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2 
POR UMA METODOLOGIA DO DISCURSO: 

NOÇÕES E MÉTODOS PARA 
UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

No capítulo anterior foram abordados aspectos mais gerais e 

históricos, e não especificamente conceituais, uma vez que a pró-

pria conceituação é um simulacro. À medida que se estabelece uma 

definição, de maneira restrita, perde-se a real abordagem daquela 

ideia. Buscamos demarcar, então, através dos próprios textos, pon-

tos fundamentais da teoria do discurso.

Com as balizas teóricas sinalizadas, torna-se necessário discutir 

as noções, pois, por meio delas, e analisando o arcabouço de ideias e 

ideologias, buscamos descrever e identificar a Análise do Discurso 

no interior da prática e da teoria arquivística.

A Análise do Discurso de Michel Pêcheux teve uma série de 

mudanças no decorrer do seu percurso nos últimos quarenta anos. 

De início calcada majoritariamente na relação entre Linguística 

e Ciências Sociais, depois a disciplina estabeleceu uma relação de 

maior proximidade com a História, devido às características se-

mânticas de seu método.

Para o conjunto de textos (e discursos) analisados, a abordagem 

do que Pêcheux chamou de Análise do Discurso 2 contribuiu de 

maneira fundamental para a nossa discussão, ou seja, para uma rela-

ção com a Análise Automática do Discurso. Há também uma re-

lação com o conceito de Foucault de formação discursiva e, mais 
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74  THIAGO HENRIQUE BRAGATO BARROS

ainda, com o que tradicionalmente é chamado de Análise Arqueoló-

gica do Discurso, baseado em uma apropriação e em uma ressignifi-

cação da Análise do Discurso discutida por Foucault em seu livro 

Arqueologia do saber, e não apenas em seus conceitos. Por fim, e mais 

importante para o que aqui pretendemos, é a leitura que J. J. Cour-

tine faz da obra de Foucault, no contexto da Análise do Discurso 

desenvolvida por Pêcheux. Assim, para nosso uso do método do 

discurso, esses três autores permearam a nossa análise.

Nesse sentido, são relevantes as palavras de Freitas (2001): 

“Nosso ponto de entrada será a arqueologia foucaultiana. Iniciamos 

em Foucault [...] pelo fato de a própria gênese de um de seus con-

ceitos centrais – formação discursiva – haver se dado em estudos 

sobre as condições históricas e discursivas nas quais se constituem 

campos de saber” (p.61). 

A seguir, a fim de facilitar a compreensão do método desses au-

tores, serão apresentadas primeiramente algumas ideias essenciais 

abordadas por eles e por outros autores, para noções que permeiam 

a teoria e o método de análise e também a própria descrição do 

método.

Os elementos da teoria discursiva: a noção de 
discurso e enunciado 

Circunscrito o espaço de atuação e suas possíveis abordagens, 

é necessário especificar seu objeto. Embora a Análise do Discurso 

seja uma disciplina que trabalha permeada por outros campos do 

conhecimento – no caso, as Ciências Sociais e a Linguística –, seu 

objeto é único, uma vez que, parafraseando Pêcheux (2008), é pela 

atuação do sujeito que se constrói o discurso, e é só por meio da 

ideologia que se constrói o sujeito. 

Em contraposição ao modelo informacional de Jakobson, 

Pêcheux (1997d) escreve: “a teoria da informação, subjacente a este 

esquema, leva a falar de mensagem como transmissão de informa-

ção: que implica que não se trata necessariamente de uma trans-
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missão de informação entre A e B, mas, de modo mais geral, de um 

‘efeito de sentido’ entre os pontos A e B” (p.82).

Assim, existe na Análise do Discurso um deslocamento dos 

estudos linguísticos, visando criar uma “unidade de análise [que] 

determina a necessidade de criar um corpo teórico-analítico que 

vise considerar a materialidade discursiva como objeto próprio” 

(Indusky, 1997, p.17).

Dessa forma, as relações com o objeto em Análise do Discurso 

funcionam na conexão língua–discurso–ideologia. A definição de 

discurso não tem nenhuma relação com a noção elementar de men-

sagem, entendimento comum na área da comunicação. O discurso 

seria o efeito de sentido entre interlocutores.

Sobre essas conceituações, Orlandi (2007) observa: 

Desse modo, diremos que [o discurso] não se trata da trans-

missão de informação apenas, pois, no funcionamento da lingua-

gem, que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e 

pela História, temos um complexo processo de constituição desses 

sujeitos e produção de sentidos e não meramente transmissão de 

informação. (p.21)

Na Análise do Discurso, este é entendido como um espaço aber-

to, que parte da língua, é atravessado pela ideologia e circunscrito 

por sua própria história. Na literatura sobre Análise do Discurso. é 

possível encontrar, atrelada ao conceito de discurso, a metáfora que 

relaciona o discurso com uma rede de sentidos que se transformam 

em um tecido discursivo. Em Ferreira (2007), a relação metafórica 

é assim exposta:

A rede, como um sistema, é um todo organizado, mas não 

fechado, porque tem os furos, e não estável, porque os sentidos 

podem passar e chegar por essas brechas a cada momento. Diría-

mos, então, que um discurso seria uma rede e como tal representa-

ria o todo; só que esse todo comporta em si o não todo, esse sistema 

abre lugar para o não sistêmico e o não representável. (p.19)
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76  THIAGO HENRIQUE BRAGATO BARROS

Portanto, o discurso pode ser compreendido como uma rede 

nunca completa e concluída, sempre passível de mudanças provo-

cadas pelas ideologias e pela história, além de mudanças na ordem 

do sentido e na ordem do próprio discurso.

