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1 
POR UMA TEORIA DO DISCURSO: 

RECONSIDERAÇÕES 
HISTÓRICO-CONCEITUAIS 

Enquanto aporte metodológico, a Análise do Discurso é mui-

tas vezes compreendida de maneira inadequada na área da Ciência 

da Informação, em especial no que diz respeito a como e por que 

utilizar seu método para o estudo das produções textuais (orais 

e escritas) provenientes dessa área específica, no campo teóri-

co e prático, na medida em que o discurso é a materialidade da 

ideologia.

Portanto, é necessária não só a descrição dos métodos e dos con-

ceitos necessários para uma análise do discurso, mas também cir-

cunscrever o histórico e os diferentes momentos pelos quais a teoria 

do discurso passou nos últimos quarenta anos.

Entende-se também que, ao chegar ao Brasil, a Análise do Dis-

curso já não era a mesma do momento da sua implantação, no início 

da década de 1980. A ordem dos textos de Pêcheux e de seu grupo, 

lidos no Brasil, não correspondeu ao percurso gradual e militante 

realizado na França entre os anos de 1969 e 1983. 

Textos da década de 1980 eram e continuam sendo lidos antes 

ou paralelamente a textos do final da década de 1960, num proces-

so de prolongamento/complementação que muitas vezes dificul-

ta o entendimento e coloca pensamentos díspares em um mesmo 

Miolo_Uma_trajetoria_da_arquivistica_(GRAFICA).indd   27Miolo_Uma_trajetoria_da_arquivistica_(GRAFICA).indd   27 31/12/2015   15:10:5731/12/2015   15:10:57



28  THIAGO HENRIQUE BRAGATO BARROS

arcabouço conceitual, de autores como Dominique Maingueneau e 

Patrick Charaudeau.

Esta reconsideração é importante não só pelas mudanças ocor-

ridas ao longo do percurso da Análise do Discurso no Brasil, mas 

também devido a à série de reformulações pelas quais passou a 

escola francesa, empreendidas pelo seu principal fundador, Michel 

Pêcheux, como explicitado por ele próprio em artigo no qual des-

creve as “três épocas da análise do discurso” (1997c).

Assim, neste percurso, não objetivamos desvendar, muito 

menos reescrever a historiografia da Análise do Discurso e os mo-

mentos que antecederam sua formulação, mas sim demarcar seu 

espaço e evitar os equívocos decorrentes de sua complexidade, pre-

sentes no uso e no estudo da disciplina no Brasil, dentro ou fora da 

Ciência da Informação.

O campo de estudo da linguagem é bastante variado, na medida 

em que o seu próprio objeto – a linguagem – contempla abordagens 

diversas, como as da Literatura, da Filosofia, da Gramática, da 

Filologia e outras. 

Elaborar uma historiografia dos estudos em linguagem deman-

daria um ou mais de um extenso estudo. Contudo, é necessário 

delimitar o campo de atuação da Linguística e, mais ainda, o espaço 

que a Análise do Discurso ocupa no amplo cenário das discussões 

sobre linguagem.

Mostra-se necessário buscar a história das formulações concei-

tuais. Por meio delas, “temos a possibilidade de resgatar a espes-

sura polêmica dos conceitos e, revolvendo-a, encontrar a tessitura 

das formulações teóricas que lhes está subjacente” (Gregolin, 2006, 

p.12). Assim, é possível compreender de maneira mais profunda 

as formulações, além de usar com maior facilidade essas teorias 

enquanto objeto metodológico.

Também objetivamos contribuir para a discussão dos usos da 

Análise do Discurso enquanto princípio metodológico a ser utiliza-

do em pesquisas em Ciência da Informação.
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A ciência piloto do estruturalismo: 
aspectos anteriores à Análise do Discurso  

Durante a primeira metade do século XX, os estudos linguís-

ticos foram balizados pela problemática colocada pela oposição 

língua/fala, que impôs uma “linguística da língua”, até certo ponto 

limitada pelo estudo interno da língua, não dando conta de seu ob-

jeto enquanto elemento produzido por e em um contexto assujeita-

do pela ideologia (Althusser, 1985) exterior e relacionada à própria 

produção linguística. 

Contudo, a Linguística moderna, desde seu marco disciplinar 

inicial, com a publicação do Curso de Linguística Geral (1916), de 

Ferdinand Saussure, foi fundamental para a construção de todas as 

áreas de pesquisa que buscam estudar a linguagem enquanto objeto 

científico. Além disso, desde o seu início ela esteve associada ao 

estruturalismo, antes mesmo do auge desse movimento intelectual 

do final dos anos de 1950. 

Assim, muitas vezes, a obra de Saussure é considerada um dos 

gestos fundadores do estruturalismo, como entendem autores como 

Dosse (1993), Gregolin (2006), Benveniste (1976) e Pêcheux (1998a).

Nesse sentido, a Linguística tende a tornar-se científica por 

“não apenas insistir sobre uma necessidade de rigor, comum a todas 

as disciplinas. Trata-se, em primeiro lugar, de uma mudança de 

atitude em relação ao objeto, que se definirá por um esforço para 

formalizá-lo” (Benveniste, 1976, p.7).

O rigor sistêmico, mais tarde compreendido e apresentado 

como estrutural por Saussure, irá influenciar o estruturalismo, em 

especial as disciplinas que permaneciam em estado de estrutura-

ção, por volta das décadas de 1940 e 1950, como argumentado por 

Dosse (2001). Os setores mais afetados pelo contágio linguístico 

foram disciplinas que se encontravam numa situação ainda precária 

no plano institucional, ou que estavam em busca de uma identi-

dade, marcada por contradições internas entre suas pretensões à 

positividade científica e sua relação com o plano político. (p.296)
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30  THIAGO HENRIQUE BRAGATO BARROS

O método de Saussure pode ser definido, em relação a um ponto 

fundamental, como sistêmico. Ampliado durante a década de 1950 

pelos próprios estruturalistas, com a noção de estrutura, esse pre-

ceito permeou a corrente intelectual de diferentes áreas até o final 

da década de 1970. Dito isso, é necessário, primeiramente, buscar 

compreender o significado exato desse sistema e o próprio conceito 

de “estrutura”.

A Linguística demonstra, essencialmente, que a língua é um 

sistema arbitrário de signos, vista, então, não como um sistema de 

valores ideológicos constituídos por conteúdos ou produtos de uma 

experiência, mas por diferenças, totalmente arbitrárias e fechadas 

em si mesmas. Portanto, a língua é passível de estudos com um 

rigor matemático.

Saussure (2006) exemplifica essa acepção da seguinte maneira: 

“a ideia de mar não está ligada por relação alguma à sequência de 

sons m-a-r [...] poderia ser representada igualmente bem por outra 

sequência” (p.72). 

Com base nessa acepção, é possível perceber que existe uma 

dualidade que se impõe à língua pela teoria saussuriana e pela pró-

pria linguagem, na medida em que constitui-se num sistema que 

só conhece a sua própria ordem por uma relação entre duas dico-

tomias: a da língua (langue)/fala (parole), do significante (imagem 

acústica), e a do significado (conceito), estabelecendo, assim, uma 

dualidade fundamental entre o sistema de signos (langue) e a esfera 

semântica e discursiva de seu uso (parole). 

“Nesta determinação mútua, o que conta não são os termos, con-

siderados individualmente, mas os afastamentos diferenciais; são as 

diferenças de som e de sentido e as relações entre ambos que cons-

tituem o sistema de signos de uma língua” (Ricoeur, 1970, p.159).

Essas acepções afastam os estudos de linguagem de uma fun-

damentação predominantemente histórica e evolutiva, na medida 

em essas dualidades irão funcionar como leis para os estudos de 

linguagem, como expõe Benveniste (1976):

• dualidade articulatória/acústica;

• dualidade do som e do sentido;
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• dualidade do indivíduo e da sociedade;

• dualidade da língua e da fala;

• dualidade material e do não substancial;

• dualidade do “memorial” (paradigmático) e do sintagmático;

• dualidade da identidade e da oposição;

• dualidade do sincrônico e do diacrônico. (p.43)

Essas dualidades estão estritamente relacionadas com a dicoto-

mia imposta por Saussure. Outro ponto de fundamentação que per-

meia essas posições teóricas, como se apontou anteriormente, são as 

noções de sistema e estrutura, vinculadas às disciplinas científicas 

desde o final do século XIX, em especial à Biologia, buscando uma 

relação entre os objetos de estudo, até então analisados em separado. 

Ora, o deslocamento conceitual introduzido por Saussure con-

siste precisamente em separar essa homogeneidade cúmplice entre 

a prática e a teoria da linguagem: a partir do momento em que a lín-

gua deve ser pensada como um sistema, deixa de ser compreendida 

como tendo função de exprimir sentido; ela torna-se um objeto do 

qual uma ciência pode descrever o funcionamento. [...] diremos 

que não se deve procurar o que cada parte significa, mas quais são 

as regras que tornam possível qualquer parte que se realize ou não. 

(Pêcheux, 1998a, p.62)

Orlandi (2007) comenta que “Saussure exemplifica isso com o 

jogo de xadrez, em que uma peça (o cavalo, por exemplo) tira sua 

identidade não do material de que é feito [...] e nem mesmo de sua 

figura aparente [...], mas da relação de oposição que tem com as 

outras peças e da sua posição em relação ao todo” (p.23).

Nesse sentido, Saussure pôs-se a pensar contra seu tempo, 

rompendo com uma série de definições pré-linguísticas no que diz 

respeito à origem da língua e às determinações lógicas, biológicas 

e sócio-históricas (Pêcheux, 1998a). Até então, existiam empreen-

dimentos que buscavam uma gramática universal, por exemplo, o 

estudo do indo-europeu, ou mesmo as gramáticas comparadas e a 

relação entre a língua e a vida dos povos e indivíduos. 
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Os preceitos saussurianos servirão de instrumento epistêmi-

co para o estruturalismo, de maneira generalizada, nas diferentes 

adaptações das várias disciplinas. A abordagem predominante-

mente sincrônica e sistêmica afastará a Linguística da perspectiva 

histórico-evolutiva corrente no século XIX, favorecendo sua au-

tomação enquanto ciência e permitindo a perspectiva de que uma 

língua não muda do mesmo modo que a sociedade nem se submete 

às mesmas leis. Para Saussure, a história de uma palavra não dava 

conta de sua significação atual.

As ideias de Saussure se expandirão de modo exponencial. De 

um primeiro momento, restrito a pequenos círculos, em especial o 

de Moscou (onde são introduzidas a partir de 1915 por Jakobson), 

até o Círculo de Praga, que contava com a participação de Lévi-

-Strauss e Roman Jakobson, essas ideias chegaram aos estruturalis-

tas na França, no início dos anos de 1950.

Nesse percurso, vários lugares atribuíram diferentes interpreta-

ções sociológicas, lógicas ou psicológicas aos pressupostos saussu-

rianos. Por exemplo, Lévi-Strauss é referenciado por Dosse (1993) 

como o primeiro a transferir os modelos linguísticos para o estudo 

da Antropologia, influenciando o uso das ideias linguísticas como 

subsídios para as demais disciplinas das Ciências Humanas, dando 

à linguística saussuriana status fundamental para a renovação dos 

estudos sobre Sociologia, Psicanálise, Filosofia, Antropologia, His-

tória e, por fim, a própria Linguística.

