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Introdução 

Recentemente,  Jacques  Guilhaumou  (2006)1,  um  dos  personagens  centrais  da 

história da Análise do Discurso, levantou uma questão que pode ser assim sintetizada: a 

quantas anda, na Análise de Discurso praticada na França, a noção de formação discursiva? 

Depois de um detido exame do percurso desta noção que, de Foucault a Pêcheux, passa por 

significativos deslocamentos devido à incorporação da crítica ideológica, até praticamente 

ser banida em meados da década de 80, o autor sugere que a noção de FD, se retomada, 

ajudar-nos-ia  a  compreender  a  “necessária  mediação  da  ordem  do  discurso  entre  e  a 

realidade  e  o  pensamento:  uma  ordem  do  discurso  que  marca  assim  fortemente  sua 

presença no centro da ligação entre a realidade e o espírito” (idem:33).

Guilhaumou retoma o potencial heurístico da noção de formação discursiva, como 

categoria  analítica,  para  compreender  como  indivíduos  se  reconhecem  em  posições 

discursivas tais  que,  dessas posições,  se tornam sujeitos.  A entrevista  discursiva com o 

personagem  Yannick,  anexa  ao  mesmo  texto,  é  exemplar:  Yannick  se  sente  livre  no 

discurso do excluído.

Esse  exemplo  nos  mostra  o  complexo  jogo  de  identificações  ideológicas  e 

inconscientes que operam aquela mediação, entre a realidade e o espírito, reafirmada por 

Guilhaumou. Também nos sugere uma reflexão sobre as relações entre Análise de Discurso 

e as teorias sociais críticas.

É um pouco dessa reflexão que,  de forma autônoma em relação  à  Guilhaumou, 

traremos aqui, na procura de alguns limites – a AD não vem substituir uma teoria social – 

mas também de algumas possibilidades: a AD pode e deve contribuir intensamente, com 

sua perspectiva própria, para um produtivo diálogo com aquele campo de saber.

1 As referências aqui dizem respeito à tradução nossa do artigo “Où va l’analyse de discours ? Autour de la 
notion de formation discursive”, publicada na revista Língua e Instrumentos Lingüísticos (ver bibliografia).



1. Teorias do poder. Teorias do saber

Para começar, precisamos trabalhar um pouco a noção de formação discursiva (FD) 

tal qual aparece em Foucault2. Em seguida, mostraremos alguns problemas levantados pela 

teoria crítica em relação á essa noção conforme trabalhada no autor francês. Para depois, 

então, mostrar a resolução que a AD pôde, com Pêcheux, oferecer a essa questão3.

No pensamento de Michel Foucault, tanto a abordagem de Canguilhem, dedicada às 

ciências  da  saúde,  quanto  a  de  Bachelard,  dedicada  às  ciências  naturais  e  geometria, 

pertenceriam a uma análise histórica do limiar da cientificidade. Eles tentariam identificar 

na história das ciências os momentos pré-científicos, os obstáculos, aquilo que ainda não é 

ciência, mas que já se coloca como saber.

De antemão, ao propor uma arqueologia do saber, Foucault explica que a esta não 

interessa  somente  a  análise  voltada  para  as  epistemes.  E  aí  é  preciso  não  confundir  a 

proposta teórica com a análise realmente empreendida no livro. Se, de certa forma, a “era 

clássica”,  do  Renascimento  ao  século  XIX,  desenvolveu  a  epistemização  de  diversos 

saberes,  obrigando  com  isso  o  pensador  da  história  das  idéias  a  reservar  um  lugar 

privilegiado  às  ciências,  não  é  demais  lembrar  que  a  compreensão  do  saber  pode  ser 

estendida ao ético, ao estético e ao político.

Mas mesmo dentro da análise voltada para as  epistemes – a formação dos saberes 

científicos  –  não é  bem o limiar  da cientificidade  que funciona como o marco  de sua 

arqueologia. Nem o mais rigoroso limiar da formalização. A arqueologia de Foucault estará 

preocupada,  sobretudo,  com  aquilo  que  vai  do  surgimento  de  práticas  e  formações 

discursivas à sua epistemização. As FDs se estabelecem aí, não como a unidade de análise, 

visto que a unidade é o enunciado, mas como campo de observação de Foucault.

2 Recomendamos a leitura do artigo anterior de Gregolin, publicado na edição imediatamente anterior desta 
Página de Debates. Em síntese, ela trabalha a questão da FD “por dentro”, isto é, mostrando como o conceito 
originalmente foucaultiano vai sofrendo transformações no seio da Análise do Discurso. Diremos que, num 
primeiro momento, nosso artigo trabalha esta noção “por fora”, ou seja, tentando trazer a polêmica que esta 
categoria suscitou junto à teoria crítica, na figura de Jürgen Habermas – justamente porque é o diálogo entre 
AD e teoria social que nos interessa.
3 O presente texto é, em parte, um excerto adaptado do terceiro capítulo da tese defendida por nós no 
IEL/Unicamp, em fevereiro desse ano, em que relaciono a Análise de Discurso com os dois francos que a 
acompanham desde o início: uma teoria da ideologia de um lado; e uma teoria do sujeito, de fundo 
psicanalítico, de outro.



Elas  têm  um  valor  conceitual  de  superação  de  uma  história  descontinuísta  das 

ciências, visto que aponta para uma regularidade, e faz superar a primazia do corte e da 

ruptura – presente em Bachelard – ao mesmo tempo em que permite a distinção entre uma 

teoria do conhecimento e da consciência, de fundo subjetivista e psicológico, que também 

se encontra em Bachelard,  e uma teoria do saber, que passa longe de um juízo sobre a 

consciência  “individual”  ou  “coletiva”,  para  compreender  o  lugar  de  articulação  entre 

práticas  discursivas  e  positividades.  Este  conceito  surge  como expressão do  desejo  de  

Foucault de descartar definitivamente os vícios de uma filosofia da consciência.

O conceito de FD não nasce, sob o aspecto da regularidade, para reinserir a história 

num continuísmo: assim como a noção de série, da história nova, há múltiplas formações 

discursivas, com seus tempos, com suas modalidades enunciativas, sua formação de objetos 

e  conceitos,  suas  estratégias.  Como conceito  central  e  articulador,  as  FDs  de  Foucault 

também permitem ao autor o confronto entre ciência e ideologia, conceito tão rarefeito no 

autor francês, numa perspectiva não marxista.