O objeto da Análise do Discurso não é a língua em si ou suas 

produções. O discurso necessita dos elementos linguísticos, impli-

ca uma exterioridade à língua. Ele tem reflexo no texto, mas envol-

ve questões que vão além do âmbito linguístico, como apontado no 

capítulo anterior: os aspectos ideológicos e sociais a que as palavras 

remetem quando são escritas ou faladas.

Por isso, pode-se dizer que o discurso é a “palavra em movi-

mento, prática de linguagem” (Orlandi, 2007, p.15). A Análise do 

Discurso não se preocupará com o sentido do texto ou com o do dis-

curso, mas com os modos como o texto e o discurso se relacionam 

na produção de sentidos ao longo do seu percurso histórico, como 

uma palavra que adquire sentidos em determinada conjuntura.

Complementando: “deve ser tomado como um conceito que 

não se confunde nem com o discurso empírico sustentado por um 

sujeito nem com o texto, um conceito que estoura qualquer concep-

ção comunicacional da linguagem” (Maldidier, 2003, p.21). 

O discurso e sua análise correm “refletindo sobre a maneira 

como a linguagem está materializada na ideologia e como a ideolo-

gia se manifesta na língua” (Orlandi, 2007, p.16).

Quando Pêcheux enuncia a Análise do Discurso no artigo “A 

Análise Automática do Discurso”, ele estabelece o discurso com 

uma máquina discursiva fechada. Porém, a partir da Análise do 

Discurso 2, o conceito de discurso fechado é deslocado, na medida 

em que surgem os conceitos de formação discursiva e ideológica. 

Chegando à década de 1980, o conceito de discurso irá deslocar-se 

ainda mais, ampliando o corpus de pesquisa em Análise do Discur-

so. Será “o limite à crise da noção de máquina discursiva estrutural” 

(Pêcheux, 1997c, p.315). 

Foucault também lança luz no que se refere à noção de discurso. 

O autor compreende que este é a forma como se compreende a lín-
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gua. Ele faz parte de um processo de significação que se modifica a 

partir do momento ideológico e histórico, produzindo efeitos:

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade 

nascendo diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, 

tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso 

pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, 

tendo manifestado e intercambiado seu sentido, podem voltar à 

interioridade silenciosa da consciência de si. (Foucault, 1997, p.49)

Foucault, que toma uma posição diferente em relação ao dis-

curso, compreende-o como um espaço histórico, uma vez que os 

discursos produzidos só são possíveis em uma relação político-

ideológica favorável ao seu aparecimento, permeados pelo sentido, 

que é ideológico e lhes é particular. O sentido é construído por uma 

relação entre o poder, o saber e a linguagem. 

Um ponto primordial para a materialidade discursiva é o enun-

ciado, uma vez que constitui o conjunto de sentidos mais elementar 

que pode ser particularizado dentro do discurso. Foucault (1997) 

assim esquematiza o que um enunciado requer:

Examinando o enunciado, o que se descobriu foi uma função 

que se apoia em um conjunto de signos, que não se identifica nem 

com aceitabilidade gramatical, nem com a correção lógica, e que 

requer, para realizar, um referencial (que não é exatamente um 

tato, um estado de coisas, nem mesmo um objeto, mas um princí-

pio de diferenciação); um sujeito (não a consciência que fala, não 

o autor da formulação, mas uma posição que pode ser ocupada, 

sob certas condições, por indivíduos indiferentes); um campo 

associado (que não é o contexto real da formulação, a situação na 

qual foi articulada, mas um domínio de coexistência para outros 

enunciados); uma materialidade (que não é apenas a substância 

ou o suporte da articulação, mas um status, regras de transcrição, 

possibilidade de uso ou de reutilização). (p.133)
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O discurso pode ser entendido como uma ordem na qual se en-

contra um campo de experiência, ou seja, um referencial. O enun-

ciado é a materialidade desse referencial, que possibilita a análise. 

Foucault entende o discurso como um sistema de dispersão, ou seja, 

cabe a quem o analisa descrever e compreender essa ligação entre 

os enunciados, seu conceito histórico e ideológico, fazendo parte de 

um discurso. Para o autor, a descrição dessa conexão arqueológica é 

uma das análises possíveis do discurso, um lugar no qual se circuns-

creve o campo da experiência e do saber possível, com um campo 

de experiências orientadas, contextualizadas, assumidas, conforme 

colocam Charaudeau e Maingueneau em seu Dicionário de Análise 

do Discurso (2004).

Outro conceito, que será desenvolvido no tópico seguinte, é o de 

formação discursiva, que, na obra de Foucault (1996), relaciona-se 

com o conceito de enunciado da seguinte maneira: “Um enunciado 

pertence a uma formação discursiva como uma frase pertence a um 

texto, e uma proposição a um conjunto dedutivo” (p.135). 

A metodologia de acordo com a qual Foucault apresenta seus 

conceitos torna a análise clara, uma vez que é possível particularizar 

os enunciados mais incisivos pertencentes à formação discursiva. 

Segundo Guespin (1971):

O enunciado é a sucessão de frases emitidas entres dois bancos 

semânticos, duas pausas da comunicação; o discurso é o enunciado 

considerado do ponto de vista do mecanismo discursivo que o con-

diciona. Assim, olhar um texto sob a perspectiva de sua estrutura-

ção “em língua” permite tomá-lo como um enunciado; um estudo 

linguístico das condições de produção desse texto possibilita consi-

derá-lo um discurso. (p.196)

A relação simbólica estabelecida entre o discurso e o enunciado 

permite a construção da análise, na medida em que, por meio dessa 

relação, demarca-se o corpus, visando o conjunto de relações entre 

os enunciados e a formação discursiva. 
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Os elementos da teoria discursiva: a formação 
discursiva e a formação ideológica 

A noção de enunciado está relacionada com o conceito de for-

mação discursiva, numa relação entre esta e a enunciação. Atra-

vessando tal relação, tem-se o conceito de formação ideológica. O 

primeiro autor a discutir o assunto, pensando na noção de formação 

discursiva, foi Foucault. Posteriormente, essa noção torna-se parte 

da fundamentação para que se compreenda a disciplina, devido à 

sua ampliação conceitual na obra de Pêcheux e de J. J. Coutine. 