Gregolin (2006) informa que a incorporação dos conceitos saus-

surianos irá acontecer primeiramente na Antropologia e na Socio-

logia. Só anos mais tarde, já na década de 1960, as ideias irão atingir 

a Linguística francesa, com a publicação de artigos de pesquisado-

res como Greimas e a abertura da Sorbonne para tais ideias, uma 

vez que, no ambiente universitário dos anos de 1950, continuava a 

preocupação com questões filológicas e gramaticais.

Orlandi (2009) observa: “[...] Lévi-Strauss tem certamente re-

percussões significativas para a epistemologia e a filosofia/história 

da ciência, assim como é inegável que sua posição no estruturalismo 

Miolo_Uma_trajetoria_da_arquivistica_(GRAFICA).indd   32Miolo_Uma_trajetoria_da_arquivistica_(GRAFICA).indd   32 31/12/2015   15:10:5731/12/2015   15:10:57



UMA TRAJETÓRIA DA ARQUIVÍSTICA A PARTIR DA ANÁLISE DO DISCURSO  33

teve impacto decisivo no âmbito das Ciências Humanas, inclusive 

na Linguística” (p.1). 

Portanto, a apropriação da linguística saussuriana por Lévi-

-Strauss foi uma das iniciativas fundadoras, no sentido de incorpo-

rar a abordagem estruturante e sistêmica como epistemologia para 

a análise dos fenômenos sociais e culturais. 

No estruturalismo, inicialmente, impôs-se a questão do “sen-

tido”, como ele constrói e se comporta: “Trata-se, a meu ver, da 

questão do sentido colocada fora do idealismo subjetivista e do 

objetivismo abstrato” (Orlandi, 2009, p.1).

O idealismo em questão é a própria construção do conhecimen-

to científico, que, até aquele momento, apoiava-se nas questões 

positivistas, que viam a construção do conhecimento científico com 

uma questão à parte ou à margem das questões do real. Os estudos 

científicos, inclusive nas Ciências Humanas e na linguagem, base-

avam-se na capacidade de abstração objetiva e na busca de padrões 

e regras gerais que poderiam ser aplicados de maneira universal.

O real das disciplinas de interpretação é um real diferente da-

quele das disciplinas exatas, na medida em que é “possível supor 

também um outro tipo de saber que não se reduz à ordem das ‘coi-

sas-a-saber’ ou a um tecido de tais coisas” (Orlandi, 2009, p.1).

Nesse sentido, esclarece Pêcheux (2009) a respeito do estrutu-

ralismo: 

O movimento intelectual que recebeu o nome de estruturalismo 

(tal como se desenvolveu na França, nos anos 1960, em torno da 

Linguística, da Antropologia, da Filosofia, da Política, da Psicaná-

lise) pode ser considerado, desse ponto de vista, como uma tenta-

tiva antipositivista visando a levar em conta esse tipo de real, sobre 

o qual o pensamento vem dar, no entrecruzamento da linguagem e 

da História. (p.1)

Assim, o estruturalismo é o início de uma ruptura importante 

no percurso das Ciências Humanas e Sociais, que levará à busca 

de teorias que assumam e demarquem a presença, nos textos e nas 
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situações sociais, de marcas não subjetivas do sujeito, ou seja, da 

construção das Ciências Humanas, baseando-se em situações reais, 

como é o caso da Análise do Discurso, que se fixará no estudo da 

língua em uso. 

A apropriação, por parte da Linguística francesa, dessa epis-

temologia estrutural demorará a ocorrer. Dosse (1993) esclarece 

que mesmo autores como Jean Dubois seriam fundamentais para 

o desenvolvimento das teorias de enunciação, na década de 1960, 

já que só teriam contato com a obra de Saussure no final da década 

de 1950. 

Portanto, a Linguística moderna, apesar de disciplina central no 

projeto estruturalista, demorará a efetivamente provocar mudanças 

em seu próprio núcleo e, mais ainda, a se institucionalizar no am-

biente universitário, em especial no cenário francês.

O projeto estruturalista era profundamente amplo e comple-

xo, devido a suas ligações com uma série de campos científicos, 

tornando difícil sua definição ou organização em sentido restrito. 

Um de seus pontos fundamentais é a Linguística, com a busca pela 

superação ou ressignificação do positivismo moderno.

Foucault, em Les mots et les choses (1966), ajuda a clarear o feixe 

complexo das relações construídas ao longo do desenvolvimento do 

projeto estruturalista. Essa obra pode ser compreendida como uma 

busca de construção de um quadro teórico-metodológico para o 

estudo das Ciências Humanas e desenvolve-se ao redor da noção de 

episteme, argumentando que as condições discursivas modificam-

-se ao longo do tempo, passando de uma episteme clássica para uma 

episteme moderna. Trata em paralelo os campos da Biologia, Eco-

nomia e Linguagem-Linguística, enquanto uma instância que evi-

dencia essa passagem epistemológica, podendo ser entendida como 

um prelúdio para o aprofundamento dessas noções em L’archélogie 

du savoir (1969).

Nesse esforço por mudanças epistêmicas nas áreas, ao longo dos 

séculos, ele chega a interessantes conclusões a respeito do pensa-

mento clássico (a ciência dos séculos XVII-XVIII), em contraposi-

ção ao pensamento moderno (a ciência do século XIX).
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Nesse sentido, pode-se dizer que, para o pensamento clássico, 

os sistemas da História natural e as teorias da moeda ou do comér-

cio têm as mesmas condições de possibilidade que a própria lin-

guagem. O que quer dizer duas coisas: primeiro, que a ordem na 

natureza e a ordem nas riquezas têm, para a experiência clássica, 

o mesmo modo de ser que a ordem das representações tal como é 

manifestada pelas palavras; em seguida, que as palavras formam 

um sistema de signos suficientemente privilegiado, quando se trata 

de fazer aparecer à ordem das coisas, para que a História natural, 

se bem-feita, e para que a moeda, se bem regulada, funcionem à 

maneira da linguagem. (Foucault, 1999, p.223) 

O autor busca estabelecer, ao comparar a Economia e a Biologia, 

uma radiografia das epistemes do percurso científico, por meio 

da estrutura representada na linguagem, uma vez que existe uma 

relação do “[...] continuum da representação e do ser, uma ontologia 

definida negativamente como ausência do nada, uma representabi-

lidade geral do ser e o ser manifestado pela presença da represen-

tação – tudo isso faz parte da configuração de conjunto da epistéme 

clássica” (Foucault, 1999, p.226).

Foucault buscava compreender como essas duas áreas esta-

beleciam sua própria linguagem científica, como a Economia e a 

Biologia construíam seus conceitos, suas representações abstratas 

no universo do pensamento clássico e moderno, como ocorria a 

passagem de uma episteme a outra. 

Apresentado o empreendimento estruturalista, nesse momento, 

como uma ampliação epistêmica dos moldes modernos de fazer 

ciência, segundo o autor existia um problema essencial no modo 

clássico de agir, em comparação com o modelo do século XIX. 

O problema essencial do pensamento clássico se alojava nas 

relações entre o nome e a ordem: descobrir uma nomenclatura que 

fosse uma taxinomia, ou, ainda, instaurar um sistema de signos 

que fosse transparente à continuidade do ser. O que o pensamento 

moderno vai colocar fundamentalmente em questão é a relação do 
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sentido com a forma da verdade e a forma do ser: no céu de nossa 

reflexão, reina um discurso — um discurso talvez inacessível — 

que seria a um tempo uma ontologia e uma semântica. O estrutura-

lismo não é um método novo; é a consciência desperta e inquieta do 

saber moderno. (Foucault, 1999, p.228)

Nesse momento, para Foucault, o estruturalismo seria uma 

resposta contemporânea, um projeto sistêmico de busca do modo 

como se constrói, organiza e estabelece sentido à ciência, a qual 

desperta para a sua própria episteme e para o fato de que ocorrem 

mudanças com o decorrer do tempo. Os modelos conceituais so-

frem de “um discurso”, em um eixo entre o que objeto realmente é 

e como ele é representado. Esses eixos encontram-se em constante 

conflito, levando a ciência de “estagnação” a momentos de ruptura. 

O que irá unir esses autores é o projeto ora de alargamento, ora de 

restrição do campo do signo. 

Nesse sentido, portanto, existirá uma hegemonia do estrutu-

ralismo como um paradigma central de vários campos do saber na 

segunda metade do século XX. Nas descrições de Pêcheux e Fou-

cault, é possível compreender a amplitude do projeto estruturalista, 

ora como uma ruptura, ora como uma ampliação. Esse movimento 

intelectual se deu entre a metade da década de 1950 e o final da dé-

cada de 1970, sendo responsável por reconfigurações e pelo apare-

cimento de uma série de teorias e frentes de pesquisa que buscavam 

uma consolidação e um status científico para as várias disciplinas 

das Ciências Humanas.

Pavel (2006), num esforço para sistematizar as diferentes 

abordagens existentes no estruturalismo, estabelece três grandes 

tendências:

a) O estruturalismo moderado, cujos estudiosos tinham o desejo 

de formalização, para fugir ao impressionismo e ao subjetivismo 

analítico, buscando conceitos e métodos na linguística estrutural. 

Entretanto, realizaram apenas aproximações com esses concei-

tos e métodos, como se pode verificar nos trabalhos de Todorov, 

Genette, Bremond.
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b) O estruturalismo cientificista, cujos pesquisadores acredi-

tavam que a Linguística oferecia a metodologia mais avançada às 

Ciências Humanas, a partir de Saussure, Hjelmslev, Jakobson; rea-

lizaram aplicações formalizadas e taxionômicas em Antropologia, 

Narratologia, Semiologia. Inserem-se nessa tendência, por exem-

plo, alguns trabalhos de Barthes do início dos anos 60; o projeto 

semiótico de Greimas; a Antropologia estrutural de Lévi-Strauss.

c) O estruturalismo especulativo: incluem-se nessa classificação 

trabalhos com fortes matrizes ideológicas e filosóficas, reincorpo-

rando às teses estruturalistas problemáticas de Freud e de Marx, 

em relação ao sujeito à História, com por exemplo Foucault, Der-

rida, Althusser, Lacan [e Michel Pêcheux]. (p.24-5)

Essa classificação do “grupo” estruturalista revela-se bastante 

interessante, na medida em que divide o estruturalismo em três 

momentos razoavelmente bem marcados. Num primeiro momen-

to, existe o esforço de superação positivista, buscando-se fugir do 

subjetivismo analítico, calcando-se na Linguística saussuriana. Em 

um segundo momento, há a busca por “cientificidade” por parte 

dos pesquisadores, que acreditavam que a Linguística era a ciência 

piloto para a construção científica das Ciências Humanas, rompen-

do com o positivismo histórico. O terceiro é um retorno às bases e a 

busca por uma teoria não subjetiva do sujeito, incluindo as renova-

ções psicanalíticas de Lacan e seu “retorno a Freud”, além do estudo 

fundamental e profundo da noção de ideologia de Althusser.

As desconstruções históricas de Derrida, o projeto histórico-

-analítico de Foucault, nesse terceiro momento apresentado por 

Pavel, representam a superação do próprio projeto estruturalista, 

na medida em que a noção de estrutura, de organização, não suprirá 

todas as necessidades científicas das Ciências Humanas, cabendo 

a esses autores a apropriação de outras ideias e mesmo o retorno a 

autores pouco estudados pelo projeto estruturalista.

Sobre essa terceira via do estruturalismo, Henry (1997) observa: 

“na mesma ocasião em que a Filosofia estruturalista era elaborada, 
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pessoas como Lacan, mas também Althusser, Derrida ou Foucault, 

estavam rejeitando [...] radicalmente a concepção de sujeito e aque-

la de ‘Ciências Humanas’, que aí se enquadram” (p.28).

