
 

 

OBJETIVOS A ordem do discurso - aula inaugural de Michel Foucault proferida no Collège de France, 

em 1970 - será o fio condutor do curso proposto. Formulam-se aí, além dos temas centrais 

de seus livros anteriores, novas questões que concernem a insistência, presente em toda sua 

obra, sobre o caráter material e anônimo do discurso.   

 

Vértice da mudança do método arqueológico, cujo o ápice é As palavras e as coisas, de 

1966, para uma abordagem genealógica, mais evidente em Vigiar e punir, de 1975, A 

ordem do discurso permite articular os dois momentos do pensamento do autor. 

 

Alheio à tradição que identifica no discurso um instrumento da subjetividade e refratário à 

corrente que se apropria do discurso através de uma hermenêutica strictu sensu, Foucault 

encontra nele a atuação de práticas e intervenções institucionais e de todo um complexo 

regime de exclusões internas e externas a ele.  

 

O estudo de A ordem do discurso  visa  a análise de temas como o da crítica do sujeito e o 

da problematização do conceito de verdade, o que nos remete à influência de Nietzsche 

(notadamente A genealogia da moral), Além disto, o  curso pretende, através desse texto, 

apontar as perspectivas posteriores do autor, como a relação de saber-poder e a sua 

consideração do que chamou de modos de subjetivação. 

EMENTA Análise do discurso como elemento fundamental da constituição do sujeito e suas 

repercussões no campo ético.  

PROGRAMA 1. Procedimentos de exclusão do discurso 

2. Procedimentos internos do discurso 

3. Verdade como construção 

4. Crítica do sujeito 

AVALIAÇÃO Trabalho entregue ao final do curso.  
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Será fornecida no decorrer do curso. 

 

 