A dupla paternidade do conceito gera, muitas vezes, uma série 

de confusões no que diz respeito à sua conceituação. Baronas (2011) 

comenta essa polêmica: “Michel Pêcheux teria emprestado o sin-

tagma – formação discursiva – de A arqueologia do saber, de Michel 

Foucault, para, à luz do materialismo histórico, reconfigurá-lo, 

relacionando-o com o conceito althusseriano de ideologia” (p.89). 

Courtine (2006) compreende a formação discursiva da seguinte 

maneira: 

O nível do enunciado: diz respeito ao sistema de formação dos 

enunciados que englobaria “um feixe complexo de relações” fun-

cionando como regra. Enquanto regra, esse sistema determinaria 

“o que pode e deve ser dito” por um sujeito falante situado num 

dado lugar, num dada conjuntura, no interior de uma formação 

discursiva, sob a dependência do interdiscurso dessa última. Esse 

nível é o lugar da constituição da “matriz de sentido” de uma for-

mação discursiva determinada no plano dos processos históricos de 

formação, reprodução e transformação dos enunciados. Esse nível 

se situa no plano das regularidades pré-terminais “aquém da coe-

rência visível e horizontal dos elementos formados” [...]. O nível 

de formulação: refere-se ao “estado terminal do discurso” onde os 

enunciados manifestam certa “coerência visível horizontal”. Trata-

-se do intradiscurso, em que a sequência discursiva existe como 

discurso concreto no interior do “feixe complexo de relações” de 

um sistema de formação. (p.41)
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A formação discursiva é, pois, a relação entre os enunciados que 

determina o que pode ser dito, na medida em que eles se inscrevem 

historicamente, formando um conjunto de sentidos relacionados à 

ideologia na produção de sentidos.

Courtine separa a formação discursiva em dois níveis. Um re-

laciona-se com o enunciado e se estabelece de forma bastante “li-

mitada”, ocorrendo em dada conjuntura, em determinado lugar. 

Outro se filia a uma formação discursiva que irá determinar como e 

o que será dito, por uma formação ampla, que possui uma instância 

ideológica.

Henry (1997) escreve: “Existem muitos pontos de contato entre 

aquilo que Michel Foucault elaborou no que se refere ao discurso 

e aquilo que fez Michel Pêcheux, pelo menos no nível teórico. [...] 

Uma noção de ‘formação discursiva’ que tem alguns pontos em 

comum” (p.38). 

Buscando deixar claro como se compreende esse conceito, fun-

damental para a análise, Maingueneau (1997) esclarece que não se 

trata de considerar a formação discursiva como algo produzido por 

um sujeito único e exclusivo, mas por uma posição circunscrita no 

espaço–tempo, que pode claramente se relacionar.

Em Foucault, a formação discursiva será parte de seu projeto 

arqueológico de construir um método que “procura compreender 

o funcionamento dos discursos que constituem as Ciências Huma-

nas” (Baronas, 2011, p.92), entendendo-os não como um conjunto 

de signos e elementos dentro de um sistema e de uma estrutura, 

como os estruturalistas trabalhavam, “mas como um conjunto de 

práticas discursivas que instauram os objetos sobre os quais enun-

ciam e circunscrevem os conceitos, legitimam os sujeitos enuncia-

dores” (p.92). 

Nesse sentido, a Arquivística filia-se a determinadas forma-

ções discursivas atravessadas por relações político-ideológicas. 

Enquanto formação, pode-se dizer que os arquivos são filiados 

ao Estado democrático, à História, à identidade, a um conjunto 

amplo de instituições e costumes que legitimam e fundamentam 

seu aparecimento.
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Essa relação é bem marcada pela própria construção das Ciências 

Humanas e Sociais, das quais a Arquivística não escapa. É possível 

dizer, com base em Baronas (2011) e Foucault (1997), que proces-

sos discursivos que perpassam os conceitos e objetos da Arquivís-

tica possuem em sua discursividade uma liberdade condicionada, 

por terem passado pela regulação própria da atividade “política” 

do discurso das ciências, que legitima cada um dos discursos efe-

tivamente ditos, determinando como e o que pode ser dito por um 

sujeito (compreendido com uma posição), com um método aceito, 

inserido na verdade de uma época.

Dito isso, fica fácil compreender por que, em determinados 

pontos de “conflito”, a área toma rumos em um sentido e não em 

outro, por que, em determinado contexto, pode-se dizer que a 

“prova documental” é a “santidade” do documento de arquivo, 

enquanto, em outro momento, isso não é aceito como uma verdade 

para a teoria dos arquivos. 

Por esses motivos, compreendemos que as formações discursi-

vas das quais a Arquivística faz parte são fruto de um movimento 

exterior a elas inserem-se nele, mas não o contexto situacional, e 

sim as condições de produção do discurso, que são permitidas, e 

determinadas posições e rumos disciplinares. 

Courtine (2009) falará, em sua tese, de memória discursiva em 

relação com a interdiscursividade. Existirá, porém, na produção 

enunciativo-discursiva, um apagamento e uma distorção, uma vez 

que aquilo é enunciado. Existe uma contradição latente ao próprio 

processo discursivo, o que Pêcheux (2009) chamará de enunciado 

dividido, na medida em que a formação discursiva é perseguida por 

essa memória.