Uma arqueologia do saber não procurará a ideologia na história das ciências, no 

nível de sua “estrutura ideal”, nem no nível de sua utilização técnica em uma sociedade, 

nem no nível da consciência dos sujeitos que a constroem:

Se a questão da ideologia pode ser proposta à ciência, é na medida 
em que esta, sem se identificar com o saber, mas sem apagá-lo ou 
excluí-lo,  nele  se  localiza,  estrutura  alguns  de  seus  objetos, 
sistematiza algumas de suas enunciações, formaliza alguns de seus 
conceitos e de suas estratégias; é na medida em que, por um lado, 
esta elaboração escande o saber, o modifica, o redistribui, e por outro, 
o confirma e o deixa valer; é a na medida em que a ciência encontra 
seu lugar em uma regularidade discursiva e, por isso, se desdobra e 
funciona  em  todo  um  campo  de  práticas  discursivas  ou  não 
(2000:210).

O que Foucault pretende com conceitos como o de FD é extinguir a coincidência 

entre homem – e indivíduo – e sujeito, ação teórica que classifica como a morte do homem 

como sujeito  de  seu  próprio  pensamento,  proporcionada  pelas  novas  ciências,  como  a 

antropologia, a lingüística e a psicanálise. Foucault confia, como Bachelard, que uma “nova 

epistemologia” deveria estar atenta a este salto.



A  “arqueologia”  (com  o  descarte  da  expressão  “epistemologia”)  é  marcada 

justamente pelo questionamento de unidades analíticas como tradição – que faz com que às 

novidades possam “ser isoladas sobre um fundo de permanência, e seu mérito transferido 

para a originalidade, o gênio, a decisão própria dos indivíduos”;  influência – que liga, à 

distância, e através do tempo, como se fora por meio de propagação, “unidades definidas 

como indivíduos, obras, noções ou teorias”;  evolução – que submete a história “ao poder 

exemplar da vida”; mentalidade ou espírito – que fazem surgir, como princípio de unidade 

e  de  explicação,  a  soberania  de  uma  consciência  coletiva,  sempre  associadas  a  uma 

metafísica do sujeito, cujas metáforas são estendidas aos acontecimentos (idem, 24).

A noção de formação discursiva, portanto, já em seu início, é um instrumento de 

crítica a  e  superação de uma metafísica do sujeito. Antecipando-nos, tanto em Foucault, 

quanto ao longo do seu percurso na AD, as FDs não podem ser associadas a uma ação da 

consciência,  individual, voluntária. Este conceito permitiria, então, posicionar a discussão 

sobre o saber num quadro distinto daquele da filosofia consciência.

Por  isso,  sujeito reaparecerá  aí  como  posição e  não  como  substância,  o  que 

representaria uma ruptura radical em relação às pretensões da  consciência hegeliana, da 

transcendência  kantiana, e do humanismo tardio das ciências humanas. Enfim, ao ver o 

homem, conceitualmente, como efeito da história – de uma história dos saberes – Foucault 

opera, numa crítica à modernidade, e a alguns de seus mitos, como progresso e libertação 

do homem, uma autonomização dos discursos em relação à vontade individual – pano de 

fundo das filosofias liberais – e sua vinculação ao jogo entre poderes e saberes na história.

A crítica  à  modernidade  em Foucault  corre  paralela,  e sem débito,  às  críticas  à 

modernidade feitas por outras correntes filosóficas, particularmente, de viés neomarxista. A 

começar pela desvinculação do saber ao estritamente científico – redução também própria 

de uma certa fase de nossa história.

Para Foucault, um saber é tanto “o domínio constituído pelos diferentes objetos que 

irão  adquirir  ou  não um  status científico  –  envolvendo  um  conjunto  de  condutas,  de 

singularidades, de desvios, do que se pode falar no discurso”; quanto “o espaço em que o 

sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de que se ocupa em seus discursos”. Neste 

sentido, afirma, por exemplo, que “o saber da medicina clínica é o conjunto das funções de 

observação,  interrogação,  decifração,  registro,  decisão,  que  podem  ser  exercidas  pelo 



sujeito do discurso médico, ou para ser reconhecido como um sujeito do discurso médico”. 

Mas também afirma que há saberes independentes das ciências. De comum, o fato de que 

não há saber sem uma prática discursiva definida, e de que toda prática discursiva pode 

definir-se pelo saber que ela forma.

Em outras palavras, indivíduos tornam-se – quando estão no regime do pensamento 

e  das  práticas  pensadas  –  sujeitos,  somente  se  posicionados  em um discurso,  em uma 

formação discursiva, que realiza um certo saber.

Foucault  distingue  o  que  seriam  os  domínios  científicos dos  territórios  

arqueológicos. São domínios científicos aquelas formações discursivas que ultrapassaram o 

limiar  da  cientificidade,  quando  obedecem  a  certas  leis  de  construção.  O  território 

arqueológico é mais amplo: não é, como em Bachelard, o imaginário que vai permitir o 

nascimento de uma ciência; nem o ideológico pré-científico de Canguilhem. O saber como 

pano  de  fundo  do  surgimento  de  uma  ciência  poderá  ser  investigado  nas  formações 

discursivas que se encontram também na literatura, na religião, nas práticas cotidianas. 

Nesse  ponto  da  argumentação,  é  preciso  alertar  para  uma  distinção:  Foucault 

trabalha com uma diferença entre  saber – que envolve práticas discursivas ou não, como 

“os campos de visibilidades” – e as formações discursivas. Para isso citamos, ainda que de 

forma um pouco extensa,  o momento  preciso em que a  noção de  formação discursiva, 

concomitantemente a regras de formação, aparece na Arqueologia:

No  caso  em  que  se  puder  descrever,  entre  um  certo  número  de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre 
os  objetos,  os  tipos  de  enunciação,  os  conceitos,  as  escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações 
posições  e  funcionamentos,  transformações),  diremos,  por 
convenção,  que  se  trata  de  uma  formação  discursiva –  evitando 
assim, palavras demasiado carregadas de condições e conseqüências, 
inadequadas,  aliás,  para  designar  semelhante  dispersão,  tais  como 
“ciência”, ou “ideologia”, ou “teoria”, ou “domínio de objetividade”. 
Chamaremos  de  regras  de  formação  as  condições  a  que  estão 
submetidos  os  elementos  dessa repartição  (objetos,  modalidade  de 
enunciação, conceitos escolhas temáticas). As regras de formação são 
condições  de  existências  (mas  também  de  coexistência,  de 
manutenção  e  modificação  e  de  desaparecimento)  em  uma  dada 
repartição discursiva. (idem, 43).



