
Projeto de pesquisa 

Emergência de uma fórmula discursiva: origem e desdobramentos 

Este projeto de pesquisa elege como foco de investigação o conceito de fórmula discursiva. Inscreve-

se no âmbito dos estudos discursivos, tendo como quadro teórico de base a Análise do Discurso de tradição 

francesa, em especial as pesquisas de Alice Krieg-Planque (2000) acerca de fórmulas discursivas e sua 

circulação no espaço público. A autora tomou como base de suas pesquisas os trabalhos de Marianne Ebel e 

Pierre Fiala (1977, 1983), que, por sua vez, elegeram o trabalho de Jean-Pierre Faye (1972) como referência 

teórica. Partindo desse quadro teórico de base, esta pesquisa pretende apoiar-se teoricamente, também, nos 

trabalhos que consideram o discurso como produto de interdiscursos e, ainda, em conceitos desenvolvidos por 

Dominique Maingueneau (em especial percurso,) cuja formulação apresenta interesse  para o estudo da noção 

de fórmula. 

Krieg-Planque (2010) afirma que há momentos em que “a vida da palavra” parece se inflar de vigor. 

São nesses momentos que, tanto por uma aceleração dos usos quanto pelo fato de que muitos desses usos 

tornam-se polêmicos, se pode atestar a emergência de uma fórmula. Segundo a autora, as palavras 

“atravessam zonas de turbulência que podemos circunscrever, entram em fases críticas de sua existência que 

podemos delinear”. 

Este projeto pretende-se investigar o percurso de emprego da palavra “flexibilização”, para captar em 

que medida essa palavra cristaliza temas sociopolíticos e se caracteriza por funcionar polemicamente nos 

discursos. Trata-se de investigar a emergência dessa palavra como acontecimento discursivo no cenário 

político brasileiro, já que, no decorrer dessa trajetória de usos, há um momento em que o emprego da palavra 

“flexibilização” torna-se bastante polêmico: trata-se do início da década de 2000, especialmente no ano de 

2001, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso levou ao Congresso o Projeto de Lei 5483 que 

alterava a CLT. 

Desse modo, este trabalho assenta-se na hipótese de que, no caso de “flexibilização”, a zona de 

turbulência pela qual passa a palavra consolida-se mais nitidamente durante o período mencionado (início dos 

anos 2000) e vemos, então, a fórmula se configurar no horizonte discursivo. A fórmula se apresenta como um 

ponto nevrálgico na dinâmica  histórica, um lugar de polêmicas e de disputa pelos sentidos. 