Ainda sobre a formação discursiva, Orlandi (2007) esclarece o 

seu funcionamento:

O discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o 

sujeito diz se inscreve em uma formação discursiva e não outra para 

um sentido e não outro. Por aí podemos perceber que as palavras 

não têm um sentido nelas mesmas, elas derivam seus sentidos das 
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formações discursivas em que se inscrevem. [...] Deste modo, os 

sentidos sempre são determinados ideologicamente. Não há sentido 

que não o seja. Tudo que dizemos tem, pois, um traço ideológico em 

relação a outros traços ideológicos. E isto não está na essência das 

palavras, mas na discursividade, isto é, na maneira como, no dis-

curso, a ideologia produz seus efeitos, materializando-se nele. (p.43)

A formação discursiva, portanto, é um conceito de conexão entre 

o enunciado, o sujeito e a ideologia. É o espaço entre o que pode ser 

dito, devido ao contexto ideológico e político. Este dito, permeado 

pela ideologia, revela que o sentido não está na palavra, na frase ou 

no texto, mas na discursividade, partindo da relação entre formação 

ideológica e formação discursiva–enunciado–sujeito.

A formação discursiva é o conjunto de enunciados relacionados 

a partir de uma posição ideológica, de um lugar real e de sujeitos 

específicos. Por exemplo, considera-se aqui a Arquivística como 

parte de formações discursivas. Encará-la como tal é perceber que 

seu conjunto de técnicas, saberes, sujeitos está relacionado aos 

enunciados que produz, e esses enunciados estão relacionados com 

uma conjuntura política e ideológica, com o poder, em um jogo so-

cial estabelecido no espaço–tempo cheio de conflitos. Dessa forma, 

a Arquivística, enquanto espaço discursivo, nunca está finalizada, 

é passível de mudanças e possui os apagamentos provocados pela 

própria ação da ideologia, naturalização dessas relações.

Assim, ao encará-la dessa maneira, pode-se perceber que os 

conceitos da disciplina estão sujeitos a um embate externo que des-

constrói e modifica sua prática institucionalizada. Deve-se acres-

centar, ainda, que os conceitos trabalhados na disciplina só são 

possíveis a partir da posição histórica em que foram construídos, 

e o significado de um mesmo conceito modifica-se à medida que 

a posição na formação discursiva altera-se ou a filiação ideológica 

diversifica-se no decorrer do tempo. A formação discursiva é a po-

sição do discurso no espaço–tempo.

Palavras iguais podem significar coisas diferentes porque se ins-

crevem em formações discursivas diferentes, e esta diferença ocorre 
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porque se trata de sujeitos e contextos distintos. Cabe, então, ao 

analista do discurso observar as condições de produção dos textos e 

remeter aquele enunciado a determinada formação discursiva.

A formação discursiva é, portanto, o espaço em que a mate-

rialidade enunciativa tem a possibilidade de ser interpretada e 

compreendida, a partir da posição histórica e ideológica na qual o 

sujeito se encontra.

Sobre a formação ideológica em específico, Pêcheux (1997e) 

comenta:

Falaremos de formação ideológica para caracterizar um elemento 

(este aspecto da luta nos aparelhos) suscetível de intervir como uma 

força em confronto com outras forças, na conjuntura ideológica 

característica de uma formação social em dado momento; desse 

modo, cada formação ideológica constitui um conjunto complexo 

de atitudes e de representações. (p.166) 

A formação ideológica são os elementos externos à própria for-

mação discursiva. Aquela atravessa e modifica as relações que esta 

estabelece no nível político e no ideológico.

O conceito atrelado a essa formação é o da ideologia, discutida 

no capítulo anterior. Contudo, é interessante trabalhá-lo um pouco 

mais, uma vez que é um conceito crucial para essa formação. 

A ideologia, enquanto conceito, surge primeiramente na obra 

de Marx e Engels. Para eles, o conceito de ideologia é bastante res-

tritivo, por tratar-se de uma crítica ao sistema capitalista e ao pen-

samento burguês. Portanto, é o estudo de um fenômeno ideológico 

e não uma conceituação sobre o comportamento da ideologia en-

quanto noção estrutural das Ciências Humanas.

A formação ideológica é, de modo mais amplo, um conjunto de 

práticas e atitudes circunscritas no espaço–tempo, que atravessa 

várias formações discursivas e interliga a rede discursiva. Pêcheux e 

Fuchs (1997e) explicam a formação ideológica e sua ligação com as 

formações discursivas com o seguinte exemplo:
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[...] a formação ideológica religiosa constitui, no modo de produção 

feudal, a forma da ideologia dominante; ela realiza “a interpela-

ção dos indivíduos em sujeitos” através do aparelho ideológico 

do Estado religioso “especializado” nas relações de Deus com os 

homens, sujeitos de Deus, na forma específica das cerimônias (ofí-

cios, batismos, casamentos, enterros etc.) que, sob a figura da reli-

gião, intervém, em realidade, nas relações jurídicas e na produção 

econômica, portanto no próprio interior das relações de produção 

feudais. Na realização dessas relações ideológicas de classes, diver-

sas formações discursivas intervêm enquanto componentes com-

binadas cada vez em formas específicas; por exemplo, e enquanto 

hipótese histórica a ser verificada: de um lado a pregação campo-

nesa reproduzida pelo “baixo clero” no interior do campesinato, de 

outro o sermão do alto clero para os grandes da nobreza, logo duas 

formações discursivas [...]. (p.167)

Esse exemplo esclarece bem a conceituação de ideologia, en-

quanto formação ideológica no interior da teoria do discurso. Exis-

te, no exemplo, uma única formação ideológica, a qual permeia 

outros dois exemplos de formação discursiva, mas que, dada a con-

juntura apresentada, pode conter um número bem maior delas.