Apesar  das  partições  que,  comumente  se  faz  da  obra  de  Foucault  (arqueologia, 

genealogia e formas de subjetivação), na leitura que faz de Foucault, Campilongo mostra 

que é possível trabalhar o conceito de FD mesmo na época em que o autor parecia estar 

distante  das  questões  discursivas,  quando  mais  preocupado  com  uma  estilística  da 

existência.

Talvez  também possamos  afirmar  (...)  que  o  objetivo  da  obra  de 
Foucault seja apontar os modos de subjetivação dos seres humanos 
em  nossa  cultural.  Por  isso  Foucault  tratou  dos  três  modos  de 
objetivação do sujeito: os modos de investigação do sujeito que fala 
na gramática, na filosofia e na lingüística;  a objetivação do sujeito 
produtivo,  do sujeito  que trabalha;  e  o modo como o ser  humano 
aprendeu a reconhecer-se como sujeito de uma “sexualidade”. As três 
dimensões  aqui  apontadas,  isto  é,  saber/poder/subjetividade, 
inscrevem o sujeito na construção de uma “ontologia histórica de nós 
mesmos” (1999, 65)

O que é reafirmado pelas democracias liberais contemporâneas é a idéia de um 

sujeito moral e transcendente – cujas verdades são universais e eternas. Foucault trabalha 

na compreensão dos regimes de verdades – ou seja, verdades construídas historicamente – 

resultado  de  lutas  e  relações  de  poder.  Assim  é  possível  mostrar  que  as  formas  de 

subjetividade, preocupação presente na última fase do autor, estão estreitamente ligadas às 

FDs, fase “arqueológica” do autor.

Ainda  seguindo  Campilongo,  pode-se  dizer  que  a  formação  desses  sujeitos 

subjetivados  pelas  identidades  nessas  formações  culturais  é  o  resultado de formações  e 

práticas  discursivas,  que  se  inscrevem nas  relações  de  saber/poder  e  nos  processos  de 

subjetivação,  organizados  por  sistemas  de  interdições  e  subjetivações  que  Foucault 

denominou de tecnologias do si, que incrementam uma “ética da existência” (idem).

Ora essa ética ou, como diríamos, o “dever-ser” do sujeito, vem processando ao 

longo dos séculos a homogeneização do uso dos prazeres conjugada a uma especialização 

dos  saberes  e  sua  inscrição  sobre  o  corpo,  o  bio-poder,  processo  este  que  tem  como 

resultado a reconfiguração de identidades sociais e culturais.

De certa  forma,  parte  das discussões contemporâneas  sobre identidades  culturais 

parecem ignorar o fato de que Foucault  jamais perdeu de vista que são antes efeito  de 

subjetivação dado na história. E não essências históricas.



Há, portanto, uma relação direta entre o saber, principalmente, o científico – a partir 

do imperativo do saber-de-si –, os micro-poderes e a constituição das identidades culturais, 

que  funcionam  como  referenciais  de  conduta  e  subjetividades  mesmo  em  sociedades 

altamente complexas como as sociedades contemporâneas. Estes referenciais de conduta 

não são exteriores  ao indivíduo,  ou aos sujeitos do discurso –  posições  discursivas,  na 

primeira  formulação,  formas  de  subjetivação na  segunda,  em que  pesem os  contextos 

teóricos oblíquos, se considerados os deslocamentos do pensamento foucaultiano4. Como 

Birman afirma, estas identificações estabelecem aquilo que se pode pensar como percursos 

dos desejos.

Nesse  momento,  tocamos  num  dos  pontos  mais  intrigantes  do  pensamento  de 

Foucault, que leva a embates e aporias. O embate vem do fato de que uma das formações 

discursivas identificadas por Foucault, responsáveis pela construção desse “saber de si” e 

do biopoder no mundo ocidental contemporâneo, é a psicanálise, justamente ela que põe em 

causa a questão dos desejos. De maneira direta, para Foucault, a psicanálise está associada 

à  medicina  moderna,  e  à  tradição  da  psiquiatria  do  tratamento  moral.  Ela  partiria  do 

pressuposto de que o paciente nada sabe sobre si mesmo, impondo-lhe um saber – de fora – 

de si. Com isso, como formula Birman (2000), a psicanálise não se afastaria do discurso do 

cuidado de si, presente na Antiguidade e que sobrevivera até a medicina pré-moderna. Mas 

há um fato novo que faz Foucault reconsiderar sua posição – principalmente em História 

da Loucura e  o  Nascimento da Clínica:  a concepção de Jacques Lacan de inconsciente 

fundado na linguagem.

A posição descentrada do inconsciente e a exterioridade do campo da linguagem 

foram concebidas por Foucault como ruptura crucial com a tradição da filosofia do sujeito. 

Com efeito, enquanto aqueles funcionavam com sendo um Outro da consciência e como 

exterioridade da consciência, a hipótese lingüística interessava a Foucault na medida em 

4 Se, num primeiro momento,  sujeito como posição leva à percepção daquilo que os indivíduos devem e 
podem fazer e pensar para pertencerem a uma certa formação discursiva, num segundo momento, o edifício 
teórico foucaultiano  é  enriquecido  com as  considerações  sobre a  constituição  de um indivíduo enquanto 
sujeito subjetivado, “elo de interdições e submissões, alvo de um bio-poder, de tecnologias políticas sobre seu 
corpo e subjetividade”. Nestes termos, ver ainda Campilongo (op.cit).
  9 Esta reconsideração fica bem evidente na entrevista intitulada “Lacan, o ‘Libertador da Psicanálise’”, 
(1981, in Ditos e Escritos I) em que Foucault afirma que “Lacan queria que a obscuridade de seus Escritos 
fosse a própria complexidade do sujeito, e que o trabalho necessário para compreendê-lo fosse um trabalho a 
ser realizado sobre si mesmo”, p. 299.



que isso ia ao encontro do seu trabalho de então, qual seja, valorizar o pensamento do fora, 

no qual a literatura se destacava. (Birman, 2000, 94)

Mas,  como  se  sabe,  as  preocupações  da  fase  seguinte,  da  genealogia  do  poder, 

colocavam em suspenso a questão da linguagem como foco principal de análise, e sua  

capacidade de se realizar uma superação crítica da filosofia do sujeito.  Principalmente 

porque,  para  além da  questão  da  linguagem,  haveria  também a  questão  dos  –  saberes 

enquanto  –  poderes  e  das  instituições  como  lugares  de  disciplina  e  de  formação  das 

subjetividades.  E  aí  a  psicanálise  volta  ao  centro  da  questão  como  uma  instituição 

disciplinar.