Esses autores serão responsáveis por rupturas profundas em 

contraposição à visão, por exemplo, de Lévi-Strauss, e, justamente 

por isso, não podemos chamá-los de estruturalistas per se.

Porém, é curioso perceber que, nessa busca classificatória, evi-

dencia-se a Linguística saussuriana como parte do núcleo que cons-

tituía a matéria estruturalista. 

Começa, ao final da década de 1960, o estabelecimento de uma 

relação tensional com os conceitos da Linguística saussuriana, de-

vido ao corte da língua/fala, que ainda assim ocupa um papel im-

portante para a construção das Ciências Humanas, mas percebe-se 

a necessidade do estudo do sujeito e da História. 

Se, no início, a Linguística era a “ciência-piloto”, nesse momen-

to começa a surgir uma releitura de outros dois grandes fundadores 

das Ciências Humanas: Freud e Marx, formando, junto com Saus-

sure, o que Pêcheux (1998b) chamou de “a tríplice aliança”.

“Da articulação entre propostas de Saussure, Marx e Freud sur-

girão novos conceitos (sujeito, História, língua) e deles vai derivar o 

objeto ‘discurso’” (Gregolin, 2006, p.26), em choque com o “esque-

ma funcional da comunicação linguística” (Pechêux, 1998a, p.16).

Existirá, a partir daqui, uma mudança importante no norte dos 

estudos estruturalistas, quando a linguagem passou a ser a referên-

cia central. No momento em que tudo passou a ser discurso, foi ne-

cessário pensar o que seria a “estruturalidade das estruturas”, como 

coloca Derrida (1972), tornando fundamental a descentralização. 

Na medida em que se estabelece e se sinaliza quais são as es-

truturas e as relações significativas entre os signos e seus signifi-

cados, ocorre um deslocamento dessa estrutura, cabendo também 

às Ciências Humanas o estudo desse deslocamento, provado pela 

própria ação da língua. 

O estudo da estrutura se apresentava por conta de um desejo 

sistêmico-funcional (biológico, neurofisiológico, cibernético e in-
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formático), mas não possuía embasamento teórico claro. Existia 

apenas enquanto projeto para uma teoria.

De acordo com Pêcheux (1998a), esse período caracteriza-se 

especialmente, no cenário francês, por uma reestruturação total 

das afinidades disciplinares em torno da Linguística, em oposição 

à fenomenologia filosófica e ao existencialismo, redistribuindo as 

relações entre as ciências e as letras.

A Análise do Discurso fundamenta-se de maneira profunda 

nas releituras de três grandes autores, uma vez que busca avaliar as 

estruturas profundas e subjacentes que se ocultam por trás dos fe-

nômenos: Marx, no que se relaciona à estrutura econômica; Freud, 

nas interpretações do subconsciente; e Saussure, com a Linguística 

estrutural. 

Esse movimento desencadeará a fundação da Análise do Dis-

curso (1969) de Michel Pêcheux, com reinterpretação da noção 

de ideologia e do materialismo histórico na Sociologia, com Luis 

Althusser. Marca também a fundação de uma nova História, com a 

obra de Michel Foucault, e uma reestruturação da Psicanálise, com 

os escritos de Jaques Lacan. 

Pode-se dizer que, entre metade da década de 1960 e meados 

dos anos de 1970, inicia-se um movimento responsável por um 

novo momento do estruturalismo. É nesse cenário que surge a Aná-

lise do Discurso “como disciplina transversal fortemente marcada 

por essa conjuntura epistemológica” (Gregolin, 2006, p.32).

Ao final da década de 1970, a problemática revolucionária es-

truturalista começa a desmoronar, com a crise do marxismo e do 

próprio estruturalismo, levando a Análise do Discurso a uma re-

configuração de seu dispositivo teórico. Essas mudanças políticas 

e teóricas influenciarão os trabalhos de Pêcheux e o percurso de 

construção da disciplina do discurso.

Se o estruturalismo é o movimento marcador da formulação dos 

conceitos iniciais de Análise do Discurso, ela começa a atingir status 

de disciplina de entremeio justamente com a crise e a dissolução do 

projeto estruturalista, uma vez que se inicia o desenvolvimento dos 

conceitos e métodos nela utilizados nos dias atuais. 
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Antes do discurso, a ideologia: o prelúdio para 
uma Análise do Discurso 

A preocupação da Linguística com o “além da frase” – não uma 

linguística da língua, mas uma linguística do sentido – inicia-se 

antes mesmo da formulação dos conceitos da Análise do Discurso, 

no final da década de 1960. Essa preocupação advinha já das preo-

cupações semânticas de Noam Chomsky e da gramática gerativa 

transformacional (GGT), contudo, a preocupação da Análise do 

Discurso apoia-se em conceitos e métodos diferentes.

Como colocado por Pêcheux (1998a): “Diante da subversão 

teórica da tríplice aliança estruturalista [Marx–Freud–Saussure], 

que colocava a Antropologia, História, Política, escrita literária e a 

poesia ao lado da Linguística e da Psicanálise, as minuciosas argu-

mentações da GGT não tinham peso [...]” (p.12).

Com base na descrição apresentada dos preceitos iniciais da 

Linguística, é possível dizer que esta sempre esteve relacionada a 

práticas teóricas para além de seu domínio, devido a relações com 

outras disciplinas; o campo dos signos é um entremeio. As noções e 

os conceitos desenvolvidos nas Ciências Humanas e Sociais devol-

vem novas perguntas a esses campos científicos.

 Nesse sentido, a Análise do Discurso, por conta das suas ca-

racterísticas teórico-metodológicas, é uma resposta da Linguística 

às solicitações constantes para fora do seu domínio, uma vez que 

as instâncias históricas e subjetivas encontram espaço material na 

produção discursiva. Assim, busca evidenciar aspectos históricos 

e ideológicos nas produções textuais, em uma relação filtrada de 

determinada posição histórica. 

Se, para o estruturalismo, a tríplice aliança funcionava como 

parte do embasamento teórico, para a Análise do Discurso não era 

diferente. Althusser, em sua releitura de Marx, e Lacan, em sua 

releitura de Freud, são tão importantes para essa disciplina como 

qualquer outra corrente ou disciplina que emergiu da efervescência 

do estruturalismo. 
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No caso da Análise do Discurso de tradição francesa, três auto-

res são fundamentais para a sua construção: Michel Pêcheux, Mi-

chel Foucault e Jean Dubois. Contudo, a contribuição de Pêcheux 

foi mais direta, uma vez que ele foi responsável por boa parte do 

arcabouço teórico e da materialidade metodológica da disciplina, 

em especial em suas duas primeiras fases.

Para Pêcheux, em seu projeto de formulação dos conceitos e mé-

todos da Análise do Discurso, Marx e Freud eram figuras funda-

mentais, assim como era a Linguística de Saussure. Justamente por 

isso, por aliar o recorte linguístico com os pensamentos de Freud e 

Marx, sua contribuição para a disciplina é mais profunda. Como D. 

Maildider (1994a) expõe: “Pêcheux era um filósofo que se tornou 

linguista sem deixar de ser filósofo” (p.16).

Portanto, se a Análise do Discurso foi formulada pela tríplice 

aliança, outros dois pontos foram fundamentais para a sua formula-

ção teórica. Além da Linguística de Saussure, tem-se as problemá-

ticas trazidas pela leitura de Marx, em especial no que diz respeito 

ao materialismo histórico, e a teoria do inconsciente, relacionada a 

Freud.

 O materialismo histórico é levado ao centro da discussão da 

Análise do Discurso, pois o discurso é compreendido como uma 

das instâncias materiais em que a ideologia se inscreve. Assim, a 

interpretação de Pêcheux e de seu grupo, reflexo do deslocamento 

do “marxismo maduro” de Althusser, torna fundamental a com-

preensão das ideias básicas deste, uma vez que, sobretudo no início, 

a ideologia ocupava lugar central no quadro teórico geral da Análise 

do Discurso, com espaço privilegiado na obra de Pêcheux.

Esse mesmo autor (1997a) sugere o tipo de relacionamento exis-

tente entre o materialismo filosófico de Marx e a Linguística:

Como devemos, então, conceber a intervenção da filosofia 

materialista no domínio da ciência linguística? [...] essa intervenção 

consiste, sobretudo, em abrir campos de questões, em dar traba-

lho à Linguística em seu próprio domínio e sobre seus próprios 
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“objetos”, por meio de sua relação com objetos de outro domínio 

científico: a ciência das formações sociais. (p.89-90)

Portanto, a Análise do Discurso é uma disciplina que se alia à 

Sociologia e à História, relaciona-se de maneira transversal com a 

Linguística para compreender e estudar um objeto que é próprio 

desta, o discurso, enquanto materialidade da ideologia, de concei-

tos e práticas sociais inscritas no espaço–tempo.

É o próprio Pêcheux (1997a) que esclarece como a noção de 

ideologia é compreendida na Análise do Discurso, na medida em 

que estabelece o que ela não é, em relação principalmente com o 

trabalho a respeito do aparelho ideológico do Estado de Althusser:

1. A ideologia não se reproduz sob a forma geral de um Zeitgeist 

(isto é, o espírito do tempo, a “mentalidade” da época, os “costu-

mes de pensamento” etc.) que se imporia de maneira igual e homo-

gênea à “sociedade”, como espaço anterior à luta de classes; “os 

aparelhos ideológicos de Estado não são a realização de ideologia 

em geral...”;

2. “nem mesmo a realização sem conflitos da ideologia da classe 

dominante”, o que significa que é impossível atribuir a cada classe 

sua ideologia, como se cada uma delas vivesse “previamente à luta 

de classes”, em seu próprio campo, com suas próprias condições de 

existência e suas instituições específicas, sendo a luta de classes 

ideológica o encontro de dois mundos distintos e preexistentes [...];

3. “mas os aparelhos ideológicos de Estado não são, apesar disso, 

puros instrumentos da classe dominante, máquinas ideológicas que 

produzem pura e simplesmente as relações de produção existen-

tes...”. Este estabelecimento [dos aparelhos ideológicos de Estado] 

não se dá por si só, é, ao contrário, o palco de uma dura e ininter-

rupta luta de classes. (p.144)

A partir das constatações de Pêcheux a respeito da ideologia, é 

possível dizer que ela se estabelece nas práticas sociais, não de ma-
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neira homogênea e tranquila. A sociedade é um palco de conflitos 

e de luta de classes, nas quais se demonstra a ideologia. Na Análise 

do Discurso, é possível, por meio da ideologia, perceber a luta de 

classes nas produções textuais.

Em Althusser, ideologia é compreendia sob o prisma da releitu-

ra e reinterpretação marxista. A noção de sujeito e a relação do su-

jeito na ideologia apresenta-se fundamental para a compreensão de 

sua perspectiva. É exatamente neste ponto que Pêcheux procurará 

compreender esses conceitos.

Segundo Althusser (1985): “A ideologia representa a relação 

imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência 

[...] tem uma existência material” (p.77). O autor entende ideologia 

como representações simbólicas presentes na sociedade, estabele-

cendo conexões entre as instituições e as pessoas. 

A noção de Althusser (1985) está intrinsecamente relacionada à 

de sujeito, aspecto demonstrado através de duas teses: “só há prá-

tica através de e sob uma ideologia”; “só há ideologia pelo sujeito 

e para o sujeito”, as quais levam à formulação central: “a ideologia 

interpela os indivíduos enquanto sujeitos” (p.93).