 Pode-se ainda citar, por exemplo, a própria Arquivística. Como 

todas as disciplinas, ela está sujeita aos acontecimentos que a cons-

tituem e a institucionalizam, e os embates entre o político, o saber e 

a ideologia provocam mudanças em sua estrutura discursiva. Ana-

lisar o discurso é perceber esses atravessamentos e mostrá-los na 

análise.

Para se analisar um discurso, é necessária a construção de um 

corpus de análise. “O analista do discurso não é uma pessoa neutra. 

Nunca. [...] Ele deve, igualmente, construir um observatório para 

si” (Mazière, 2007, p.23).

Esse corpo de análise tem relações com as formações discursivas 

que nutrem o campo de estudo. Essa análise é mediada pela teoria 

do discurso. Mas, para identificar/compreender determinado dis-

curso, é necessário estabelecer os pontos em que existem relações de 
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força entre os conceitos. Esses métodos são permeados por forma-

ções ideológicas e estão inscritos no espaço–tempo.

Pêcheux e Fuchs (1997e) observam que, para analisar o dis-

curso, são necessários três campos articulados, determinando seu 

quadro epistemológico geral: materialismo histórico, Linguística 

e teoria do discurso. Além desses campos, é fundamental, como 

também colocado por Pêcheux, o campo do sujeito, de natureza 

psicanalítico-ideológica.

Deve-se pensar que o discurso é produto do texto contextua-

lizado, mas, evidentemente, esse texto é produto de sujeitos, que 

não são pessoas, mas determinadas posições encaixadas institucio-

nalmente, que refletem particularidades psicológicas relacionadas 

com seu contexto linguístico e histórico.

Pode-se considerar que o analista do discurso se apoia também 

em quatro preceitos básicos da análise: História–ideologia, língua–

sentido (Alós, 2004). O sentido do discurso, na língua, corresponde 

ao que Pêcheux postulou como “a conjunção do sentido da ideolo-

gia e o sentido da linguagem”. 

Cabe aqui diferenciar as operações de um analista do discurso e 

de um linguista. O que ambos analisam é a mesma materialidade lin-

guística, o dado linguístico é o mesmo, mas o ponto de vista é diver-

so. Enquanto o linguista observa o funcionamento de determinado 

enunciado, o analista examina o funcionamento do discurso dentro 

do enunciado e suas relações com a História e a ideologia. São relações 

de força, a “interpelação” contida no texto via marcas discursivas.

Sobre o sentido que o texto toma, contextualizado, Pêcheux e 

Fuchs (1997e) afirmam:

O objeto da Linguística (o próprio da língua) aparece [...] 

atravessado por uma divisão discursiva entre dois espaços: o da 

manipulação de significações estabilizadas, normalizadas por uma 

higiene pedagógica do pensamento, e o de transformações do sen-

tido, escapando a qualquer normal estabelecida a priori, de um 

trabalho de sentido sobre o sentido, tomados no relançar indefinido 

das interpretações. (p.204)
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A grande diferença entre a Análise do Discurso e a Linguística 

clássica diz respeito ao centro das atenções. Enquanto esta se preo-

cupa com as relações signo–sentido estáveis, passíveis de regras, 

aquela interessa-se pela língua usada. E quando a língua é utilizada, 

mutações são provocadas pelos sujeitos, pelas ideologias, enfim, 

pelas formações discursivas existentes (Indursky, 1997).

Para finalizar tal conceituação sobre a tessitura discursiva, po-

de-se afirmar que o discurso é passível de análise porque estabelece 

relações ideológicas. A essas relações dá-se o nome de “formação 

ideológica”, a qual atravessa e interpela as formações discursivas, 

possuidoras de uma “historicidade” que as aproxima e interliga. O 

que as une é a sua materialidade/posição, são os enunciados nem 

inteiramente linguísticos, nem exclusivamente materiais.

Foucault (1997) esclarece esse jogo conceitual estabelecido no 

interior da produção discursiva: 

[...] O enunciado não é uma unidade do mesmo gênero da frase, 

proposição ou ato de linguagem; não se apoia nos mesmos critérios; 

mas não é tampouco uma unidade como um objeto material pode-

ria ser, tendo seus limites e sua independência. Em seu modo de 

ser singular (nem inteiramente linguístico, nem exclusivamente 

material), ele é indispensável para que se possa dizer se há ou não 

frase correta (ou aceitável ou interpretável), se a proposição é legí-

tima e bem constituída, se o ato está de acordo com os requisitos e 

se foi inteiramente realizado. Não é preciso procurar uma unidade 

longa ou breve, forte ou debilmente estruturada, mas tomada como 

as outras em um nexo lógico, gramatical ou locutório. [...] trata-se, 

antes, de uma função que se exerce verticalmente, em relação às 

diversas unidades, e que permite dizer, a propósito de uma série de 

signos, se elas aí estão presentes ou não. (p.98)

Portanto, de um lado, há as formações discursivas estabelecidas 

em um nível mais geral e, do outro, ocorrem os enunciados que in-

teragem na formação discursiva e que podem ser particularizados, 
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e, se assim o são, também podem ser estudados em suas funções 

enunciativas.

Deve-se estabelecer a correlação entre determinadas posições 

e determinados enunciados, a fim de estabelecer a materialidade 

presente nas produções textuais. Isso se exemplifica nas seguintes 

palavras: “Confrontada com uma miríade de informações polimor-

fas, suscetível de ser guardada em suportes cada vez mais diversifi-

cados” (Rousseau; Couture, 1998, p.23).