Birman localiza no problema da renúncia, o maior distanciamento entre Foucault e 

Lacan, na medida em que “para Lacan, a renúncia seria fundamental para a constituição da 

subjetividade, possibilitando a constituição do sujeito falante” (idem, 97).

Sabe-se que, para Lacan, o objeto perdido é condição do desejo – não haveria desejo 

sem falta – e do ingresso do indivíduo na constituição da subjetividade, efeito só possível 

no  campo  da  linguagem.  A  interdição  do  incesto,  por  exemplo,  seria  uma  perda 

constitutiva, instaurada pela entrada em jogo da lei e do nome do pai. Em última instância, 

só haverá sujeito  se houver a inscrição no simbólico,  sua condição  sine qua non,  e  só 

haverá a plena inscrição no simbólico,  se houver renúncia – do desejo da mãe.  É nesse 

ponto que Foucault estabelece seu distanciamento. 

(...)  é  justamente  a  ética  da  renúncia  que  está  no  fundamento  da 
crítica de Foucault ao pensamento de Lacan e da sua formulação da 
positividade do cuidado de si,  como proposta de desconstrução do 
imperativo platônico-socrático do conhecer a si mesmo (idem, 97).

Mas a crítica de Foucault à psicanálise não veio acompanhada de uma teoria própria 

do inconsciente – que apontasse para fora da ética da renúncia – única saída possível de 

uma teoria da subjetividade que repusesse em cena aquilo que ele tentou superar. Isto levou 

a um problema na obra de Foucault, a que denominamos paradoxo do analista.

A questão pode ser formulada do seguinte  modo:  se o analista  sabe que todo o 

pensamento  poderá  ser  localizado  em uma  ou  várias  filiações  discursivas,  tendo  essas 

filiações regimes de verdade próprios, que tendem a se institucionalizar – se bem sucedidas 

– em lugares de poder, como ele se manterá crítico diante do próprio pensamento ao qual é 



possível aplicar as mesmas condições? Ou ele reconhece que os seus regimes de verdades 

são locais, imanentes, ou se posiciona fora do próprio campo a partir do qual imaginara ser 

possível sua crítica, perdendo seu lugar próprio de interpretação. Paradoxo que só pode ser 

superado se admitirmos que há um outro saber, que não o saber consciente5.

2. Para além de uma teoria da ideologia?

Dois críticos alemães vêem problemas na tentativa de superação da metafísica do 

sujeito por Foucault.  O primeiro é Habermas,  para quem Foucault,  ao trabalhar sobre o 

indivíduo submetido às formas de subjetivação, ainda sustenta uma questão do sujeito, não 

ultrapassando a metafísica.  O segundo é  Honneth,  que põe a  seguinte questão:  como é 

possível alguém perceber um novo sujeito ou novas formas de subjetivação – o que de 

outra forma seria a estética da existência? – sem uma compreensão global das sociedades? 

Honneth vê, por isso, no pensador francês um déficit sociológico, o que nós retraduzimos 

como déficit ideológico, visto que as formas de subjetivação não podem ser ultrapassadas  

sem que as condições históricas se transformem.

Esse problema parece estar associado à forma como Foucault passou de uma teoria 

das formações discursivas, ponto central da sua crítica do saber, para uma teoria do poder, 

sem que se resolvesse suficientemente a superação de uma metafísica da consciência, ou do 

sujeito.  No  momento  da  arqueologia,  as  questões  entre  as  formações  discursivas  e  as 

práticas não estão ainda muito bem definidas, apontando ora para uma determinação das 

práticas pelas formações discursivas, ora para a localização das práticas em regiões pré ou 

não discursivas, que, no entanto,  pela própria amplitude do conceito de saber, restavam 

indefinidas ou apenas definidas por negação.

Foucault parte então para uma teoria da ação regulada pelas formações discursivas, 

que, por sua vez, eram expressões de uma vontade de poder sem sujeito. A “vontade” migra 

de uma consciência transcendental próprias às filosofias tradicionais para o si-mesmo das 

formações. Mas não seria estranho atribuir vontades aos saberes?
5 Há algumas saídas possíveis. Em texto clássico, Paul Henry lembra o desejo – inconsciente – do analista  
como uma variante a ser levada em conta no ato de análise (1992).  Antes ainda, Pêcheux não deixara de 
considerar as condições históricas a que o próprio olhar do analista é conduzido, o que o obriga a considerar 
as ausências presentes no próprio gesto de descrição/interpretação, mesmo instrumentalizada, ou 
principalmente por isso, do analista. Sobre isso, ver um artigo recente de Morello (2005) sobre um “princípio 
da dupla diferença em Pêcheux”. A terceira saída é o incômodo retorno à filosofia da consciência.  



O problema não é resolvido na passagem para a genealogia do poder. Como explica 

Habermas:

Em  suas  últimas  investigações,  Foucault  desenvolverá  de  modo 
explícito esse conceito abstrato de poder; virá a compreendê-lo como 
interação  de  facções  em  guerra,  como  rede  descentrada  de 
confrontações  corporais  face  a  face,  enfim,  como  penetração 
produtiva  e  submissão  subjetivante  de  uma  defrontante  corpóreo. 
Mas o importante em nosso contexto é como Foucault  funde esses 
significados  tangíveis  do  poder  e  o  sentido  transcendental  das 
operações sintéticas que Kant havia atribuído a um sujeito e que o 
estruturalismo  compreende  como  um  acontecer  anônimo,  isto  é, 
como  uma  operação  descentrada  pura,  regida  por  regras,  com 
elementos  ordenados de  um sistema  construído  de  maneira  supra-
subjetiva. Na genealogia de Foucault o “poder” é, antes de tudo, um 
sinônimo dessa  pura atividade  estruturalista;  (...)  Mas  esse  poder 
constitutivo  do  discurso  deve  ser  simultaneamente  um  poder 
transcendental  de criação  e  um poder empírico  de auto-afirmação. 
(2000, 358)

Habermas enxerga aí uma exigência estruturalista de que toda formação discursiva 

gere as regras que elas mesmas vão seguir para gerir sua base institucional.  Ora nessas 

“regularidades que se auto-regulam” acabam se repetindo mais à frente na obra do autor 

sob outro repertório conceitual. Na teoria do poder, Foucault parece tentar descartar esta 

autonomia das formações discursivas auto-reguladas, mas recai sobre processos anônimos 

de dominação também auto-regulados. 

