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Para Foucault, 0 pape1 da filosofia nao e descobrir verdades ocultas, mas tomar visivel
exatamente 0 que ja esta visivel, ou seja, fazer aparecer 0 que esta tao perto, 0 que e tao imediato, 0

que esta tao intimamente ligado a nos mesmos e exatamente por isso, nao 0 percebemos. Fazer ver
o que vemos, san a rela<;5es de poder que e preciso interrogar.

Segundo Michel de Certeau (apud Artieres: 2004, p. 15-16), Foucault identificou os
movimentos, as for<;as que nao conhecemos e que, nao obstante, atravessam nosso presente. Da
Hist6ria da loucura na idade classica (1961) it Vontade de saber (1976), suas fic90es hist6ricas
tinham a mesma mirada: diagnosticar as for<;as que constituem nossa atualidade e que ainda a
movimentam. Ele tenta, desse modo, provocar "uma interferencia entre nossa realidade e 0 que
sabemos de nosso passado".

Mas, 0 que e atualidade? E 0 que se passa hoje, 0 agora. Esse agora, e definido a partir de
urn lugar. Quem define 0 momento que se escreve? De onde se fala? De que lugar se fala? Para
perguntar 0 que? Para problematizar a propria atualidade discursiva, colocar em discussao a propria
pertinencia.

o passado e olhado sobre uma perspectiva do presente, ou seja, uma reconstru<;ao
arqueologica e genealogica do passado sobre a otica do presente. Ele nao faz historia dos fatos.
Mas, ele tematiza/problematiza 0 modo como os fatos aparecem nas pniticas. Por que determinados
objetos entram na ordem do discurso e nao outros. A problematiza<;ao reve1a urn campo de lutas - 0

homem no interior dos discursos.

Foucault e urn pesquisador da descontinuidade, que perturba, que e curioso, que surpreende,
mas rigoroso no sentido cartesiano do termo. Foucault pensa a impensavel. Poder pensar diferente.
Urn exercicio intelectual de duvidar das coisas. Esta aberto ao inusitado.

o metodo consiste, para Foucault, em compreender que as coisas nao passam de
objetiva<;5es de pr<iticas determinadas, cujas determina<;5es devem ser expostas it luz, ja que a
consciencia nao as concebe. A teoria nao expressara, nao traduzira, nao aplicara uma pr<itica; ela e
uma pr<itica. Mas local e regional, nao totalizadora. Luta contra a poder, luta para faze-Io aparecer e
feri-Io onde ele e mais invisivel e mais insidioso. Luta nao para uma "tomada de consciencia" (ha
muito tempo que a consciencia como saber esta adquirida pelas massas e que a consciencia como
sujeito esta adquirid a, esta ocupada pela burguesia), mas para a destrui<;ao progressiva e a tomada
do poder ao lado de todos aqueles que lutam por ela, e nao na retaguarda, para esclarece-Ios. Uma
"teoria" e a sistema regional desta luta.

A partir de Foucault, afirmamos que pesquisar e urn processo de cria<;ao e nao de mera
constata<;ao. A originalidade da pesquisa esta na originalidade do olhar. Os objetos nao se
encontram no mundo it espera de alguem que venha estuda-Ios. Para urn objeto ser pesquisado e
preciso que uma mente inquiridora, munida de uma aparata teorico fecundo, problematize algo de
forma a constitui-Io em objeto de investiga<;ao. 0 olhar inventa a objeto e possibilita as
interroga<;5es sabre e1e.

E e necessaria perceber 0 discurso como uma pr<itica que forma sistematicamente os objetos
de que fala. 0 principal objetivo da analise e descrever as enunciados do discurso.
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A metodologia foucaultiana de pesquisa e baseada principalmente na analise de discursos,
incluido, por exemplo, estudos de documentos, de casos institucionais, depoimento de pessoas e
hist6rias de vidas pessoais.