Nesse texto, percebe-se todo um jogo discursivo produzido 

pelos autores. Há aqui não um enunciado único, mas dois que se 

complementam: um relacionado à explosão de informações produ-

zidas na sociedade a partir da década de 1950, outro concernente 

ao fato de essa explosão informacional acabar produzindo arquivos 

com uma pluralidade de suportes. Portanto, o enunciado pode ser 

estudado em sua historicidade e em sua relação político-ideológica, 

remetendo-se a determinadas conjunturas que possibilitam seu 

aparecimento. 

Podemos fazer as seguintes perguntas em relação ao exemplo 

dado: Por que os autores assumem essa posição e não outra? Por 

que é recorrente nos textos da década de 1990 chamar a atenção 

para a “explosão informacional”? O que existe nesse momento que 

possibilitará essa constatação e não outras? Existe uma relação polí-

tica e ideológica que permite essa constatação? 

A Análise do Discurso possibilita o questionamento de deter-

minadas posições atribuídas por determinados enunciados, em 

contraposição a outros. Por exemplo, uma de suas acepções funda-

mentais é o sujeito da linguagem e o sujeito da ideologia. 

O marxismo, que é uma referência durante os primeiros anos 

da Análise do Discurso, o sujeita. Foucault o dispersa na formação 

discursiva. A colaboração entre linguistas e psicanalistas o resgata 

do psicologismo. A colaboração com os historiadores introduz um 

sujeito da história. O peso da interdiscursividade organiza “a loca-

lização tendencial do sujeito enunciador” na materialidade dos 

enunciados, segundo uma fórmula de Pêcheux. As sofisticações 
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da pragmática o reconfiguram em uma escala de ações e de coações 

enunciativas e semânticas no qual ele pode se multiplicar e se diluir. 

Nos casos mais simples, o sujeito é, no mínimo, dois: falante empí-

rico e enunciador linguístico. (Mazière, 2007, p.22)

No caso dos enunciados apresentados anteriormente, os sujeitos 

“eu” assumem uma posição que, em uma análise discursiva, reme-

terá a outros enunciados que legitimam essa constatação.

 Esse fato relaciona-se a um campo associado, no caso, o discur-

so produzido pela Arquivística, em sua literatura corrente, sobre 

a multiplicação dos suportes informacionais e da quantidade de 

informações de modo geral e sua materialidade enquanto texto es-

tabelecido no tempo–espaço.

Se, de um lado, há a concepção de uma formação discursiva 

como um campo de enunciados homogêneos relacionados entre si, 

que lhe dão sustentação, de outro, a construção de uma formação 

discursiva está subsidiada ao conjunto de enunciados com que ela 

se relaciona. Foucault (1997), por exemplo, pensa em relacionar 

enunciados, no caso, científicos, sem utilizar a palavra “ciência” 

como tendo um sentido em si mesma. A própria ciência e os enun-

ciados são estabelecidos no interior das formações discursivas.

Também esse campo de enunciados correlacionados é atravessa-

do por outras formações discursivas, como coloca Foucault (1997): 

[...] Tal análise não tentaria isolar, para descrever sua estrutura 

interna, pequenas ilhas de coerência; não se disporia a suspeitas e 

trazer à luz os conflitos latentes; mas estudaria formas de reparti-

ção. Ou ainda, em lugar de reconstituir cadeias de inferência [...] 

em lugar de estabelecer quadro de diferenças, descreveria sistemas 

de dispersão. (p.43)

Portanto, a formação discursiva não é apenas uma formação 

particular daqueles discursos. Ela é atravessada por outras forma-

ções discursivas e pela própria formação ideológica, que a modifica 
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e estabelece novas formações discursivas. Proceder à análise, nesse 

caso, é entender esses atravessamentos discursivos, é mapear o sis-

tema de dispersão no corpus delimitado. Seus funcionamentos, suas 

exclusões/inclusões e suas formas de processar evidências, no caso 

do nosso estudo, são as relações entre três lugares distintos que 

possuem pagamentos/dispersões em comum.

No estudo que originou este livro, observamos as relações 

enunciativas das formações discursivas estabelecidas no interior 

da Arquivística e percebemos a heterogeneidade do discurso. 

Sendo assim, uma formação discursiva possui dois ou mais dis-

cursos, já que ela é nutrida pela contradição, a qual é seu elemento 

constitutivo.

Compreendido o conceito de formação discursiva e de formação 

ideológica, abordaremos a seguir outro conceito fundamental para 

a Análise do Discurso, o de interdiscursividade, responsável, no 

momento de sua formulação, por grande mudança na estrutura da 

disciplina.

Em busca do método: a interdiscursividade 

A noção de interdiscurso apresenta-se como uma ampliação do 

próprio conceito de discurso e uma renovação da própria Análise 

do Discurso, uma vez que dispersa o assujeitamento do sujeito pela 

ideologia e a análise calcada fundamentalmente no discurso polí-

tico, possuindo uma relação com a noção de formação discursiva.

Segundo Gregolin (2006), a aproximação de Pêcheux (distan-

ciando-se das posições de Althusser) com a nova História e com 

Foucault permitiu a abertura de novas perspectivas para a Análise 

do Discurso.

No livro O discurso: estrutura ou acontecimento (2008), 

Pêcheux trata o discurso como acontecimento. Afirma que pode 

desestruturar-se e reestruturar-se a partir das redes de memória e 

dos trajetos sociais nos quais ele emerge.
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Além disso, o discurso é o índice capaz de provocar uma in-

quietação nas filiações sócio-históricas de identificação, pois ele 

forma, simultaneamente, um efeito dessas filiações e um trabalho 

“(mais ou menos consciente, deliberado, construído ou não, mas 

de todo modo atravessado pelas determinações inconscientes) de 

deslocamento no seu espaço”, segundo Pêcheux (2008), que afirma 

que a identificação não se dá de forma linear, que não existe ligação 

sócio-histórica que não sofra, de uma forma ou de outra, o que ele 

denomina de “infelicidade” no sentido performativo do termo, le-

vando a um desvio de pessoa, pois é em relação ao outro, objeto da 

identificação, que ocorre a variação.