A ideologia religiosa, por exemplo, é parte de uma concepção de 

mundo particular, em que o sujeito estabelece uma relação íntima, 

apoiada em um conjunto de práticas sociais, com arcabouço com-

plexo de ideias, que são representadas por símbolos significantes 

deste mundo: a indumentária, os rituais, uma percepção particular 

das coisas. Essa ideologia religiosa é percebida no interior da luta de 

classes, conforme é institucionalizada nas igrejas, nas instituições 

que a controlam e difundem. 

A ideologia funciona como uma lente translúcida que interpela 

a vida em sociedade, mas, para Althusser, essa lente não é exterior 

à própria condição social do indivíduo. O sujeito em sociedade 

encontra-se interpelado pela ideologia. 

Os aparelhos ideológicos do Estado são a instância de inscrição 

da ideologia, seja ela moral, jurídica ou política. Eles asseguram-se 

“por sua subordinação à ideologia dominante. [...] Uma ideologia 

existe sempre num aparelho e na sua prática ou suas práticas. Esta 

Miolo_Uma_trajetoria_da_arquivistica_(GRAFICA).indd   43Miolo_Uma_trajetoria_da_arquivistica_(GRAFICA).indd   43 31/12/2015   15:10:5731/12/2015   15:10:57



44  THIAGO HENRIQUE BRAGATO BARROS

é existência material” (Althusser, 1985, p.88-9). Essa existência 

se traduz nos agrupamentos menores de ideologia, que irão esta-

belecer os aparelhos de controle, ora ideológico, ora repressivo, do 

Estado.

Tal perspectiva ideológica será transferida para a Análise do 

Discurso, permitindo entender a ideologia relacionada a uma exis-

tência material. O mesmo autor critica o uso do estruturalismo da 

Linguística, uma vez que existe um “jogo dos efeitos ideológicos 

em todos os discursos” (p.94). O discurso era uma das formas de 

realização e representação ideológica, e a disciplina buscará apro-

priar-se dessa noção.

Eagleton (1997), crítico marxista, tem uma posição interessante 

a respeito da linguagem da ideologia, que ajuda a compreender 

melhor essa relação: 

Se toda linguagem articula interesses específicos, então, aparen-

temente, toda linguagem seria ideológica. Mas, como já vimos, o 

conceito clássico de ideologia não se limita, de maneira nenhuma, ao 

“discurso interessado” ou à produção de efeitos persuasivos. Refere-

-se ao modo pelo qual os interesses de certo tipo são mascarados, 

racionalizados, naturalizados, universalizados, legitimados em nome 

de certas formas de poder político, e há muito a perder politicamente 

quando essas estratégias discursivas vitais são dissolvidas em alguma 

categoria indiferenciada e amorfa de “interesses”. (p.178)

A ideologia tem uma relação fundamental com a linguagem e 

é um dos reflexos de sua atuação. Para a Análise do Discurso, essa 

atuação é passível de análise, uma vez que se inscreve discursiva-

mente nas produções textuais, e os aparelhos do Estado atravessam 

os sujeitos e suas produções textuais. 

O próprio percurso teórico de Pêcheux descreve suas ambições 

em relação ao papel que a Análise do Discurso poderia desempe-

nhar nas Ciências Sociais. Henry (1997) coloca que, para Pêcheux, 

“o estado das Ciências Sociais era um tanto pré-científico. O esta-

belecimento de uma ciência necessita de instrumentos” (p.15).
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Assim, nos dois primeiros textos assinados com o pseudônimo 

de Thomas Herbert, Pêcheux busca explicitamente descrever a pro-

blemática das Ciências Sociais sob a ótica do materialismo histórico 

e da Psicanálise, relacionando a prática científica aos seus objetos, 

aos usos que as ciências fazem deles e ao “caráter contraditório da 

combinação de forças produtivas e das relações sociais de produção 

de uma sociedade dividida em classes” (Henry, 1997, p.15).

Nos textos iniciais, Pêcheux busca estabelecer como se desen-

volve a ciência no interior das práticas científicas. Para o autor, ela 

é produzida por uma ideologia com a qual rompe e da qual não é 

um objeto empírico, mas uma construção e, para tal, necessita de 

objetos instrumentais, além de instrumentos metodológicos. E a 

Análise do Discurso, em seu estágio inicial, busca ser isso, ou seja, 

um instrumento teórico-metodológico para a transformação das 

Ciências Sociais.

Esse instrumento necessitava de empréstimos, mas eles precisa-

vam ser reconfigurados. A intenção de Pêcheux era contribuir para 

a transformação das Ciências Sociais em uma prática verdadeira-

mente científica. Orlandi (1994) pondera a esse respeito:

Isto [a interpretação e compreensão pelo discurso], em meu 

trabalho, reverte para minha afirmação de que, na Análise do Dis-

curso, a noção de ideologia é outra, a noção de História é outra, a 

noção de social é outra e assim por diante. Ou seja, a Análise do 

Discurso inaugura uma região teórica própria tanto em relação à 

Linguística como em relação às Ciências Sociais. (p.9)

A Análise do Discurso inaugurará, então, uma nova interseção 

entre as Ciências Sociais e a Linguística, na medida em que procu-

rará representar a historicidade, o social, a ideologia de um modo 

particular, como uma disciplina de entremeio.

Pêcheux escolheu intervir nas Ciências Sociais com a teoria do 

discurso construindo um dispositivo experimental, a Análise Au-

tomática do Discurso, e por meio dela instaurou uma região teórica 

que converge para a Linguística e para as Ciências Sociais.
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A principal mudança promovida por ele é a relação que se es-

tabelece entre a política e o discurso. Segundo Henry (1997), a lin-

guagem era entendida como um instrumento de comunicação de 

significados que poderiam ser definidos de maneira independente, 

calcada na Linguística saussuriana. Essa teoria, para Pêcheux, fun-

cionava como uma ideologia cujas funções, nas Ciências Humanas 

e Sociais, são justamente mascarar a ligação da linguagem com a 

prática política, obscurecendo-a sob o dispositivo teórico, e relacio-

ná-la como um prolongamento das Ciências Naturais.

A ideologia ocupa um papel fundamental nos momentos iniciais 

da Análise do Discurso, porque Pêcheux, diferente dos outros dis-

cípulos de Althusser, usa integralmente o arcabouço teórico estabe-

lecido por este durante a década de 1960.

Pêcheux (1997a) compreende, baseando-se nos estudos de Al-

thusser, que toda teoria é uma ideologia, na medida em que é pro-

visória e possui mais ou menos verdade na relação entre as teorias, e 

não simplesmente verdade em si mesma. 

Assim, compreendendo ideologicamente todas as instâncias 

institucionais da sociedade, chega-se também ao entendimento da 

noção de sujeito desse momento próxima àquela da ideologia. Para 

Pêcheux, como também para Althusser, “o sujeito é o sujeito da 

ideologia”.

Assim, na Análise do Discurso em estágio inicial, o discurso 

é colocado entre a linguagem (com base na acepção de langue de 

Saussure) e a ideologia, ou seja, é uma instância da linguagem em 

que a ideologia se inscreve.

A ideologia pode então ser compreendida como uma relação 

imaginária que os homens mantêm com suas condições reais de 

existência. A difusão e a luta de uma ideologia é assegurada pelos 

aparelhos ideológicos do Estado, pelo religioso, escolar, familiar, 

jurídico, político, sindical etc. (Althusser, 1985). 

Por fim, o campo da ideologia e o da Análise do Discurso estão 

intimamente relacionados, na medida em que é assim que aque-

la se instaura enquanto região teórica das Ciências Sociais e da 

Linguística.
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Buscou-se, nesta parte, abordar aspectos anteriores à formula-

ção dos conceitos da Análise do Discurso e uma percepção do seu 

autor central nos momentos que antecedem a publicação de seu 

livro A Análise Automática do Discurso. 

Desenhado o quadro teórico e o momento histórico de formula-

ção dos conceitos da disciplina, é necessária, agora, uma discussão 

mais nuclear não dos seus conceitos, mas do percurso que a discipli-

na perfaz entre o final da década de 1960 e os dias de hoje.

A fundação da Análise do Discurso: 
Michel Pêcheux e Jean Dubois 

A Análise do Discurso vem modificar a visão estruturante de 

Linguística, visando à compreensão do fenômeno da linguagem 

não mais centrada apenas na língua, sistema neutro em termos 

ideológicos, mas num nível também situado fora do estritamente 

linguístico. Por meio dela, pode-se concluir que nenhum estudo da 

linguagem pode deixar de levar em conta aspectos da sociedade que 

a produz, uma vez que os processos que constituem a linguagem 

são histórico-sociais. Ferreira (2007) complementa:

Do ponto de vista político, a Análise do Discurso (AD) nasce, 

assim, na perspectiva de uma intervenção, de uma ação transforma-

dora, que visa combater o excessivo formalismo linguístico então 

vigente, visto como uma nova facção do tipo burguês. Ao lado dessa 

tendência revolucionária, a AD busca desautomatizar a relação com 

a linguagem, donde sua relação crítica com a Linguística. A rigor, 

o que a AD faz de mais corrosivo é abrir um campo de questões no 

interior da própria Linguística, operando um sensível deslocamento 

de terreno na área, sobretudo nos conceitos de língua, historicidade e 

sujeito, deixados à margem pelas correntes em voga na época. (p.14)

A Análise do Discurso é uma mudança de paradigma, uma rup-

tura no campo dos estudos linguísticos, relacionando-se com a His-
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tória e as Ciências Sociais, visando a estudar a língua em situações 

de uso, relacionada a discursos científicos e doutrinários e, mais 

tarde, a discursos cotidianos e publicitários.

A Linguística, a partir dos anos 1960, preocupava-se com a 

análise de um objeto além da frase, ou seja, começava-se a exigir a 

abordagem da articulação entre o material linguístico e seu exterior, 

como tratado na seção anterior. Porém, o momento inicial da Aná-

lise do Discurso não é menos importante do que o “último estágio” 

dessa disciplina, pelo contrário, é o solo sobre o qual se detém para 

enxergar a construção do edifício teórico. 

É possível perceber, pelos autores lidos, que a grande ruptura 

provocada pela Análise do Discurso, primeiramente na Linguís-

tica, depois nas Ciências Sociais, é a compreensão particular do 

conceito de sujeito calcado na obra de Althusser, ou seja, o sujeito 

ideológico, com a compreensão lacaniana de inconsciente percebida 

na materialidade da linguagem.

Dois autores são referenciados por Maldidier (1994a) como os 

fundadores da Análise do Discurso na França: Michel Pêcheux e 

seu texto Analyse Automatique du Discours (1969), e Jean Dubois, 

com Lexicologie et l’Analyse de l’Énonceé (1969). 

Anteriormente à publicação desses dois textos, no início de 1969, 

publica-se, na recém-criada revista Langages, a tradução francesa 

de um texto da década de 1950, do linguista americano Z. S. Harris, 

intitulado Discourse Analysis, descrevendo procedimentos metodo-

lógicos para uma análise (do discurso) usando o método distribu-

cional além da frase,2 a paráfrase impulsionando o aparecimento de 

uma nova disciplina, denominando-a de Análise do Discurso.