Se entendermos tambem "metodo" , como uma "certa forma de interrogayao e urn conjunto
de estrategias analiticas de descriyao, poderemos entao dizer que a arqueologia e a genealogia SaD
mesmo metodos que Foucault tomou emprestados de Nietzsche para desenvolver suas analises
hist6ricas. Seja como for, 0 metodo em Foucault tern tambem 0 sentido de "determinadas formas de
analise muito especifica", algo que funciona sempre como uma vigiHincia epistemol6gica que tern,
no fundo, uma teorizayao subjacente.

Mas, vale ressaltar que a rigor, nao existe algum metodo foucaultiano e em vez de se falar
em uma teoria foucaultiana, talvez seja mais adequado falarmos em teorizayoes foucaultianas.

Ainda, Segundo Veiga-Neto (2004), se quisermos adotar uma perspectiva foucaultiana, nao
devemos partir de conceitos, nem devemos nos preocupar em chegar a conceitos estaveis e seguros
em nossas pesquisas, ja que acreditar que e1es tenham tais propriedades e acreditar que a pr6pria
linguagem possa ser estavel e segura - uma suposiyao que nao faz 0 minimo sentido nessa
perspectiva. Muito mais instigante e produtivo e formular problemas/ questoes, perguntar e
examinar como as coisas funcionam e acontecem, assim como ensaiar alternativas para que elas
venham a funcionar e acontecer de outras maneiras.

Nao ha muito sentido em alguem se declarar foucaultiano, visto que segui-Io significa,
necessariamente, tentar sempre usa-lo e ultrapassa-Io, deixando-o para tds. Assim, ser fiel a sua
filosofia significa, ao mesmo tempo, ser-lhe infiel, sem que ai exista necessariamente uma
contradiyao. Trata-se entao, de uma fide1idade negativa. (Ibid., p.24-5)

N a verdade, Foucault as vezes e desconcertante e ate mesmo urn enigma. 0 que 0 move e,
no fundo, uma permanente suspeita, suspeita que se contorce e se volta ate mesmo contra sua
pr6pria filosofia e sua intensa miliHincia politica, como se ele quisesse se libertar ate de si mesmo.

Foucault toma 0 presente como foco obstinado de suas pesquisas. Para isso e necessario
inquirimos a todo instante: como se pode ser diferente do que se e, pensar diferente do que se pensa,
fazer diferente do que se faz.

Para Foucault, a atividade filos6fica esta por excelencia no hoje que experimentamos. Ele
olha 0 presente como feixe regular de acontecimentos dispersos. Vma vez que a hist6ria, 0 melhor,
que sua compreensao da hist6ria nao clama por processos causais supostos por principios continuos,
tampouco a liberdade da consciencia do individuo como que engendrando quaisquer novidades,
teremos que admitir que tudo de que se trata quando pinyamos esta materia do presente e que ela e 0

resultado de acasos e de alguma regularidade no nivel dos acontecimentos.

Na Educa.;ao Matematica particularmente, consideramos que a defini.;ao, feita por
Kilpatrick (1992,), de pesquisa como urn inquerito disciplinado, converge com 0 pensamento
de Foucault. Vma definiyao amplamente proveitosa de pesquisa e a de pesquisa como urn inquerito
disciplinado (disciplined inquiry). 0 termo inquerito sugere que 0 trabalho visa responder uma
questao especifica; ela nao e uma especulayao vazia. 0 termo disciplinado sugere nao apenas que a
investigayao seja guiada por conceitos e metodos de disciplinas tais como Psicologia, Historia,
Filosofia ou Antropologia, mas tambem que seja desenvolvida de modo que a linha de investigayao
possa ser examinada e verificada. Inquerito disciplinado nao precisa ser "cientifico" no sentido de
ser baseado em hip6teses empiricamente testaveis, mas qualquer born trabalho cientifico deveria ser
scholarly (estudado detalhadamente), publico e aberto a criticas e possiveis refutayoes. Pesquisa em
educayao matemiltica e entao inquerito disciplinado em ensino e aprendizagem da matemiltica
(Kilpatrick, 1992).
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