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processo de constituição do sujeito no contexto sócio-histórico. 
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HORÁRIO: Quartas-feiras às 14h. 
PERÍODO: de 18 de agosto a 24 de novembro de 2021 
 
OBJETIVO GERAL: Estudar o curso ministrado por Gilles Deleuze sobre as formações 
históricas nas investigações arqueológicas de Michel Foucault, nas quais a análise dos 
enunciados buscava encontrar o princípio segundo o qual certos conjuntos significantes, 
que foram enunciados, puderam emergir.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Problematizar as concepções de língua, enunciado e discurso. 
- Entender a formação histórica como um regime de enunciados e um campo de 
visibilidade. 
- Compreender o enunciado como da ordem do acontecimento. 
- Considerar o enunciado em sua dispersão temporal e espacial e em sua singularidade. 
- Perceber a historicidade e a regularidade na descontinuidade dos discursos. 
- Discutir o enunciado no nível do visível e do enunciável. 
- Refletir sobre a constituição discursiva das subjetividades. 
 
 
CONTEÚDOS:  
O modo de problematização de Michel Foucault, suas ferramentas e cuidados 
metodológicos na análise de enunciados. O percurso de Foucault na investigação de 
diferentes objetos, temas e discursos. O regime de dizer e de ver em diferentes épocas. 
O visível e o enunciável nos objetos. A confrontação do visível e do enunciável ao nível 
de cada formação histórica. O arquivo e a arqueologia nos trabalhos de Foucault. A 
diferença entre saber e ciência. O verdadeiro e as práticas discursivas. Saber e poder. Os 
enunciados e a hipótese repressiva. Enunciado, corpus, regularidade e a contribuição da 
linguística. Formação histórica, linguagem e literatura. O sujeito da enunciação, o 
sujeito do enunciado e o autor. O espaço correlativo: o sujeito do enunciado; o objeto 
discursivo; o conceito discursivo. A noção de acontecimento discursivo. A ruptura das 
evidências e a recusa dos universais. A inscrição da questão de pesquisa discursiva no 
quadro das relações das práticas. Os elementos heterogêneos entrelaçados na rede das 
práticas discursivas. Historicidade, dispersão, regularidade, repetição e singularidade 
dos enunciados.  
 
 
METODOLOGIA: 



A disciplina será desenvolvida em 15 encontros dedicados ao estudo e à discussão de 08 
aulas ministradas por Gilles Deleuze, em 1985, sobre as Formações Históricas nas 
pesquisas realizadas por Michel Foucault. Antes de cada encontro, os participantes 
devem ler a aula previamente indicada e buscar informações que possam contribuir para 
o entendimento das noções e elaborações de Foucault sobre seu modo de descrição e 
análise das práticas discursivas e não-discursivas que dão possibilidade de existência 
aos enunciados que puderam emergir.  
 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação será feita por meio da participação dos alunos nas discussões em aula. 
considerando a leitura prévia dos textos indicados previamente e o levantamento de 
questões para discussão. Além disso, e para efeito de atribuição de um conceito, os 
alunos deverão produzir um ensaio com a análise de um enunciado, materializado na 
forma de uma ou duas frases, ou de uma imagem, e que tenha relação com a história do 
presente. 
 
  
PROGRAMAÇÃO 
  

1. Primeira aula: dia18/08 – Apresentação do programa do curso. Discussão da 
introdução de A arqueologia do saber. (A leitura do texto deve ser feita antes do 
encontro) - https://1drv.ms/u/s!AlrEi_SfZ6d8lKUw3MD-X3ZflBk9-
A?e=MQI4VG  

2. Aula de 26/08: Continuação do estudo anterior. - 
https://1drv.ms/u/s!AlrEi_SfZ6d8lKUw3MD-X3ZflBk9-A?e=MQI4VG 
 

3. Aulas de 01/09 a 24/11: Estudo das 08 aulas sobre Foucault e as formações 
históricas ministradas por Gilles Deleuze. - 
https://1drv.ms/u/s!AlrEi_SfZ6d8lKUxcvRYRKBIQBuysQ?e=4nXKn4 
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