posição sábia e salutar”11 
 
 Embora pareça paradoxal, diz François Ewald, na genealogia proposta por 
Foucault não há espaço para o ceticismo: 

 

 Traçar os limites da razão não significa que a razão não exista; fazer a história da vontade da verdade 
não implica que se negue a sua existência uma vez que, pelo contrário, a supomos. Não pode haver aí 
relativismo de Foucault, porque não há nele ponto de vista totalizador.12        

  
 O pensamento de Foucault é, pois, uma incitação a sairmos da minoridade em 
nosso tempo, aos moldes do que propunha Kant ao responder à questão: “O que é o 
iluminismo?”; é um convite ao sapere ande, de lançar mão de seu próprio 
entendimento para responder aos problemas próprios de seu tempo; é superar a 
incapacidade de se servir dele sem a direção, sem a dependência do outro. 
  
 A necessidade de um mestre, um dos temas da Hermenêutica do Sujeito, será 
somente um dos efeitos desta determinação em decidir-se fazer uso do conhecimento 
sem a direção do outro. O mestre não será mais do que a alteridade necessária no 
processo de ocupar-se de si mesmo, quando se tem por missão ou vocação ocupar-se 
também dos outros.  
 

Dito isto, entrar em contato com o pensamento de Foucault, aprofundar suas 
múltiplas perspectivas ao analisar o exercício de poder e sua ligação intrínseca com a 
manifestação da verdade, tornar visível a economia política da instituição eclesial e os 
efeitos de seus dispositivos de governamentalidade e, finalmente, tomar Foucault como 
um crítico rigoroso da prática pastoral, eis os objetivos a serem perseguidos, do qual 
este trabalho não é mais que o passo inicial.  

 

                                         
11 Ibidem. 
12 Grifo meu. EWALD, F. O Fim de um mundo, p. 98. 
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Tomar Foucault como crítico rigoroso é lançar-se na incitação à ação que resiste 
às práticas de dominação, incitação à ação enquanto processo de subjetivação que toma 
para si a responsabilidade do governo de si em meio às instituições voltadas para o 
governo dos outros. Tomar Foucault como um crítico rigoroso da prática pastoral e das 
relações de poder que lhe são inerentes é lançar-se no desafio de vê-la criticada sem ser 
totalmente negada; afinal, negar em sua totalidade não seria uma forma de sucumbir ao 
jogo da dominação? 
 

7. Integrantes do Grupo 
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