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APRESENTAÇÃO
O presente trabalho é a tradução, produzida pela equipe de tradutores da
Prometeus, de O Discurso e a Verdade: a problematização da parrhesia, seis
conferências de Michel Foucault proferidas em inglês na Universidade da
Califórnia, em Berkeley, entre outubro e novembro de 1983. A transcrição que nos
serviu de base para a tradução foi editada em inglês em 1985 por Joseph Pearson e
compilada a partir das gravações das conferências, disponíveis para download no sítio
do Media Resources Center da Moffitt Library (UC Berkeley)1. Essa transcrição foi
reeditada em 1999 por www.repb.net.
Tais conferências do último Foucault são de extrema importância tanto para os
estudiosos de filosofia clássica e helenística quanto para os estudiosos de Foucault e da
história das ideias. Nelas, o filósofo francês aprofunda sua discussão em torno da noção
helenística de cuidado de si, perfazendo a genealogia da noção grega de parrhesia
(franqueza ao falar), traçando seus desdobramentos a partir das tragédias gregas e da
filosofia socrática e platônica até as filosofias helenísticas e mostrando como, a partir de
seu uso político, chegou-se ao seu uso filosófico e terapêutico.
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O texto também é um guia sobre a questão da parrhesia através dos textos
clássicos
lássicos e helenísticos, pois Foucault recorre, para fundamentar suas interpretações, aos
textos primários dos trágicos e filósofos da Antiguidade.
Esperamos então que essa tradução seja útil para a comunidade filosófica e para
os leitores em geral, vistoo que, como o próprio Foucault nos diz na 6ª. Conferência, o
mapeamento do desenvolvimento da noção grega de parrhesia se identifica com o
próprio estudo sobre as origens do pensamento crítico ocidental.
Agradecemos a Gary Handman, diretor do Media Resources
Resources Center da Moffitt
Library da Universidade Berkeley,
Berkeley por nos fornecer as gravações
ões originais das
conferências e nos conceder a permissão para traduzir e publicar tais conferências em
língua portuguesa.
Os editores da Prometeus

2

PROMETEUS - Ano 6 - Número 13 – Edição Especial - E-ISSN:
ISSN: 2176-5960
2176