A Análise do Discurso dá uma multiplicidade de ensinamentos 

sobre a estrutura de um texto ou de um tipo de texto, ou sobre o papel 

 2 Nesse momento, o uso das teorias de Harris na Análise Automática do Dis-

curso de 1969 ainda é periférico, contudo Pêcheux reconhece a importância do 

autor para o desenvolvimento de seu sistema teórico, e Jean Dubois também 

busca aproximar-se das teorias do americano.
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de cada elemento nessa estrutura. A Linguística descritiva descreve 

apenas o papel de cada elemento na estrutura da frase que contém. A 

AD ensina, além disso, como um discurso pode ser construído para 

satisfazer diversas especificações, exatamente como a Linguística 

descritiva constrói refinados raciocínios sobre os modos segundo os 

quais os sistemas linguísticos podem ser construídos para satisfazer 

diversas especificações. (Harris, apud Mazière, 2007, p.7)

O trajeto de Jean Dubois assemelha-se ao da maioria dos lin-

guistas das décadas de 1950-1960. Parte dos estudos literários para 

a gramática depois passa para a Linguística saussuriana, já na déca-

da de 1960. Na época da publicação do artigo, ele já era um lexicó-

logo de renome. Do outro lado, tem-se Pêcheux, preocupado com 

questões epistemológicas e políticas, especialmente relacionadas 

com os instrumentos da ciência ligada às instituições reguladoras e 

produtoras de ideologia e com o papel do sujeito na ideologia.

Ambos partilhavam os momentos do estruturalismo da época do 

“canto do cisne” (Dosse, 1994), ou seja, o tempo de maior eferves-

cência das ideias estruturalistas e, apesar das diferenças profundas 

entre eles, ambos compartilharam ideias a respeito de marxismo e 

política. “Deste modo, marxismo e Linguística presidem o nasci-

mento da Análise do Discurso na conjuntura teórica, bem determi-

nada, da França dos anos 1968-70” (Maldidier, 1994a, p.18).

Com trajetórias diferentes, os projetos desses autores para a 

Análise do Discurso também eram diferentes. No texto de Dubois 

(1994), ela é pensada dentro da continuidade da Lexicologia, que 

estuda as palavras, e estudará, então, os enunciados. Será com-

preendida como um prolongamento da Linguística e, mais ainda, 

da Lexicologia.

Já para Pêcheux (1997c), a Análise do Discurso é pensada como 

uma ruptura na relação das Ciências Humanas e Sociais com a Lin-

guística, instaurando uma nova região disciplinar. “O objeto dis-

curso, que reformula a fala saussuriana na relação com a língua, 

implica, de acordo com a fórmula althusseriana, uma mudança de 

terreno” (Maldidier, 1994a, p.19).
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A diferença fundamental entre os autores está intimamente 

relacionada com o entendimento da Linguística. Dubois pensa 

a análise do discurso como uma “evolução” daquela, à medida 

que agrega à teoria linguística as noções de enunciado e discurso. 

Pêcheux compreende que é necessário um esforço teórico profun-

do, não só de superação do corte saussuriano, mas para estabelecer 

um sistema teórico formal.

Como coloca Bonnafous (1983):

A Análise Automática do Discurso é concebida para manifestar 

os pontos de ruptura da ideologia entre diferentes textos estudados. 

[...] A Lexicometria, ao contrário, não penetra na profundidade da 

argumentação, permanecendo sempre no nível mais superficial, 

o qualitativo. Consequentemente, presta-se mais ao estudo das 

“atitudes” e dos “comportamentos” do que ao da temática. (p.107, 

tradução nossa)

Essa diferença no método é fundamental, porque alcançam-se 

resultados diferenciados, um mais “superficial” do que o outro. No 

nosso estudo, adotamos a perspectiva de Pêcheux e de Foucault, 

pelas características das obras estudadas, que possuem uma forma-

lização e um status institucional contundente, ou seja, buscamos os 

pontos de ruptura conceitual e ideológica.

Após a publicação dos trabalhos mencionados, independente 

das distintas posições de Pêcheux e Dubois, a intenção era a mesma, 

ou seja, a inauguração de uma disciplina transversal que guarda 

profundas relações com a Linguística e com as Ciências Sociais.

A contribuição fundamental de Pêcheux, neste momento, é o 

esforço em relacionar a produção linguística com a teoria althus-

seriana. Em Dubois, a Análise do Discurso já integra a dimensão 

da enunciação, que se tornará fundamental para a análise das for-

mações discursivas e, por isso, será posteriormente retomada por 

Pêcheux, no desenvolver de seu projeto de Análise do Discurso.

 Contudo, é claro que, na atualidade da disciplina, essa visão 

teórica descrita na Análise Automática do Discurso de 1969 será 
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substituída por releituras do próprio grupo de Pêcheux, na medida 

em que o discurso é um objeto dinâmico e de fronteira. A isso será 

agregada uma série de conceitos, em dois momentos de ampliação 

bem marcados.

Segundo Robin (1985), “nem disciplina autônoma, nem dis-

ciplina auxiliar” (p.86). A Análise do Discurso irá apresentar-se 

como uma interseção de quatro disciplinas (História, Ciências So-

ciais, Psicologia e Linguística), com conceitos delas provindos, mas 

com usos distintos.

A primeira Análise do Discurso instaurou-se já com algumas 

fissuras em suas formulações, uma vez que a teoria, nesse momen-

to, é exposta de maneira bastante compactada. É por essa razão que, 

a partir da década de 1970, começa um movimento de “descompac-

tação” da teoria, com a revisão da Análise Automática do Discurso 

(1975), com o livro Les vérités de La Palice3 (1975) e as reformula-

ções feitas por Pêcheux e seu grupo4 durante toda a década de 1970. 

Assim, chega-se ao que, na década de 1980, ficaria conhecido como 

as “três épocas” da Análise do Discurso.

As três épocas da Análise do Discurso 

O desenvolvimento teórico da Análise do Discurso ocorre em 

três momentos bem marcados. O primeiro relaciona-se às publica-

ções de J. Dubois e Michel Pêcheux, entre 1968 e 1975, e ao auge 

do uso da Análise Automática do Discurso. O segundo momento 

corresponde à aproximação de Pêcheux e seu grupo com as obras 

de Michel Foucault e ao início de uma revisão da Análise Automá-

 3 Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Trad. Eni Orlandi. 

Campinas: Ed. da Unicamp, 1988.

 4 Como referenciado por Gregolin (2006), os seguintes autores, em maior ou 

menor grau, sempre estiveram relacionados ao objetivos teóricos de Pêcheux 

para a Análise do Discurso: P. Henry, M. Plon, F. Gadet, C. Fuchs, J. Leon, 

A. Badiou, J. J. Courtine, C. Normand e D. Maldidier.
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tica e dos conceitos, de modo geral, da disciplina, agregando-lhe 

novos sentidos, complementando noções como a de enunciado e 

de formação discursiva, que transformam teoricamente a Análise 

Automática. Um terceiro momento, mais atual, a partir da década 

de 1980, contempla as releituras feitas a partir da obra do linguista 

russo Mikhail Bakhtin e a aproximação da Análise do Discurso da 

Semiologia, para além da própria obra de Pêcheux.

Pêcheux (2008), em um artigo publicado na França na década de 

1980, é quem enumera esses três quadros teóricos complementares 

da Análise do Discurso. O primeiro é calcado no estruturalismo e 

no ideário de ideologia de Althusser; um segundo pensa as relações 

entre o discurso e o sujeito, utilizando a noção de formação discur-

siva de Foucault, quando se introduz o conceito de interdiscurso, 

uma vez que se percebem os atravessamentos que acontecem com 

o sujeito no nível ideológico e no discursivo; o terceiro momento, 

ainda recente na época da publicação do texto, fruto de uma flexibi-

lização conceitual, devido ao uso da noção de interdiscurso, visava 

a “uma construção dos objetos discursivos e dos acontecimentos, 

e também dos ‘pontos de vista’ e ‘lugares enunciativos no fio in-

tradiscursivo’” (Pêcheux, 2008, p.316). Nesse terceiro momento, 

o discurso está aberto para a compreensão do outro, como afirma 

Orlandi (1999): “Compreender, eu diria, é saber que o sentido 

pode ser outro” (p.12), ou seja, nesse momento, a Análise do Dis-

curso, pela noção de interdiscurso, amplia a gama de compreensão 

a respeito do discurso.

A disciplina irá, ao longo de seu percurso histórico, calcar-se em 

três preceitos fundamentais:

1. Materialismo histórico, como teoria das formações sociais e suas 

transformações;

2. A Linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos pro-

cessos de enunciação;

3. A teoria do discurso, como teoria da terminação histórica dos 

processos semânticos. (Orlandi, 1999, p.19)
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O que se modifica, ao longo do tempo, é a forma como a Análise 

do Discurso interpretará essas relações, porém, essa base estará pre-

sente na disciplina em todos os momentos de seu desenvolvimento.

A primeira época (1968-1975) 

A primeira época (entre 1968 e 1975) corresponde à fundamen-

tação da Análise do Discurso 1. Baseia-se na Análise Automática 

do Discurso, preocupa-se com discursos doutrinários, políticos 

etc., ou seja, discursos nos quais a ideologia atua de maneira mais 

latente. A base teórica é a obra de Althusser.

De início, Pêcheux procura separar os métodos de análise de 

textos, demarcando o campo para a formulação dos conceitos da 

Análise do Discurso. Visa filiar-se aos estudos que buscam pro-

vocar uma reviravolta nas Ciências Sociais, como destaca Henry 

(1997), e a Análise do Discurso de 1969 foi sua primeira resposta 

a esse cenário, funcionando como instrumento científico para as 

Ciências Sociais.

É o momento da posição estruturante, com relações com o es-

truturalismo, mas não sendo ainda estruturalista de fato. Anos mais 

tarde, fazendo um balanço sobre esse período, Pêcheux (1997c) 

pondera: “corpus fechado de sequências discursivas, selecionadas 

[...] num espaço discursivo supostamente dominado por condições 

estáveis e homogêneas” (p.312). 

A Análise do Discurso 1 é um procedimento por etapa, com 

ordem fixa, restrita teórica e metodologicamente em torno da má-

quina discursiva, elaborada por meio de palavras-chave que reme-

tem a um tema, buscando construir paráfrases sequenciais que, de 

algum modo, refletem um sujeito ideológico. 

Segundo Henry (1997), Pêcheux buscava provocar uma ruptura 

no campo ideológico das “Ciências Sociais”, visando, com a teoria 

discursiva, intervir teoricamente e construir um dispositivo capaz 

de auxiliar nos estudos dos fenômenos delas: a Análise Automática 

do Discurso.
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A releitura feita por Pêcheux da Linguística saussuriana é muito 

evidente, como já fora a do materialismo histórico althusseriano. 

As bases na Análise do Discurso de 1969 refletirão em todas as 

épocas da disciplina, na medida em que ele busca, no texto daquela 

de 1969, explicar aspectos do sistema de línguas e contextualizar o 

lugar do discurso na Linguística, conforme recoloca o sujeito, que 

nesse momento é ideológico, na dinâmica do significado, aproxi-

mando a instância “discurso” da parole de Saussure de seu projeto 

instrumental para as Ciências Sociais.

Mesmo que explicitamente ele [Saussure] não o tenha desejado, 

um fato que esta oposição autoriza a reaparição triunfal do sujeito 

falante como subjetividade em ato [na medida em que existe uma 

relação antagônica entre a linguagem e a fala], unidade ativa de 

intenções que se realizam pelos meios colocados a sua disposição; 

em outros termos, tudo se passa como se a Linguística científica 

(tendo por objeto a língua) liberasse um resíduo, que o conceito 

filosófico de sujeito livre, pensado como avesso indispensável, o 

correlato necessário do sistema. (Pêcheux, 1997d, p.71)

Pêcheux percebe que a teoria saussuriana deixa uma lacuna, 

permitindo compreender que o sujeito falante atua de uma maneira 

independente e que existe o “sujeitamento” do ato da fala, o que, na 

verdade, é parte da posição da própria atuação da ideologia na teoria 

saussuriana, ou seja, leva a crer que existe uma independência sub-

jetiva no ato da fala. 

