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Resumo: O presente estudo aborda as práticas discursivas ficcionais sob uma 

perspectiva diacrônica, tendo em vista suas articulações com instituições de 

relações de poder. Ao focalizar a ficção, não apenas em sua forma propriamente 
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literária, mas também em suas modalidades gráficas, audiovisuais, plásticas ou 

performáticas, essa investigação

perspectiva dos dispositivos de

resistência. Trata-se portanto de 

distintas formações discursivas

fabricação de distinções e ordenação dos

formulação de mitos de formação de

regimes de representação, ora como

representação”, nas formações que

(CERTEUAU, 2011, p. 18-
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em suas modalidades gráficas, audiovisuais, plásticas ou 

performáticas, essa investigação empenha-se em examinar os seus usos tanto sob a 

ectiva dos dispositivos de concreção de poder quando sob o prisma das formas de 

se portanto de examinar o funcionamento histórico de tais práticas em 

distintas formações discursivas (FOUCAULT, 2008, 38-49), ora como aparato de 

o de distinções e ordenação dos modos, em formações de soberania, ora como 

formulação de mitos de formação de identidades nacionais, em formações atreladas aos 

regimes de representação, ora como procedimento de dilaceração da “maquinaria da 

nas formações que ensejam a dissolução da “economia escriturística” 

-21). 
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