Trata-se agora de descobrir,  por meio  dos tipos  de discurso e das 
formas de saber, as tecnologias de dominação em torno das quais um 
complexo dominante de poder se concentra,  exerce seu domínio e, 
por fim, é substituído pelo próximo complexo de poder seguinte. A 
pesquisa  histórica  das  tecnologias  de  poder,  as  quais 
instrumentalizam  os  sistemas  de  saber  até  nos  seus  critérios  de 
validade, deve poder se mover sobre o terreno sólido de uma teoria 
social naturalista. (idem, 377).

Outra questão que permanece irresoluta é o fato da dificuldade de se saber se estas 

tecnologias de dominação agem por coerção ou por adesão dos indivíduos subjetivados. 

Fica um resta-saber não respondido, que Foucault vai tentar dar conta na sua terceira fase, 



quando começa a pensar as tecnologias do eu, e de si. Desta vez, no entanto, a vontade de 

saber, transmutada em vontade anônima de poder, volta como vontade de saber (e poder) 

sobre si. 

Foucault  remete  essas  tecnologias,  que  exortam  os  indivíduos  a  um  exame 

consciencioso de si e ao descobrimento da verdade sobre si mesmo, às práticas de confissão 

e, de modo geral, ao exame cristão de consciência. Práticas estruturalmente análogas que, 

durante o século XVIII, penetram todos os domínios da educação, instalam, em volta do 

centro da percepção das reações sexuais próprias e alheias, um arsenal de instrumento de 

auto-observação e auto-interrogação. (idem, 383).

 A psicanálise seria um dos momentos culminantes desse auto-domínio e dessa auto-

disciplina que tem nas ciências humanas a articulação de uma saber científico e de um 

poder.  Mas  sem  uma  teoria  do  inconsciente  que  operasse  uma  importante  fissura  na 

metafísica da consciência, e sem uma teoria social que localizasse precisamente os grupos 

sociais  em  conflito,  Foucault  retorna  sem  perceber  –  se  considerarmos  a  crítica  de 

Habermas – a um subjetivismo das ações – das ações de resgate do cuidado de si

Hoje podemos dizer que a análise das formações discursivas em Michel Foucault 

ressentia-se de três déficits que deram margem a críticas ao seu pensamento. O déficit de 

uma teoria do inconsciente, mesmo própria, que retomasse a ruptura que ela significou na 

elaboração de uma teoria não subjetiva do sujeito e que lança Foucault na aporia constatada 

acima;  o déficit  de uma teoria  da materialidade simbólica – apontamento de um marco 

analítico para o trabalho sobre a linguagem, que desfizesse o caráter etéreo das formações, 

e, por fim,  o déficit  de uma teoria da ideologia,  que identificasse os grupos sociais  em 

conflito, sendo este o próprio motor no Real da História6. Vamos enfatizar o primeiro e o 

terceiro.

O déficit ideológico de Foucault fora apontado imediatamente por Pêcheux, já no 

inicio dos anos 80, que nele percebe um desejo de superar a crítica das ideologias, com uma 

conceituação  nova  que,  no  entanto,  o  faz  distanciar-se  da  categoria  de  contradição 

6 Ao primeiro, pode-se responder que Foucault está preocupado com as condições históricas de subjetivação, 
cabendo à psicanálise se resolver com o inconsciente; ao segundo, pode-se responder que não é propósito de 
Foucault desenvolver metodologias lingüísticas ou semiológicas, visto que ele mesmo abandona a linguagem 
como centro de preocupação nas etapas posteriores de seu pensamento; e ao terceiro “déficit” pode-se 
responder que, crítico das “ciência do homem”, seria contraditório em Foucault um cuidado específico com 
categorias sociológicas ou de avaliação ideológica. Para uma análise de discurso, no entanto, esses três 
déficits contam e muito.



constitutiva. O problema é que não se poderia ter “impunemente um discurso paralelo ao 

materialismo histórico sem dele sofrer a repercussão”. Em outras palavras, Foucault não 

responde às questões postas pelo materialismo – em nome de uma crítica que ultrapassaria 

as razões do Estado e de classe – antes que dele se afaste.

O  pensamento  de  Foucault,  pretendendo  duplicar  aquele  (o 
materialismo) à distância, não escapa à regra: a ausência da categoria 
de contradição em Foucault  se paga pelo retorno de noções como 
aquelas  de  estatuto,  norma,  instituição,  estratégia,  poder,  etc,  que 
contornam indefinidamente  a questão do poder  do Estado como a 
questão da luta de classes, assim como o fez toda a psico-sociologia 
anglo-saxônica  cujas  noções  são  de  resto  amplamente  –  dela  – 
procedentes.  Esta  aí  a  linha  política  encoberta  do  pensamento  de 
Foucault  com  o  que  eu  chamei  de  reformismo  teórico  (Pêcheux, 
1977, 236)7.

 

Seria mesmo difícil para Foucault abandonar uma crítica ideológica, mantendo-se 

ao largo dela. Isto é, sem sair dela, propriamente, e com ela dialogando. A categoria da 

contradição – e conflito – conforme se dá na crítica ideológica neomarxista acaba sendo 

abandonada  pelas  contradições  e  conflitos  de  sentidos  sem  uma  análise  detida  dos 

movimentos da base social. O imbróglio epistemológico em que Foucault se metera acabou 

sendo percebido por Pêcheux, da forma como Pedro de Souza ressalta, ao comentar o artigo 

de Pêcheux:

Ao  apontar  a  ausência  da  categoria  da  contradição  no  quadro 
conceitual  proposto por Foucault,  Pêcheux não o faz confrontando 
uma ausência e uma presença, uma negação e uma afirmação; o faz 
antes  propondo  uma  crítica  a  esta  espécie  de  polarização  entre  o 
dentro e  o fora.  Como estar  fora sem sair  de dentro? Ao voltar  a 
Espinosa,  Pêcheux  não  reivindica  coerência,  mas  acentua  a 
contradição  que  marca  o  sujeito  se  fazendo  entre  uma  prática  e 
outras:  a  política  e  a  universitária.  Tomando  a  contradição  como 
princípio  imanente  à  ideologia  e  como  força  advinda  de  uma 
exterioridade  constitutiva,  ele aponta para o seu modo material  de 
existência e de funcionamento no sujeito. Por isso mesmo, Pêcheux 
se reporta ao Espinosa do Tratado teológico político, notadamente o 
método  interpretativo  desenvolvido  no  capítulo  sete,  pois  nele  se 
expressa o gesto de interpretação que, em se mostrando enquanto tal, 