Ao reconhecer o discurso como acontecimento, se não houvesse 

esse desvio de pessoa, existiria apenas “uma justaposição caótica 

(ou uma integração supraorgânica perfeita) de animais humanos 

em interação” (id., ibid., p.57).

Essa mudança no pensamento de Pêcheux, provocada pela in-

terdiscursividade, é o momento final que distancia a Análise do 

Discurso do estruturalismo, uma vez que se percebe a existência 

não apenas de um sujeito assujeitado unicamente por seu contexto 

ideológico, mas sim a presença do outro no discurso, por meio de 

uma inter-relação entre as produções linguísticas e os sujeitos. 

O uso mais corrente do conceito de formação discursiva mo-

difica a estrutura de pensamento sobre o próprio fechamento do 

discurso e leva/levou a uma compreensão equivocada, uma vez que 

ele é um campo aberto. 

A noção de interdiscurso possibilita uma compreensão melhor 

desse conceito, que não deve ser entendido como uma partição ou 

uma caixa fechada, mas como uma realidade “heterogênea por si 

mesma”.

Em relação a tal aspecto, é possível perceber, no artigo “Problè-

mes d’analyse du discours. Essai de decription du discours français 

sur la Chine”, de J. M. Marandin (1979), baseado nas reflexões 

da pesquisa de Courtine, o funcionamento do interdiscurso nos 

seguintes termos:
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O fechamento de uma formação discursiva é fundamental-

mente instável, não se constituindo em um limite que, por ser tra-

çado de modo definitivo, separa um interior e um exterior, mas 

inscrevendo-se entre diversas formações discursivas, como uma 

fronteira que se desloca em função dos embates de luta ideológica. 

Portanto, o interdiscurso é um espaço de relação da ideologia 

com a formação discursiva, responsável pela constante reconfigura-

ção dessa formação, devido aos embates entre a luta ideológica como 

espaço da constante reconfiguração e ressignificação do discurso.

Nas teorias aqui analisadas, é possível perceber reconfigurações 

e ressignificações de alguns conceitos e práticas profissionais rela-

cionadas ao interdiscurso, mas este mantém sua base discursiva em 

um mesmo ponto, calcada em uma argumentação comum às obras 

teóricas e técnicas, existindo então uma relação entre as tradições. 

Estabelece-se uma interdiscursividade, à medida que os autores 

escolhem os mesmos termos para enunciar coisas diferentes, devido 

a posições e formações discursivas diferentes.

A noção de interdiscurso tem relação com uma memória discur-

siva constituída por enunciados e formulações que se repetem, são 

refutados e se transformam em outros significados. Essa memória 

não é compreendida como psicológica, mas está inscrita no enun-

ciado. Assim, o interdiscurso apoia-se em dois eixos: “O ‘vertical’, 

do pré-construído, do domínio da memória, e o ‘horizontal’, da li-

nearidade do discurso, que oculta o primeiro eixo” (Maingueneau, 

1997, p.115).

A interdiscursividade é, portanto, a ampliação do entendimento 

da ideologia presente nas produções discursivas, relacionada com a 

memória discursiva. Seu aparecimento só é possível a partir do mo-

mento em que a materialidade linguística/materialidade histórica 

adquire sentido, ou seja, na Análise do Discurso o texto só é um 

texto a partir de sua historicidade. 

Descritos alguns pontos fundamentais da Análise do Discurso, 

é necessário discutir um pouco mais seu método de análise. 
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Uma questão do método de análise: 
procedimentos metodológicos 

Uma série de noções da Análise do Discurso possibilitam ope-

rar o discurso que nos propusemos analisar, contudo é preciso es-

clarecer seu uso, uma vez que a abordagem e as noções já foram 

trabalhadas.

O método de análise da Análise do Discurso, diferente de outras 

“metodologias” de pesquisa, tem princípios bastantes inovadores, 

calcados num jogo que se estabelece entre a produção linguística e a 

materialidade histórica, buscando as rupturas e os lapsos dos textos 

(orais e escritos), os quais não são inocentes, uma vez que a própria 

produção textual é a atuação da ideologia em sua relação com o 

inconsciente – o sujeito.

Enquanto metodologia de pesquisa, seu uso é diferente daquele 

de uma análise estatística ou de conteúdo, por exemplo, uma vez que 

rompe com o que tradicionalmente se chama de “procedimentos de 

pesquisa/metodológicos”9 e, como análise, acontece de maneira di-

ferente. O ponto fundamental do discurso, enquanto objeto de pes-

quisa, é a busca pela (re)construção do efeito de sentido nos textos.

Orlandi (2007) afirma: “O discurso não é um objeto dado” 

(p.66). Pressupõe, então, o trabalho de quem analisa de chegar até 

esse discurso. É preciso primeiramente entender a produção textual 

(oral e escrita) como uma materialidade linguística e converter tal 

materialidade em um objeto teórico.

Ao se relacionar diferentes textos de uma mesma formação dis-

cursiva e se recortar o universo de análise possível (no interior da 

formação discursiva), devido a certas posições do discurso a análise 

 9 Tendo a Análise do Discurso como base metodológica para a análise, é possí-

vel dizer, com base em todos os preceitos históricos e conceitos trabalhados, 

que a disciplina exige do pesquisador a construção de um corpus de análise de 

enunciados e, exatamente por isso, a análise é diferente, pois um enunciado 

remete a outros e a uma ou mais formações discursivas e busca-se descrever 

esse movimento na análise dos conceitos trabalhados, as relações histórico-

-conceituais entre eles.
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deixou de ser materialmente linguística e tornou-se parte de um 

processo discursivo, produzindo um recorte, organizando o corpus. 

