
TEXTOS BREVES: QUESTÕES PARA A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Convivemos com clichês, fórmulas e estereótipos. Os primeiros casos são 

elementos da língua(gem) e de discurso. Os estereótipos são construtos histórico-

sociais. Pensam-se freqüentemente os grupos humanos por meio de estereótipos, o 

que frequentemente condiciona discursos na política, na literatura, na publicidade, na 

escola, ao mesmo tempo em que é nesses lugares que eles surgem e se mantêm.  

As fórmulas, por outro lado, circulam muito mais do que se imagina, 

provavelmente. E numerosos discursos se fundam em estereótipos. 

Mas não só os discursos atuais estão cheio de fórmulas - clichês, slogans, 

provérbios, lugares comuns. Desde sempre, “frases” foram separadas de seus 

contextos ou co-textos e proferidas isoladamente, como se fossem enunciados acima e 

fora dos textos comuns – sejam esses textos literários, religiosos, políticos, científicos, 

filosóficos. 

As fórmulas, em sentido mais técnico, condensam discursos são, no mínimo, 

exatamente por essa razão, excelente entrada num corpus, que tornam inteligível, 

embora não o esgotem. 

O fenômeno sempre ocorreu, mas talvez se tenha intensificado no mundo 

contemporâneo. A mídia é provavelmente seu principal veículo, hoje: manchetes, 

“olhos”, frases da semana. O que Maingueneau chamou destacabilidade, e seu 

correlato, a enunciação aforizante, é um fenômeno discursivo considerado de forma 

particular no Centro. Trata-se, em grande medida, de considerar não como os analistas 

interpretam os enunciados (ou os discursos), mas de levar em conta como são lidos e 

interpretados nos diversos grupos sociais. Afinal, o analista de discurso não é o senhor 

do sentido. Quando é minimamente bem sucedido, é um... analista. Além disso, a 

questão de circulação é crucial, visto que tais enunciados são, eventualmente, postos 

circular velozmente e são recebidos passados adiante e reinterpretados.   

A relação entre língua, ideologia e sociedade é frequentemente de mão 

dupla/tripla. Um estereótipo social pode ser crucial para um texto, um texto pode 

seguir ou ser uma fórmula.  

A apresentação se destina a informar quais são as questões teóricas e  

metodológicas que interessam aos membros do Centro (que, todos, se dedicam 

também a outros projetos, os seus projetos). Além disso, algumas práticas do FEsTA 



também serão apresentadas. Finalmente, algumas pesquisas em andamento serão 

brevemente expostas.  

 