7 Tradução nossa.



não  se  negou  como  conseqüência  de  uma  prática  política  que 
Espinosa dirigiu a uma ideologia religiosa exercendo-a de dentro da 
instituição que a sustenta. Daí vem o que hoje sabemos, isto é, que a 
heterogeneidade não se opõe dialeticamente à ideologia e à língua, 
nem  existe  fora  delas.  A  heterogeneidade  descreve  o  próprio  da 
constituição do sujeito na língua e na ideologia. (Souza, 2005, 198)

3. Para além de uma teoria do inconsciente

A crítica de Habermas a Foucault, no entanto, não oferece grandes alternativas para 

nossas preocupações com aqueles “déficits”. Mostraremos como fora apressado de certa 

forma  o  descarte  da  hipótese  das  formações  discursivas,  sem  que  o  autor  alemão 

compreendesse as potencialidades desse conceito.

O trabalho  de Habermas vai  desaguar  num paradigma do entendimento,  quando 

separa o “sistema” do “mundo da vida”: o primeiro marcado pela razão instrumental, que 

age como uma forma de domínio da natureza e tende a estender a todos os campos essa 

iniciativa  –  os  modelos  taxonômicos  das  ciências  naturais,  por  exemplo,  e  a  produção 

tecnológica,  aplicadas  ao  gerenciamento  do  trabalho  e  da  sociedade  –  e  a  razão 

comunicativa, lugar em que a ação é orientada para o entendimento e não para o “sucesso” 

e/ou “convencimento”.

O olhar objetivante em que o sujeito do conhecimento se dirige às entidades do 

mundo não poderá ser aplicado ao próprio estatuto das ciências sociais – compreensivas. 

Desta forma, Habermas tenta ultrapassar de uma vez só uma filosofia do sujeito de base 

metafísica, e a crítica sem saída possível dos seus antecessores na Teoria Crítica8. O autor 

atribui às ciências sociais compreensivas a revalorização de uma razão comunicativa, cujo 

fundamento é a atitude performativa dos participantes da interação que coordenam seus 

planos de ação ao se entenderem entre si sobre algo no mundo.

O paradigma lingüístico com que Habermas está trabalhando nesse momento a sua 

ética do discurso é o de uma pragmática transcendental. De alguma forma, supera em parte 

o  déficit  de  uma  atenção  maior  à  materialidade  lingüística/semiológica  presente  em 

Foucault. No modelo habermasiano, o sujeito/falante sabe perfeitamente o que é falar de 

um “terceiro”  e  o  que está  numa relação interativa  com o outro.  Ora,  essa atitude  dos 

8 Referimo-nos aqui à critica negativa de Theodor Adorno que leva de roldão toda a modernidade.



participantes em uma interação mediada pela linguagem possibilita uma relação do sujeito 

consigo mesmo  distinta daquela mera atitude objetivante adotada por um observador em 

face das entidades do mundo. Há aí duas atitudes, uma em que, afastada de suas relações 

imediatas, ele pode assumir uma certa posição extramundana do eu transcendental diante 

das coisas, e posição intramundana do eu empírico diante do outro. 

O problema,  portanto,  passa  a  ser  uma  aplicação  fora  de  propósito  da  reflexão 

objetivante onde só cabem os atos de fala dirigidos ao outro, cuja condição de felicidade 

não é o con-vencimento, mas o entendimento. Habermas tenta salvar o projeto iluminista 

do paradoxo em que a crítica da Escola de Frankfurt o meteu. Pois que não é todo o projeto 

iluminista que vai contribuir dialeticamente para a dominação e não para emancipação. Mas 

apenas aquela parte do projeto representada pelas ciências da dominação da natureza e sua 

aplicação de seus modelos em alguns casos nas ciências sociais humanas – restauradoras.

Habermas  evita  igualmente  repetir  a  crítica  de  Foucault  sobre  estas  mesmas 

ciências,  incorrendo  numa  tentativa  de  algo  fundamentalmente  diverso  que  não  pode 

sustentar-se sem que elas mesmas – as ciências humanas – sejam sua causa motora.

Mas há dois problemas em Habermas, sendo um deles apontado pela crítica de Axel 

Honneth (1997): o paradigma do entendimento faz Habermas passar ao largo da dimensão 

dos conflitos sociais e sua importância na constituição histórica. O segundo problema seria 

o  fato  de  que  a  tese  do  agir  comunicativo  parte  de  sujeitos  individuais  que, 

conscientemente,  participam de uma interação  em busca do entendimento,  bem ou mal 

sucedido. A ênfase relacional da intersubjetividade – é esse o foco teórico de Habermas, 

que  tenta  evitar  a  discussão  sobre  o  estatuto  do  sujeito,  que  o  remeteria  de  volta  à 

metafísica  da  consciência  –  não  desfaz  o  fato  de  que,  em sua  teoria,  há  sujeitos  que 

permanecem soberanos  – e  conscientes  –  ante  o  outro.  Habermas  sugere  que o sujeito 

constitui-se na interação, mas a busca pelo entendimento parece sugerir uma constituição 

prévia desses sujeitos anterior à própria interação.

É justamente  essa falta  que Axel  Honneth,  um herdeiro crítico  de Habermas na 

Escola de Frankfurt e na Teoria Crítica, busca superar. Sob a perspectiva de um paradigma 

do  conflito  e  não  do  entendimento  e  do  consenso,  conforme  a  ética  discursiva 

habermasiana, Honneth aposta na luta pelo reconhecimento como o motor da história e da 

própria constituição das subjetividades.



Axel Honneth (2003) tenta compreender como o conflito moral, não reduzido à luta 

de classes como na tradição marxista, seria constitutivo da dinâmica social. Tendo a ação 

social  como mediador  necessário  da socialização  do indivíduo,  Honneth mostra  que os 

conflitos sociais  surgem na medida em que um ou mais  dos padrões intersubjetivos de 

reconhecimento é infringido, sem os quais o indivíduo não poderia referir a si mesmo como 

um sujeito  emancipado:  a  auto-confiança,  pela  experiência  do amor,  auto-respeito,  pela 

experiência do direito e auto-estima, pela solidariedade.