Nesse sentido, Henry (1997) elucida, no momento em que es-

creve sobre a Análise Automática do Discurso: “Pêcheux segue 

mais Althusser que Lacan, Derrida ou Foucault. [...] A preocu-

pação principal de Pêcheux referia-se à ligação entre o discurso e a 

prática política” (p.30).

Assim, a Análise do Discurso de Pêcheux, nesse momento, pro-

curará desautomatizar a análise, apoiando-se em Althusser e bus-

cando uma teoria não subjetiva do sujeito, na medida em que não 

existe subjetividade no ato da fala, calcando-se extensivamente no 
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sujeito enquanto um efeito ideológico fundamental. Dito de outro 

modo, enquanto sujeito, a pessoa é interpelada a ocupar determina-

da posição/lugar no sistema de produção. 

Existirá, para Pêcheux, uma instância política no ato da fala 

que é obscurecida pela própria atuação da ideologia. Isso fica claro 

quando o autor (1997d) analisa como Saussure compreende as ins-

tituições: “[...] Saussure faz apelo a propriedades funcionais das 

outras instituições com uma evidência; em outros termos, é porque 

Saussure continua a pensar as instituições em geral como meios 

adaptados” (p.76). 

Ainda na visão do filósofo francês (1997d), as instituições da 

sociedade, os costumes, a cultura não são uma evidência: “as nor-

mas dos comportamentos sociais não são mais transparentes a seus 

autores do que as normas da língua o são para o seu locutor” (p.76). 

Uma vez que os sujeitos não são senhores de seus discursos, são, na 

verdade, assujeitados pela ideologia, o que chama a atenção para a 

existência da instância político-discursiva no campo da linguagem. 

Assim, posições são repetidas por instituições/sujeitos produtores 

de discursos/ideologia no interior da “máquina discursiva”.

A fim de elucidar esse jogo da linguagem, Pêcheux (1997d) uti-

liza como exemplo o discurso de um deputado na Câmara:

[...] Do estrito ponto de vista saussuriano, o discurso é, enquanto 

tal, a ordem da fala, na qual se manifesta a “liberdade do locutor” 

ainda que, bem entendido, seja proveniente da língua enquanto 

sequência sintaticamente correta. Mas o mesmo discurso é tomado 

pelo sociológico como uma parte de um mecanismo em funciona-

mento, isto é, como pertencente a um sistema de normas nem pura-

mente individuais nem globalmente universais, mas que derivam 

da estrutura de uma ideologia política, correspondendo, pois, a um 

certo lugar no interior de uma formação social dada. (p.76)

Um discurso sempre é “pronunciado a partir de condições de 

produção dadas” (Pêcheux, 1997d, p.77). Os processos discursivos 

irão remeter a relações de sentido – revestidas pelo ato linguístico – 
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entre o sujeito do discurso, o sujeito possível da ideologia e o sujeito 

da psicanálise (a noção de inconsciente).

Assim, a análise ocorre entre o sujeito da linguagem e o sujeito 

da ideologia, que será o problema central da Análise do Discurso, 

não só em seu primeiro momento, mas durante todo o seu percurso 

de formulação e reformulação. Portanto, a percepção da linguagem 

e do sujeito alcança, na disciplina, uma posição de ruptura em rela-

ção aos estudos linguísticos e das Ciências Sociais. 

Outro ponto fundamental da teoria do discurso, nesse momen-

to, é a crítica que Pêcheux faz à compreensão de Saussure em rela-

ção à sistêmica da linguagem. Se as posições tomadas por sujeitos 

são ideológicas, então, elas são parte do silêncio, da luta de classes 

e da institucionalização da ideologia. Percebe-se que a posição de 

Saussure é estreita, na medida em que “considera as instituições 

em geral como funções com finalidade explícita” (Pêcheux, 1997d, 

p.76), quando, na verdade, essa constatação é parte da mecânica do 

discurso de que o sentido do texto é explícito, e não silenciado, pela 

atuação da ideologia.

Nesse momento, o discurso, para Pêcheux, funciona como uma 

máquina geradora de discursos calcados na vida social e na língua, 

gerando um efeito metafórico passível de ser codificado e estudado 

por meio de uma álgebra discursiva estabelecida por ele. Caberia 

ao analista, fundamentalmente, a análise e a busca da ideologia, da 

repetição e reverberação por meio do “efeito metafórico”.

Na segunda parte do artigo “Análise Automática do Discur-

so”, é possível perceber a intenção de utilizar a sua teoria como 

um instrumento para a ciência que buscava automatizar a análise, 

destacando a presença de cálculos matemáticos e algoritmos que 

descrevem o dispositivo de análise automatizada do processo dis-

cursivo, realizado por meio da ajuda de recursos informáticos para o 

processamento de grandes quantidades de textos e dados. Isso só foi 

publicado anos mais tarde no Brasil, causando uma lacuna teórica 

profunda na prática de análise brasileira do final da década de 1980.

O marco de transição da primeira para a segunda época é o livro 

Les vérités de La Palice, publicado em 1975, que constitui uma 
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crítica à semântica formal, reiterando as teses de Althusser, e a 

questão do “sujeito assujeitado”. É como uma reconsideração de 

Pêcheux ao período de 1969 a 1974, e, por isso, Les vérités repre-

senta uma obra de enunciação da nova época, uma vez que o autor 

busca rever aspectos de sua teoria e reiterar certas posições tomadas 

em textos anteriores. 

A segunda época: a aproximação com 
Foucault (1975-1980) 

A segunda época inicia-se à medida que Pêcheux e seu grupo 

estabelecem uma relação que trará para o palco teórico da Análise 

do Discurso as discussões de Michel Foucault, com a publicação do 

texto “A propósito da Análise Automática do Discurso: atualização 

e perspectivas”, em 1975, e do livro Les vérités de La Palice. Como 

comenta Maldidier (1994a): 

[...] desde o meio do decênio, ele [Foucault] se encontra envolvido 

nos debates teóricos que se desenvolveram na rua Ulm, em torno 

do marxismo, da psicanálise, da epistemologia [...] Ele situa-se, de 

início, no terreno da história das ciências.[...] Uma figura essencial 

aqui, que desempenhará posteriormente um papel importante no 

pensamento de Pêcheux, é a de Michel Foucault. (p.17)

Ao final da década de 1960, principalmente depois de maio 

de 1968, mudanças profundas começam a acontecer no núcleo do 

estruturalismo. Grande parte delas é provocada pela publicação 

de L’archeologie du savoir, de Michel Foucault. Sobre esse período, 

Dosse (1994) faz o seguinte comentário:

A grande balbúrdia que precede maio de 1968 e prossegue para 

além dele favorece a explosão do estruturalismo. Michel Foucault 

procura com essa obra [Arqueologia do saber] o meio de conceituar 

sua postura e, ao mesmo tempo, colocar-se a uma certa distância 

de suas posições estruturalistas de ontem, [...] ao sugerir uma nova 
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aliança surpreendente com os historiadores, os da nova História, 

com os herdeiros dos Annales. (p.267)

Ao final da década de 1960, o estruturalismo, anteriormente 

calcado na Linguística, na Sociologia e na Antropologia, aproxima-

-se, em Foucault, da História. L’archeologie vem sanar um proble-

ma que, muitas vezes, pode ser percebido nas obras anteriores de 

Foucault: a ausência de um quadro metodológico explicitado, que 

vem a ser o objeto de reflexão dessa obra. No núcleo desse qua-

dro, instaura-se a linha de pensamento foucaultiana de Análise do 

Discurso, responsável pela formulação de uma série de conceitos 

fundamentais para a estruturação metodológica da disciplina, em-

prestada a ela por Pêcheux a partir de 1975.

Na obra, Foucault aproxima a esfera discursiva tradicional, 

presente no método estruturalista, do ideário baseado no marxis-

mo, presente nos seguidores de Althusser. Contudo, é iniciado um 

deslocamento, com a formulação de conceitos como de prática dis-

cursiva, formação discursiva e formação ideológica. Para Pêcheux, 

nesse momento, o sujeito do discurso sempre está relacionado entre 

a posição sujeito da ideologia/sujeito da linguagem, mas o campo 

de análise é reconfigurado.

Em L’archeologie, Foucault utiliza esse método para compreen-

der a “história da História”, visando a sua desconstrução. O méto-

do que ele utiliza para efetuar tal desconstrução é sua contribuição 

para a Análise do Discurso.

Em nenhum caso quis Foucault arvorar-se em defensor de uma 

positividade qualquer da ciência histórica, por mais nova que fosse. 

O que lhe interessa é abrir as estruturas para as descontinuidades 

temporais, para os desequilíbrios e inversões que regulam os des-

locamentos de um jogo incessante de práticas discursivas. (Dosse, 

1994, p.270) 

Portanto, Foucault busca enunciar que a ciência da História, 

e as Ciências Humanas de modo geral, possuem desequilíbrios e 
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inversões regulados pelos sujeitos conscientes, atuantes nas produ-

ções textuais e orais, mas também regulados pela ideologia e pelo 

poder, ou seja, o sentido oculto presente naquele espaço discursivo 

que analisa.

São iniciadas, a partir das considerações de Pêcheux a respeito 

de Foucault, algumas reformulações da teoria da Análise do Dis-

curso, em especial com a formulação de Pêcheux da noção de for-

mação discursiva. 

Porém, a contribuição foucaultiana para a disciplina é mais peri-

férica, pois, em Foucault, o objeto de estudo é a ciência e sua discur-

sividade e, em Pêcheux, ela faz parte de um projeto epistemológico 

completo, encarada como uma ruptura com os preceitos linguísti-

cos clássicos. 

A esse respeito, Maldidier (1994a) faz a seguinte avaliação:

[...] A Análise do Discurso é pensada como ruptura epistemológica 

com a ideologia que domina nas Ciências Humanas (especialmente a 

Psicologia). O objeto do discurso, que reformula a fala saussuriana na 

relação com a língua, implica, de acordo com a fórmula althusseriana, 

uma mudança de terreno. [...] o objeto teórico articula a questão do 

discurso àquelas do sujeito e da ideologia. A análise (do discurso) 

só pode ser pensada em relação a uma teoria (do discurso). (p.19)

O texto fundamental, “A propósito da Análise Automática do 

Discurso: atualização e perspectivas”, publicado na revista Lan-

gages 37, é o resultado de todo o processo de uso da Análise Au-

tomática de 1969 e atualiza e reestrutura o quadro epistemológico 

geral, na articulação entre o materialismo histórico, a Linguística e 

a teoria discursiva. 

Pêcheux e Fuchs (1997e) fazem a seguinte ponderação a respei-

to dos primeiros momentos da Análise Automática do Discurso:

Nestes últimos anos, a “Análise Automática do Discurso” [...] 

produziu um certo número de publicações, tanto no nível teórico 

quanto no das aplicações experimentais. Parece-nos que as obser-
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vações, interpretações, críticas ou mesmo deformações suscita-

das nestes dois níveis precisam de uma reformulação de conjunto 

visando a eliminar certas ambiguidades, retificar certos erros, cons-

tatar certas dificuldades não resolvidas e, ao mesmo tempo, indicar 

as bases para uma nova formulação da questão. (p.163)

Portanto, esse é o momento das reconsiderações a respeito dos 

primeiros sete anos da disciplina, e os autores buscam retificar e 

renovar algumas abordagens dela. A noção de formação discur-

siva acaba por fazer exatamente isso: deslocar a compreensão da 

máquina produtora de discursos, desconstruindo-a, uma vez que a 

formação discursiva,5 em uma relação paradoxal com seu exterior, 

mais tarde levará a noção de interdiscurso e memória discursiva, 

importante no atual estágio da Análise do Discurso. Desencadeia-

-se, assim, a sua aproximação com a História, atingindo o seu status 

consagrado como disciplina de entremeio em uma intersecção entre 

a Linguística, a História e a Sociologia. 

