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2. RESUMO 

Este  projeto  de  pesquisa  apresenta  como tema  central  de  investigação  as 

relações entre poder e saber, especificamente as que ocorrem no interior do 

discurso jurídico, uma vez que este constitui essencialmente um instrumento de 

dominação e manipulação social, que emana não necessariamente do Estado, 

mas sim,  de  acordo  com  Foucault  (2008)  da  existência  de  “uma  rede  de 

minúsculos  poderes  que  se  estendem  pelo  corpo  social”,  assim  tais 

articulações  engendram  novas  formas  de  saber  que  consequentemente 

acarretam  novas  formas  de  poder,  articulando  perpetuamente  círculo 

poder/saber. 
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3. JUSTIFICATIVA

Esta pesquisa torna-se relevante na medida em que a observação e a análise 

do modo como o saber se calca na circulação de discursos que funcionam 

como verdade e passa, assim, a deter poderes específicos. Destarte, tanto o 

poder quanto o saber não se originam do aparato Estatal, mas é neste que 

ambos tomam sua forma terminal, o poder em forma de lei, norma, e o saber 

como linguagem/discurso jurídico que determina o que é verdadeiro ou falso, 



justo ou injusto, certo ou errado a a partir de práticas de pensamento muitas 

vezes maniqueístas.

  

4. OBJETIVOS

a) Geral:

 Identificar a relação intrínseca entre poder e saber no discurso jurídico.

b) Específicos:

 Investigar  o  poder  de  manutenção  exercida  pelo  discurso  jurídico 

submetido a um círculo discursal.

 Refletir acerca da perda de essência do discurso jurídico por meio da 

ressonorização mediante uma prodrução social  do esquecimento  que 

provém das rupturas publicitárias e da permanente re-tematização da 

atualidade na comunicação social.

5. METODOLOGIA

Por  se  tratar  de  um  estudo  essencialmente  teórico,  uma  vez  que 

apresenta como escopo especial  trazer à luz reflexões que foram objeto de 

preocupação de estudiosos desde a Antiguidade e que vem ganhando força 

atualmente por conta mesmo do contexto de maior complexidade que vivemos, 

a preocupação inicial será a de realizar uma revisão da bibliografia sobre as 

relações  entre  discurso  e  poder  de  modo  mais  amplo  e  buscar  mais 

especificamente fontes de informação e análise da circulação de discursos da 

verdade, sobretudo no que se refere ao discurso jurídico como produção de um 

saber/dominação.

Para  tal,  faz-se  necessário  inicialmente  delimitar  as  concepções  de 

discurso  e  saber  utilizadas  na  presente  pesquisa,  já  que  dependendo  do 

enfoque teórico tais conceitos se mostram muitas vezes bastante cambiantes. 

Desse  modo,  a  proposta  aqui  seria  trabalhar  com  as  concepções 

principalmente de Foucault (2008) e Santos (1988).



Será exigida do aluno orientando a realização de relatórios de pesquisa, 

cuja quantidade e natureza serão definidos pelo professor orientador, a fim de 

se verificar os resultados parcial e final do estudo proposto.

6. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

Atividade 1.

Leitura e análise de publicações e pesquisas sobre as relações entre discurso 

e poder

Atividade 2.

Resumo e fichamento das informações e dos dados para posterior análise.

Atividade 3.

Elaboração do texto do estudo a partir da descrição e análise dos resultados 

encontrados na pesquisa.

Atividade 4.

Conclusão da pesquisa. Revisão e finalização do texto.

7. RECURSOS NECESSÁRIOS

 Recursos humanos.

 Internet.

 Biblioteca: livros, periódicos.

 Materiais didáticos utilizados por alunos e professores que compõem 

o corpus.

 Cópias xerográficas.
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CRONOGRAMA DE PESQUISA
Atividade Mês 

Jan. Fev. Mar. Abr
.

Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out
.

Nov. Dez.

1 X X X X

2 X X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X



 Gravador.

8. RESULTADOS ESPERADOS

Supõe-se que seria possível buscar formas de rompimento com o círculo 

retórico existente por meio da própria emancipação (ADORNO,) do discurso 

jurídico  que  se  encontra  subordinado  à  cultura  industrial  e  pós-industrial, 

fazendo emergir assim um processo de desmarginalização deste, no intuito de 

se buscar a fusão conhecimento e usufruto de um novas formas de saber que 

não aquela essencialmente racionalista e cartesiana, que tem se mostrado já 

obsoleta  em  relação  às  necessidades  de  pensamento  do  homem  pós-

moderno., dando uma oportunidade de revolução do pensamento pelas mão de 

Minerva.
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