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Resumo 

 
A história de constituição do campo das Ciências Humanas coloca para a prática de pesquisa a questão de que o próprio objeto de pesquisa é 

também o sujeito do ato de pesquisar. O objetivo desse texto, diante dessa problemática, é trazer as contribuições do filósofo Michel 

Foucault para recolocarmos o problema da relação entre sujeito/objeto da pesquisa com humanos a fim de propormos outras questões para 
nossos “objetos/sujeitos” de estudo. Para isso, interessa-nos, em um primeiro momento, abordar a constituição do sujeito moderno produzido 

pelas Ciências Humanas. Em um segundo tempo, discutir as estratégias ético-políticas instauradas nas pesquisas com humanos. Assim, como 
será possível acompanhar, não mantemos o foco somente nos problemas de como estabelecer a relação com os outros na pesquisa e de como 

tomar suas produções enunciativas, mas procuramos compreender algumas instâncias do dispositivo científico, que modulam/governam as 

formas de relação com a pesquisa. 
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Abstract 

 
The history of constitution of the Human Sciences places to the practice of research the question that the very object of research is also the 
subject of the act of researching. The aim of this paper is to think the problem of the relationship between subject and object of research in 

Humanities in order to propose other questions to the "objects / subjects" of study. First, the text approaches the formation of the modern 

subject produced by the Human Sciences. Second, it discusses the production of ethical and political strategies in research with humans. 
Therefore, the article does not keep the focus only on the problems of how to establish relationships with the others in research and how to 

comprehend their productions of enunciation, but it tries to understand some instances of the scientific apparatus that modulate/govern the 

forms of relationship with research. 
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