“Diferentemente do intervalo, a ideia de entremeio refere a es-

paços habitados simultaneamente, estabelecidos por relações con-

traditórias entre teorias” (Orlandi, 2002, p.1).

Os próprios autores enumeram os entremeios da Análise do 

Discurso: 

1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de 

suas transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 2. a 

Linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos 

de enunciação ao mesmo tempo; 3. a teoria do discurso, como teo-

ria da determinação histórica dos processos semânticos. Convém 

explicitar ainda que estas três regiões são, de certo modo, atraves-

sadas e articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza 

psicanalítica). (Pêcheux; Fuchs, 1997e, p.163-4)

 5 “[...] determinam o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma 

arenga, um sermão, um panfleto, uma exposição, um programa etc.) a partir 

de uma posição dada numa conjuntura, isto é, numa certa relação de lugares 

no interior de um aparelho ideológico, e inscrita numa relação de classes” 

(Pêcheux; Fuchs, 1997e, p.166-7). 
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Com base nessa acepção, é possível perceber o que os autores 

chamam de quadro epistemológico geral da Análise do Discurso, 

que lhes dá um status disciplinar mais claro do que aquele presente 

naquela de 1969. 

A ideologia, o materialismo histórico e a Linguística já estavam 

presentes na Análise Automática do Discurso de 1969. Agora, os 

autores estabelecem a teoria do discurso como uma instância pró-

pria dessa disciplina de entremeio, cabendo ao analista identificar as 

relações histórico-ideológicas do discurso. A luta de classes ainda é 

fundamental para uma análise discursiva, contudo, o efeito de senti-

do – a relação entre a ideologia e a língua – começa a ser conceituado.

[...] a produção de sentido é estritamente indissociável da relação 

de paráfrase entre sequências tais que a família parafrástica destas 

sequências constitui o que se poderia chamar a “matriz do sentido”. 

Isto equivale a dizer que é a partir da relação no interior desta famí-

lia que se constitui o efeito de sentido, assim como a relação a um 

referente que implique este efeito. (Pêcheux; Fuchs, 1997e, p.169)

A Análise do Discurso começa, nesse período, a dissociar-se dos 

discursos profundamente doutrinários como objeto de análise e de 

uma teoria que acaba por buscar uma maneira ideal de análise do 

discurso que delimita o campo de atuação da teoria. Contudo, os 

esforços teóricos desse período sedimentaram uma relação que foi 

e continua sendo fundamental para a construção da teoria e do uso 

da Análise do Discurso: a relação, muitas vezes intranquila, entre a 

teoria de Pêcheux e o pensamento de Foucault.

A terceira época: Michael Bakhtin e uma 
(possível) semiologia 

A partir da década de 1980, a Análise do Discurso começa a 

dividir-se em uma série de frentes de pesquisa diferentes. Para al-

guns estudiosos (Gregolin, 2006; Pêcheux, 1997c), esse período se 

estende até os dias de hoje, visto que Pêcheux, seu principal autor, 
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morre tragicamente no ano de 1983. Um dos seus últimos trabalhos 

importantes, nesse período, é o texto Discurso: estrutura ou aconte-

cimento (1997), traduzido para o português como livro.

As principais mudanças nos textos da década de 1980 da Aná-

lise do Discurso acontecem em relação à posição do sujeito, antes 

ideológico por excelência, agora paradoxalmente colocado em um 

limite teórico entre o outro (o inconsciente) sob o mesmo.

No livro citado, Pêcheux começa a ampliar os horizontes de 

abordagem da Análise do Discurso, resgatando outras materiali-

dades da linguagem tomadas também como objetos passíveis de 

análise, como as falas do cotidiano e as imagens. 

Com isso, a Análise do Discurso, que é uma teoria semântica, 

aproxima-se de uma semiologia, cuja finalidade é possibilitar-lhe 

outros tipos de produções textuais, incluindo aquelas de cunho 

jornalístico. 

O gênero discursivo, baseando-se em Bakhtin, ganha campo 

para a tipificação dos discursos. 

Outra frente de pesquisa aberta a partir desse período é o estudo 

dos textos de Michael Bakhtin e Michel Foucault de maneira mais 

efetiva, com o uso da Análise Arqueológica do Discurso foucaultia-

no e o estudo da heterogeneidade discursiva bakhtiniano. Também 

nesse momento, começa um movimento de substituição do con-

ceito de formação discursiva pelo conceito de interdiscursividade e 

memória discursiva.

A memória discursiva tem relação com a memória constitutiva 

de dois planos: o da textualidade e o da História, isto é, o discurso 

constrói-se em uma relação do texto com seu interior – suas estru-

turas internas, os tempos verbais, conectores, as pressuposições e 

as anáforas6 – e do texto com sua interdiscursividade – sua relação 

com outros textos. Assemelha-se ao conceito de formação discursi-

va (FD), contudo, é apresentado na teoria como algo mais amplo.

 6 “A anáfora pode ser definida como o relacionamento interpretativo, em um 

enunciado ou sequência de enunciados, de ao menos duas sequências, sendo 

que a primeira tem a função de guiar a interpretação da outra ou das outras 

(Maingueneau; Charaudeau, 2004, p.36). 
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Análise do Discurso francesa e a normalização 
disciplinar 

A partir da década de 1980, ao mesmo tempo que a teoria do 

discurso começa a dividir-se, inicia-se um movimento disciplinar 

nas universidades francesas e um apagamento de seus marcos his-

tóricos, a ponto de alguns autores construírem a Análise do Discur-

so como um movimento de continuidade e não de ruptura, como é 

visto em Pêcheux e seu grupo.

O surgimento da Análise do Discurso, em Maingueneau (1997), 

é comentado da seguinte maneira: “Na França, e de forma geral 

na Europa, é tradição associar fundamentalmente reflexão sobre 

textos e História” (p.9). Para o autor, essa tradição é o encontro de 

uma conjuntura intelectual e uma prática escolar. Essa conjuntura 

intelectual, o cenário de ascensão do estruturalismo, teve reflexo 

direto no solo fértil das décadas de 1950 a 1970.

Ainda para Maingueneau (1997, p. 9), a Análise do Discurso, 

como o próprio estruturalismo, nasce de uma conjuntura da tra-

dição histórica francesa e de três áreas: a Linguística de Saussure, 

a Sociologia de Althusser (depois da década de 1970) e Marx e a 

Psicanálise de Freud e Lacan. 

Essa visão é diferente da de Pêcheux, por exemplo (1998):

[A Análise do Discurso] é, antes de tudo – e isso desde 1965, apro-

ximadamente –, assunto de linguistas (referindo-se inicialmente ao 

Distribucionalismo Harrissiano, na sequência dos trabalhos de J. 

Dubois), mas também de historiadores (na maior parte das vezes, 

especialistas no século XVIII e na Revolução Francesa), e de alguns 

psicólogos (especialistas em Psicologia Social, em ruptura crítica 

com essa disciplina). (p.45)

Em Pêcheux, a Análise do Discurso é compreendida em um 

entremeio, em uma relação de áreas que buscam criar uma nova 

disciplina. Esse fato leva a uma multiplicidade de significados e de 

atores atuantes no seu desenvolvimento. Deve-se levar em conta, 
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ainda, que a disciplina é relativamente recente, por isso as defini-

ções do que vem ser a Análise do Discurso, em sentido restrito, 

podem ocasionar uma série de equívocos, como este, em que o autor 

continua buscando uma continuidade relacionada a uma prática 

escolar. Maingueneau (1997) comenta:

[...] A prática escolar referida é a “explicação de textos”, presente 

sob múltiplas formas em todo o aparelho de ensino da escola à Uni-

versidade. Essa relação entre o sucesso da Análise do Discurso 

na França e a prática escolar foi frequentemente sublinhada. A. 

Culioli, por exemplo, observa que “a França é um país onde a lite-

ratura desempenha um grande papel, sendo possível questionar se 

Análise do Discurso não seria uma maneira de substituir a explica-

ção de textos como forma de exercício escolar”. (p.10)

Parece que existe, aqui, um equívoco no entendimento da His-

tória da Análise do Discurso. Pode-se afirmar, é claro, que existem 

práticas gramaticais e filológicas de interpretação de textos, mas dizer 

que a Análise do Discurso é uma mudança “tranquila” de um status 

quo científico-ideológico para algo novo é um aparente contrassenso. 

Há a concepção recorrente na literatura de que, a partir da dé-

cada de 1960, vão se construindo teorias sem uma ligação fixa, com 

base nas releituras de Freud, Marx e Saussure e de sua efervescência 

teórica e metodológica. A Análise do Discurso não parte de um per-

curso evolutivo contínuo, e essa percepção, em voga na década de 

1980, é fruto da “normalização” universitária que começa a ocorrer. 

Pêcheux (1998b) alerta para esse aspecto tomado por autores 

como Maingueneau:

Historiografia documental não tematizava, portanto, a discur-

sividade do documento, sua língua, seu estilo ou sua escrita, o que 

não a impedia, aliás, se fosse o caso, de levar isso em conta impli-

citamente, a título de indícios espontâneos que guiam a leitura e 

a escrita enquanto prática “literária” implicada pela profissão de 

historiador. (p.48)
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Demarcado o campo de atuação histórico e teórico da Análise 

do Discurso, é necessário também discorrer a respeito da “aborda-

gem”, que, devido ao apagamento do percurso da disciplina, aca-

bou por criar nela algumas diferenças de abordagem e de caminhos 

tomados. 

Dentro da Análise do Discurso, como em todas as disciplinas e 

ciências existentes no universo do conhecimento, há tendências de 

análise e de estudo, possibilidades teóricas que decidem “por onde 

se caminhará” e “como se caminhará”. 

Maingueneau (1997) faz a seguinte ponderação a esse respeito:

O “discurso” modifica-se de acordo com as referências que 

se faz à Psicologia, à História, à Lógica etc., e, no interior destes 

campos, a esta ou àquela escola: uma “análise do discurso” pode, 

por exemplo, retirar boa parte de seus conceitos da Psicologia, mas 

tomará uma configuração diferente segundo se trate de Psicologia 

cognitiva ou Psicanálise e, no interior da Psicanálise, por filiar-se a 

esta ou àquela escola. (p.12)

Portanto, é necessário tipificar os autores, a abordagem e os con-

ceitos, já que se pode chegar a diferentes análises e discursos. Nesse 

caso, a tônica deste livro se dará pela tendência francesa de análise 

do discurso, enfocando mais as noções postuladas por Pêcheux, 

Foucault e seus contemporâneos, pois se entende que essa tendên-

cia oferece mais subsídios teóricos para a compreensão do discurso 

a que nos propomos. Trata-se da escola francesa da Análise do Dis-

curso, como foi chamada no final da década de 1980, devido ao ato 

disciplinar. Courtine (2007) claramente considera essa terminolo-

gia reducionista: “Gostaria de dizer aqui que nem Michel Pêcheux, 

nem aqueles que estavam com ele na origem do projeto da Análise 

do Discurso jamais empregaram esse termo” (p.27). 