“Nosso ponto de partida é o de que a análise do discurso visa com-

preender como um objeto simbólico produz sentidos” (Orlandi, 

2007, p.66). Tal objeto só produz sentidos a partir de sua posição 

histórica, de sua relação entre língua e ideologia. 

Utiliza-se aqui essa terminologia fazendo uma ligação direta 

com a Análise Automática do Discurso de Pêcheux (Fuchs, 1997e), 

que descreve o caminho metodológico para tal análise da seguinte 

maneira:

•  Superfície linguística: entendida no sentido de sequência oral ou 

escrita de dimensão variável, em geral superior à frase. Trata-se 

aí de um “discurso” concreto, isto é, do objeto empírico afetado 

pelos esquecimentos 1 [inconsciente] e 2 [consciente], na medida 

mesmo em que é o lugar de sua realização, sob a forma, coerente 

e subjetivamente vivida como necessária de uma dupla ilusão;

•  Objeto discursivo: entendido como o resultado de transformação 

da superfície linguística de um discurso concreto, em um objeto 

teórico, isto é, em um objeto linguisticamente dessuperficializado, 

produzido por uma análise linguística que visa anular a ilusão no 2; 

•  Processo discursivo: entendido como o resultado da relação 

regulada de objetos discursivos correspondentes a superfícies 

linguísticas que derivam, elas mesmas, de condições de produ-

ção estáveis e homogêneas. Este acesso ao processo discursivo é 

obtido por uma dessintagmatização que incide na zona de ilusão–

esquecimento no 1. (p.180)

São, portanto, três níveis necessários para a análise. Um relacio-

na-se com a materialidade linguística; outro, com sua transforma-

ção em discurso; e o último, com o estado da discursividade, que 

é o processo discursivo resultante da relação entre as superfícies 

linguísticas e os objetos discursivos.

A discursividade acontece a partir da relação, e não da exten-

são do texto. A análise pode acontecer em uma obra completa ou 
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em um único enunciado oral, à medida que esse texto refira-se a 

alguma relação com a memória e a historicidade. É nesse sentido 

que se introduz a Análise Arqueológica do Discurso, instaura-

da a partir de leituras do livro Arqueologia do saber de Foucault. 

É arqueológica porque busca escrever uma história dos sistemas 

discursivos constitutivos das ciências, o estudo e as mudanças das 

práticas discursivas. 

Essa análise necessita de uma construção de enunciados que 

convergem em uma conjuntura no espaço e no tempo e são chama-

dos de arquivos. Assim, na nossa pesquisa, o conjunto de textos das 

tendências teóricas e práticas da Arquivística constitui o conjunto 

de arquivos.

Foucault (1997) escreve sobre o assunto: “Denominarei arquivo 

não a totalidade de textos que foram preservados por uma civili-

zação [...], mas o jogo das regras que determina em uma cultura o 

surgimento e o desaparecimento dos enunciados, sua permanência 

e seu apagamento, sua existência paradoxal como acontecimento e 

como coisas” (p.143).

O arquivo, nesse sentido, “não é um simples documento no qual 

se encontram referências; ele permite uma leitura que traz à tona 

dispositivo e configurações significantes” (Guilhaumou; Maldi-

der, 1994, p.164). A noção de arquivo atrela-se à noção de formação 

discursiva. Se formação é o campo, o arquivo é a organização da 

memória desse campo.

Outro aspecto fundamental para o entendimento metodológico 

da Análise do Discurso é a questão da autoria. Nesse sentido, duas 

relações devem ser esclarecidas: se a materialidade do discurso é o 

texto, a materialidade do sujeito é o autor, e é no autor que se cons-

trói a unidade de sujeito.

O autor, enquanto sujeito, não é uma figura única. É, na verda-

de, “considerado um princípio de agrupamento do discurso, como 

unidade e origem de suas significações, como fulcro de coerência” 

(Orlandi, 2007, p.75). Ou seja, em toda produção discursiva, sendo 

ela coletiva ou determinada por algum comitê, instituição etc., pos-

sui uma autoria no sentido discursivo. Esta autoria exige coerência, 
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respeito às normas estabelecidas, explicação, clareza, conhecimento 

de regras textuais, originalidade, enquanto o analista, por meio do 

discurso, busca compreender os “furos” e as rupturas nessa rede 

textual.

Por meio dos conceitos e do percurso teórico-metodológico da 

Análise do Discurso, busca-se operar a análise utilizando as noções 

de representação arquivística como um recorte para a compreensão 

da discursividade estabelecida na Arquivística.

Como qualquer outra produção textual, essa análise encontra-se 

interpelada pelo poder, pela ideologia e por sua própria historici-

dade, afastando-se da aparente neutralidade e esterilidade a que o 

próprio discurso arquivístico tenta se prender.

O reconhecimento de uma dualidade constitutiva da lingua-

gem, isto é, do seu caráter ao mesmo tempo formal e atravessado 

por entradas subjetivas, sociais e históricas, provoca um desloca-

mento nos estudos para fenômenos extralinguísticos.

É claro que esse descolamento dos estudos linguísticos só é pos-

sível na década de 1960, devido ao terreno favorável instaurado pela 

consolidação da Linguística moderna, responsável pela formulação 

dos conceitos que foram fundamentais para o aparecimento do 

estruturalismo e desencadearam o desenvolvimento da Análise do 

Discurso.

Descritos os preceitos fundamentais da Análise do Discurso, 

buscaremos, por meio dela, analisar o discurso da Arquivística no 

que diz respeito à representação, parte nuclear da disciplina.
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