A categoria de conflito aparece então como base da interação social e sua gramática 

é a luta pelo reconhecimento. Os desenvolvimentos sociais, portanto, são impulsionados 

pela força moral das tentativas de restauração de relações de reconhecimento mútuo. Ao 

contrário de Habermas, guiado por uma eticidade do consenso, com fins emancipatórios, ao 

colocar em primeiro plano uma teoria social do conflito, a concepção de Honneth abre, a 

nosso ver, caminho para um diálogo entre a análise de discurso francesa e a teoria crítica, 

visto que o posicionamento crítico é marca fundante desta análise de discurso e a questão 

do conflito, no início, o de classes, é inerente à sua constituição epistemológica9.

Essa  perspectiva  de  Honneth,  que  entende  o  conflito  como  base  teórica,  é-nos 

interessante justamente pela extensão da luta pelo reconhecimento, em que está traçado um 

percurso desde a psicogênese do indivíduo até o desenvolvimento da dinâmica social pelo 

conflito, com uma diferença, no entanto: na AD, a linguagem ocupa um lugar constitutivo 

nesse processo.

A tradição da Teoria Crítica caminhou ao largo da percepção da linguagem como 

constitutiva  do  sujeito,  principalmente  quando  Habermas,  como  contraponto  ao  pós-

estruturalismo francês, recorre, ainda que criticamente, ao pragmatismo. Nesse âmbito, sua 

ética discursiva retoma no máximo o aspecto ritualístico da linguagem: lugar de atos de 

linguagem,  conformação das posições  subjetivas  no agir  comunicativo,  mas  exterior  ao 

nascimento  do  próprio  sujeito.  Os  efeitos  discursivos  dessa  opção  foram  a  re-

instrumentalização  da  linguagem,  e  a  elaboração  de  uma  teoria  ética  do  consenso,  do 

entendimento, apagando a dimensão do conflito, que, no entanto, perdurara de certa forma 

na Escola de Frankfurt até ele.

9 Por isso, é estranha, para quem pratica a AD de origem francesa, a expressão britânica Análise Crítica do 
Discurso. Devemos lembrar, no entanto, que o termo “crítica” parece se referir ao fundo histórico empírico e 
pragmático das abordagens inglesas e americanas da linguagem.



Honneth vai além, sem dúvida: retoma a dimensão do conflito – ainda mais além, 

substancializa-o – e opta por fundamentá-lo na percepção do interacionismo simbólico; mas 

aí abre um problema – pelo menos para nossos propósitos: reintegra a linguagem no que 

Paul  Henry  chamou  de  campo  da  complementaridade,  aquela  extensão  que  vai  da 

psicologia  à  sociologia,  com a anexação da linguagem a um campo (próprio às teorias 

lingüísticas de fundo cognitivista) ou outro (a transformação da linguagem em instituição 

social), e com o prejuízo do ganho teórico da percepção de que o homem se faz sujeito na 

linguagem.

A AD ante as teorias sociais

Diante disso, a percepção de como a ideologia se estabelece nas relações simbólicas 

entre os homens é a principal contribuição que uma análise de discurso poderia trazer para 

o debate com as teorias sociais: a ideologia se materializa em discurso, que por sua vez, dá-

se na materialidade da língua – e, acrescentamos, de todos os sistemas semióticos. Sujeito e 

sentido  constituem-se  simultânea  e  historicamente  nas  relações  de  força  e  conflitos 

ideológicos.

Retomar o caráter  histórico da linguagem e do sujeito,  percebendo aquela  como 

lugar  de  constituição  deste,  é  permitir  a  compreensão  das  assimetrias  sociais,  como 

demarcadoras  de  identificações  subjetivas:  questões  de  gênero,  etnia,  nacionalidades, 

religião,  etc,  ganham  materialidade  a  partir  da  heterogeneidade  própria  às  formações 

discursivas e às posições sujeito, o que não impede a percepção do contraditório no interior 

dos próprios grupos sociais.

É perceber, por exemplo, como o citado exemplo do personagem de Guilhaumou, o 

desempregado Yannick, se identifica como “livre” em relação contraditória tanto àqueles 

que são incluídos, quanto àqueles que se assumem excluídos: “E sempre fui excluído por 

isso, porque eu observo e digo o que não vai bem (...) Eu sempre fui excluído. Eu sempre 

me pus na exclusão. Não na exclusão, mas na reivindicação e em não seguir (...)”. (2006: 

35).

E  essa  relação  contraditória  em  que  uma  FD  dominante  o  “põe  na  exclusão”, 

enquanto o sujeito em processo de identificação com outra FD reage: “não na exclusão, 



mas...”, é a marca da ideologia no interdiscurso, que comparece, em cláusulas de verdade, 

como fala do sujeito – efeito histórico daquela contradição.

Sem a intermediação da linguagem, do discurso, visto em sua heterogeneidade, não 

se conseguirá perceber as constituições do sujeito em sua pluralidade, como materializações 

da história. Se, por um lado, autores como Honneth têm o mérito de recuperar a dimensão 

do  conflito  para  a  compreensão  da  sociedade  humana,  por  outro,  acaba  graças  a  seu 

interacionismo, passando ao largo do discurso como constitutivo: como conseqüência, não 

percebe o sujeito em sua dispersão – diante da qual a univocidade é efeito imaginário – o 

que  seria  bastante  produtivo  para  uma  consideração  da  multiplicidade  identitária 

contemporânea sem que se recorra à ilusão da auto-determinação do indivíduo – superação 

da filosofia da consciência.

Por  fim,  se  temos  o conceito  de  formação  discursiva  como operativa  para  uma 

crítica do saber e do poder e da continuidade de um projeto de formulação não subjetiva do 

sujeito, resta-nos responder ao problema da polêmica do assujeitamento. Podemos recorrer 

a uma passagem-chave do pensamento de Pêcheux, na tentativa de compreender como o 

acontecimento discursivo resulta em identificações subjetivas e de que forma o discurso 

funciona para e pelos sujeitos.

O sujeito do discurso apresenta-se como um duplo: sujeito da enunciação, o locutor, 

e um sujeito universal, aquele que ancora seu dizer nas condições de verdade, previstas no 

complexo interdiscursivo. Para Paul Henry (1992) esse desdobramento é constitutivo do 

sujeito  do  discurso  e  mostra,  entre  outras  coisas,  que  se  há  alguma  capacidade  de 

formulação autônoma de um lado – intradiscursiva – por outro é sempre remetendo ao 

complexo  interdiscursivo  que  o  sentido  se  instaura.  Pêcheux  (1988)  interpreta  esse 

desdobramento sob a relação entre pré-construído, “que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu 

‘sentido’  sob a forma da universalidade,  “o mundo das coisas” e articulação ou efeito-

transverso, que representa no interdiscurso aquilo que determina a dominação da forma-

sujeito.