Contudo, na atualidade, existem autores que a estabelecem 

como tal para fazer uma contraposição, de certa maneira, àquela 

que se desenvolve nos países de tradição anglo-saxã. Assim, en-

quanto a Análise do Discurso francesa se fixa no discurso escrito, 
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doutrinário, e em uma posição transversal entre a língua e a ideolo-

gia, a anglo-saxã examina o discurso oral da conversação cotidiana 

e comum. Essa afirmação apoia-se nas leituras dos textos de Main-

gueneau (1997), que buscam, nessa visão reducionista da própria 

Análise do Discurso de Michel Pêcheux, demarcar a atual. 

Dessa forma, a corrente francesa apresenta uma preocupação 

com os propósitos textuais, com a explicação das formas narradas 

e com o discurso construído. Já a anglo-saxã concentra-se nos pro-

pósitos da comunicação e no seu caráter descritivo, através do uso 

imanente da linguagem, trabalhando com temas que envolvem con-

flitos ideológicos latentes, como violência sexual, racismo e outros.

O método francês é o de entremeio, interagindo com a Linguís-

tica, a História e a Sociologia, devolvendo desafios aos discursos 

que analisa, como se procurou descrever ao longo deste capítulo. 

O anglo-saxão é interacionista, buscando apoio na Psicologia e na 

Sociologia. Essas afirmações baseiam-se no quadro proposto por 

Gadet, citado mais à frente.

Talvez a grande diferença entre as abordagens seja a maneira 

como se compreendem as relações teóricas com outros campos. No 

caso francês, a Análise do Discurso é entendida como uma ruptura 

e, no anglo-saxão, como uma ampliação do campo de atuação da 

Linguística. 

São feitas críticas7 a essa separação, às vezes arbitrária, de dife-

rentes tendências de pensamento em Análise do Discurso, sobre-

tudo no que diz respeito a uma escola francesa, porque atualmente 

existe uma série de pesquisas sem uma ligação teórica real com a 

Análise do Discurso que se descreveu até agora. 

 É possível encontrar, sob esse termo, estudos sobre Pragmática, 

Linguística textual, teoria da enunciação, Sociolinguística etc., que 

possuem pouca ou nenhuma ligação com a Análise do Discurso de 

Pêcheux. Isso é ponderado também por Orlandi (2007): “[...] este 

nome escola de Análise do Discurso francesa não recobre um con-

 7 Podem-se encontrar duras críticas em textos de autores como Jean-Jaques 

Courtine, Michel Plon e Eni Orlandi. 
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junto de trabalhos que tenham uma consistência interna (teórica) e 

histórica” (p.75).

Portanto, quando se fala aqui de Análise do Discurso francesa, 

faz-se referência àquela formulada e estruturada por Pêcheux e seu 

grupo e seus desdobramentos posteriores, e não às atuais distor-

ções conceituais que ocorrem sobretudo na França, identificadas 

anteriormente. 

Gadet (apud Maingueneau, 1997) ilustra tal diferença entre a 

Análise do Discurso de Pêcheux e de Foucault e a anglo-saxã em 

um quadro interessante:

Quadro 1 – Quadro comparativo entre a Análise do Discurso francesa e anglo-saxã

Análise do Discurso 

francesa

Análise do Discurso 

anglo-saxã

Tipo de 

discurso

Escrito

Quadro institucional 

doutrinário

Oral

Conversação cotidiana 

comum

Objetivos 

determinados

Propósitos textuais

Explicação–forma

Construção do objeto

Relação ideologia/língua

Propósitos comunicacionais

Descrição–uso

Imanência do objeto

Método Materialismo histórico

Teoria do discurso

Interacionismo

Psicologia e Sociologia

Objeto Linguística Antropologia

Fonte: adaptado de Maingueneau (1997).

Pelo quadro, pode-se perceber uma discrepância entre as abor-

dagens. Tradicionalmente, a primeira pode ser entendida como 

mais teórica e aplicável a discursos com um nível de formalização 

maior; a segunda, mais metodológica e aplicável a situações do 

cotidiano.

Adaptou-se o quadro porque se entende que Análise do Discur-

so não possui um método estrutural em sentido estrito. Ela pode ter 

guardado relações com o estruturalismo, mas sua metodologia e seu 

uso extrapolam essa perspectiva, acabando por reduzir sua própria 

especificidade e metodologia de análise. 
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Sobre o método francês, Maingueneau (1997) observa:

Há uma certa tradição intelectual europeia (e, sobretudo da 

França) acostumada a unir reflexão sobre o texto e sobre História. 

Nos anos 60, sob a égide do estruturalismo, a conjuntura intelectual 

francesa propiciou, em torno de uma reflexão sobre a “escritura”, 

uma articulação entre a Linguística, o marxismo e a Psicanálise. 

A Análise do Discurso nasceu tendo como base a interdiscipli-

naridade, pois ela era preocupação não só de linguistas como de 

historiadores e de alguns psicólogos. (p.6)

Na Análise do Discurso francesa na atualidade, como colocado 

por Charaudeau e Maingueneau (2004), encontram-se tendências 

de análise8 interpeladas por noções consideradas básicas no campo 

da Análise do Discurso à francesa:

Os trabalhos que inscrevem o discurso no quadro de inserção 

social, os trabalhos que privilegiam o estudo das situações de comu-

nicação linguageira e, portanto, o estudo dos gêneros do discurso; 

os trabalhos que articulam os funcionamentos discursivos com as 

condições de produção de conhecimentos ou com os posiciona-

mentos ideológicos, os trabalhos que colocam em primeiro plano 

a organização textual ou a seleção de marcas de enunciação. (p.45)

O trabalho apresentado neste livro coloca-se nos funcionamen-

tos discursivos de produção de conhecimentos, e para tal estudo é 

necessária uma análise profunda da disciplina, dos autores e dos 

enunciados que se propõe analisar. Mesmo com abordagens teó-

ricas diferentes, em aspectos gerais, deve-se levar em conta que a 

Análise do Discurso é um desdobramento teórico do campo cientí-

fico da Linguística, provocando rupturas profundas, especialmente 

 8 Para alguns autores, como Courtine (2007), não são Análises do Discurso em 

sentido estrito, uma vez que se confundem com outras disciplinas e estudos de 

outra ordem. 
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nas relações entre a linguagem e a ideologia, porque se preocupa 

com o além-texto, ou seja, em que medida a construção de um texto 

remete às esferas ideológicas. 

O histórico, o assujeitamento ideológico torna-se algo importan-

te para o entendimento da produção textual, constituindo-se como 

uma disciplina de entremeio em relação à Linguística, à História e à 

Sociologia. A Análise do Discurso trata as produções textuais como 

um objeto complexo, para cujo entendimento são necessários os 

subsídios teóricos do materialismo histórico, da teoria discursiva e 

da própria Linguística.

A (escola) Análise do Discurso no Brasil 

Na prática francesa de Análise do Discurso, e na própria Lin-

guística, o movimento teórico foi muitas vezes anterior à sua ins-

titucionalização nas universidades. Pêcheux, por exemplo, era 

pesquisador de Psicologia Social no Centre National de la Recher-

che Scientifique, e não um professor universitário no momento da 

publicação de seu texto Análise do Discurso de 1969. 

Já a prática brasileira, nesse sentido, é bem diferente. Aqui, a 

Análise do Discurso inicia seu percurso já institucionalizada, em 

ambiente universitário, dando outros rumos para a prática de aná-

lise e para o desenvolvimento teórico. Quando se fala, portanto, da 

Análise do Discurso no Brasil, se fala de outra disciplina, dada a 

realidade e o momento histórico diferentes. 

Orlandi (2002) endossa essa assertiva: “Há uma relação de con-

sistência histórica entre o que se chama, no Brasil, [...] Análise do 

Discurso da escola francesa, e sua institucionalização. Na França, 

eu diria, que entre o ‘nome’ (análise do discurso) e a ‘coisa’ institu-

cional há um lapso separando um momento do outro [...]” (p.38). 

Esse lapso causou algumas distorções históricas e teóricas, mas, no 

caso brasileiro, tal percurso foi totalmente diferente.

Contudo, como apontado na seção anterior, é preciso ponderar 

o uso que se faz da palavra “escola” nesse contexto. Estamos cha-
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mando de “escola brasileira” o corpo teórico desenvolvido no Bra-

sil, baseado em uma filiação específica, a Análise do Discurso de 

Michel Pêcheux, que se desenvolveu em torno da dinâmica imposta 

pela relação entre a língua e a ideologia. 

Quando falamos de “escola brasileira”, estamos comentando os 

desdobramentos teóricos da obra de Michel Pêcheux no território 

brasileiro, que, devido às suas características históricas, desenvol-

veu-se de maneira diferente daquela Análise do Discurso presente 

no território francês. 

Devido ao percurso da Análise do Discurso brasileira, é possível 

dizer que “a morte do pai foi consumada. Apesar disso, ainda hoje 

se ouve falar muito no nome de Pêcheux. Onde? Aqui entre nós na 

América Latina, mas sobretudo no Brasil” (Ferreira, 2007, p.17).

A introdução da Análise do Discurso no Brasil sofreu grande 

influência do regime militar, que vigorou de 1964 até meados da 

década de 1980. Costuma-se dizer que, no final dos anos de 1970 e 

início dos anos de 1980, a disciplina foi instaurada no Brasil – mais 

especificamente, na Unicamp, onde a professora Eni Orlandi mi-

nistrava os primeiros cursos –, devido ao enfraquecimento da dita-

dura militar nesse período. 

A própria professora Orlandi (2007) pondera a respeito da dis-

ciplina no Brasil: “a Análise do Discurso institucionaliza-se am-

plamente – não sem algumas resistências, alguns antagonismos – e, 

com sua produção e alcance teórico, configura-se como uma disci-

plina de solo fértil, com muitas consequências tanto para a teoria 

como para a prática do saber linguístico” (p.81).

O principal ponto é que, diferente do que aconteceu na França 

e nos Estados Unidos, que acabaram por separar a análise dos tex-

tos – uma relacionada aos textos escritos, a outra preocupada com a 

oralidade –, no Brasil a Análise do Discurso manteve o interesse em 

ambos os tipos de produções, dando uma sustentação diferente ao 

seu método e ao seu uso.

A Unicamp irá, a partir da pós-graduação em Linguística e das 

linhas de pesquisas relacionadas à Análise do Discurso, propagar, 

ao longo da década de 1980 e durante a década de 1990, centros 
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de pesquisa em universidades como Unesp, UFRGS, UFMG, 

FURG, UFSC, UCB, Unisul, Unijui, UERGS, entre outras. A 

partir desses centros, iniciaram-se muitos outros estudos nos últi-

mos dez anos.

Buscamos, na pesquisa apresentada neste livro, filiar-nos a 

essa trajetória, uma vez que é impossível qualquer teoria desligar-

-se do seu contexto discursivo e do seu momento no contínuo do 

espaço–tempo. 

Ao longo deste capítulo, foram apresentados aspectos históricos 

e conceituais da Análise do Discurso, buscando contextualizar as 

práticas e teorias da disciplina, visando facilitar a compreensão 

de seus conceitos, que são metodológicos. No próximo capítulo, 

serão discutidas noções que até aqui foram apenas enunciadas e 

sinalizadas. Por meio dessas noções, será trabalhado o discurso da 

Arquivística e, mais ainda, demarcadas as nossas filiações teóricas, 

buscando não silenciar nenhum dos aspectos teóricos que contri-

buíram para a construção da Análise do Discurso filiada à obra de 

Michel Pêcheux.
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