O discurso transverso aparece, por exemplo, na inserção de cláusulas de “verdade” 

na  seqüência  sintagmática.  Essa  articulação  no  lugar  da  autonomia  do  sujeito  –  a 

formulação e/ou intradiscurso – é que o faz identificar-se, por vezes num sentimento de 



quase co-autoria, àquela verdade. Pêcheux vê a possibilidade de que aquele desdobramento 

possa assumir diferentes modalidades. Duas das quais ele considera evidente:

1) A primeira modalidade consiste numa superposição – um recobrimento – entre o 

sujeito da enunciação e o sujeito universal, de modo que a “tomada de posição” do sujeito 

realiza  seu  assujeitamento  sob  a  forma  do  “livremente  consentido”:  essa  superposição 

caracteriza o discurso do “bom sujeito”, que reflete espontaneamente o Sujeito.

2) A segunda modalidade caracteriza o discurso do “mau sujeito”, discurso no qual 

o sujeito da enunciação “se volta” contra o sujeito universal por meio de uma “tomada de 

posição”  que  consiste,  desta  vez,  em  uma  separação  (distanciamento,  dúvida, 

questionamento, contestação, revolta...) com respeito ao que o “sujeito universal” lhe  “dá a 

pensar”:  luta  contra  a evidência  ideológica,  sobre o terreno dessa evidência,  evidências 

efetuadas pela reação,  revertida a seu próprio terreno.  (...)  Em suma, o sujeito,  “o mau 

sujeito”, “mau espírito”, se contra-identifica com a formação discursiva que lhe é imposta 

pelo  “interdiscurso”  como  determinação  exterior  de  sua  interioridade  subjetiva,  o  que 

produz as formas filosóficas e políticas do discurso-contra (isto é, contradiscurso). (Idem, 

215).

3. E a terceira modalidade, menos evidente, se dá quando o sujeito está plenamente 

desidentificado com a formação discursiva.

Estas posições antagônicas, vetores de interpretação, aí se dão ainda no interior da 

forma-sujeito, o sujeito do discurso, já que, como afirma Pêcheux, o interdiscurso continua 

a  determinar  a  identificação  ou  a  contra-identificação  do  sujeito  com  uma  formação 

discursiva, no qual a evidência do sentido lhe é fornecida, para que ele se ligue a ela ou que 

a rejeite.  Lembre-se sempre que o “determinar” aí  vem na mesma condição em que “a 

história determina o sujeito como efeito”. Não nos parece possível pensar um sujeito a-

histórico  nesse  momento,  sem  um  retorno  à  filosofia  da  consciência,  denunciada  por 

Foucault e a teoria crítica – críticos da modernidade.

Os trechos de Pêcheux citados acima deixam questões em aberto. Ele pertence ao 

miolo de  Semântica e Discurso. Num artigo anexo, intitulado “Só há causa daquilo que 



falha...”, Pêcheux vai apontar para respostas bem palpáveis. Ameniza a força da estrutura. 

Desincumbe o inconsciente de ser o suporte da ideologia dominante. Abre claramente para 

as possibilidades de falhas no ritual, tornando complexas as modalidades de identificação.

Isso  tem  a  ver  com  a  sugestão  de  um  diálogo  crítico e  mais  profícuo  com  a 

psicanálise. Esse diálogo vem sendo continuado de forma competente por pesquisadores 

brasileiros. Nesse outro franco, há novos limites. E novas perspectivas. Que, no entanto, 

transcendem os objetivos desse artigo.

Mas mesmo assim, parcialmente, resta-nos claro que é dada a opção se a Análise de 

Discurso  constitui-se  como  um  avanço  no  projeto  crítico  da  modernidade,  cujos 

instrumentos  refinados  de  compreensão  discursiva  podem nos  fazer  superar  as  aporias 

apontadas nos autores acima – sem cair na negação absoluta – ou se conforma a ser uma 

disciplina sem grandes pretensões em relação ao pensamento crítico da história.

Voltamos  ao  texto  de  Guilhaumou.  O  personagem  Yannick  resiste  –  não  por 

vontade, mas por processo identificatório – ao discurso social que o estabelece como “um 

excluído”, apesar do poder deste discurso que o atravessa, reidentificando-se em outro, que 

o qualifica como “livre em não seguir”. Não se trata de uma desidentificação absoluta, que 

o levasse a um vácuo de sentido – fora do interdiscurso.  Nem de uma  indiferença em 

relação ao discurso oficial sobre sua exclusão: mas de um atravessamento permanente de 

sentidos possíveis naquela memória discursiva que aponta o “fora”, o “fora da lei”, o “fora 

da ordem”, como “livre”. Mas ali nos atravessamentos de discursos contraditórios é que 

Yannick nos mostra outros sentidos possíveis, cuja escuta pode trazer contribuições para a 

constituição  de  uma  razão  discursiva  ante  a  razão  instrumental  que  marca  o  olhar 

contemporâneo: ao mesmo tempo em que o personagem é sujeito-efeito da história é, talvez 

sem o perceber, o vocalizador de sentidos outros dessa mesma nossa história.

Considerações finais

Além de  levantar  questões  de  ordem  epistemológica,  a  referência  ao  artigo  de 

Jacques Guilhaumou tem também um valor simbólico em nossa argumentação. Dentro de 

algumas  correntes  da  Análise  de  Discurso,  o  abandono  pelos  franceses  da  noção  de 



formação  discursiva,  serviu  de  justificativa  apressada  para  que  alguns  autores  a 

abandonassem também. Ao contrário,  uma das marcas da AD praticada pela linha mais 

antiga no Brasil, a que chamaremos de análise de discurso franco-brasileira (linha Pêcheux-

Eni) foi ter não somente reafirmado o valor heurístico do conceito de formação discursiva, 

como  praticamente  tê-la  feito  marco  analítico,  operacionalmente  produtivo  para  as 

discussões  de  uma  teoria  discursiva  capaz  de  trazer  contribuições  próprias  para  a 

compreensão crítico-social10 e do sujeito11, sem perder de vista a materialidade simbólica 

(lingüística), mas também se abrindo para outras materialidades. Cabe-nos perguntar então, 

à guisa de provocação para o debate,  se precisaremos sempre  do aval ou chancela  dos 

franceses para continuar praticando uma teoria do discurso, ou poderemos, sem susto ou 

custo, optar pela nossa própria maioridade.
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