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    Cada um Cumpre o Destino que lhe Cumpre 

 

Cada um cumpre o destino que lhe cumpre, 

E deseja o destino que deseja; 

Nem cumpre o que deseja, 

Nem deseja o que cumpre. 

Como as pedras na orla dos canteiros 

O Fado nos dispõe, e ali ficamos; 

Que a Sorte nos fez postos 

Onde houvemos de sê-lo. 

Não tenhamos melhor conhecimento 

Do que nos coube que de que nos coube. 

Cumpramos o que somos. 

Nada mais nos é dado. 

 

Ricardo Reis 



 
 

RESUMO 
 

 

Nesta investigação, realizamos a leitura do espaço urbano Museu da Língua 
Portuguesa, com recorte no espaço/lugar em que o arquivo se estrutura a partir da 
língua e não de um acontecimento ou nome a ser rememorado /comemorado. O 
Museu, que possuía uma parte interativa, encontra-se fechado em fase de 
restauro, devido ao incêndio ocorrido no final de 2015 e, por ser ‘da’ língua, ele se 
diferencia dos Museus tradicionais. A diferença decorre, principalmente, do fato de 
os museus ‘guardarem’ memórias e serem significados como espaços que 
acumulam documentos e objetos memoráveis, fazendo funcionar em um mesmo 
tempo e lugar, a lembrança, o esquecimento e a celebração. O Museu da Língua, 
por meio de textualidades da literatura, da gramática, do cotidiano e da mídia 
destaca particularidades da língua. Os fundamentos teóricos são os da Análise do 
Discurso (AD), disciplina de entremeio, porque funciona na contradição entre a 
psicanálise, o marxismo e a linguística, conforme Pêcheux (2009), Orlandi (2012, 
2015), e não se constitui como uma quarta tendência da Linguística. Nessa 
perspectiva, desenvolvida por Pêcheux na França, a partir de 1969 e por Orlandi 
(1988-2001-2003-2012-2013-2015), no Brasil, pensamos também o Museu na 
relação sujeito/sociedade/ideologia, articulando domínios distintos, que sinalizam 
para a individuação do sujeito. Essa relação, de acordo com a teoria estudada, 
sustenta-se por um lado, no sujeito como sendo sempre o centro, pois sem ele não 
há discurso e nem efeitos de sentidos e, por outro lado, no sujeito sempre 
ideológico e filiado a formações discursivas, as quais determinam a língua que ele 
fala e a língua que o significa. Outros analistas que constituem nosso arcabouço 
teórico são: Venturini (2009, 2016, 2017), Silva Sobrinho (2011), Cervo (2012) e 
Romão (2010 e 2017). A questão de pesquisa, que buscamos responder com essa 
investigação é: Que imaginários sustentam a relação museu/língua a partir do 
olhar de pesquisadores e dos depoimentos circunscritos à esfera do documentário, 
pós-incêndio?  Essa questão suscita outra questão, mais pontual, qual seja: Que 
funcionamentos sustentaram o Museu da Língua, enquanto espaço que tinha a 
língua - como objeto de exposição, quando contraditoriamente a língua não é 
objeto, mas funcionamento ideológico, que resulta de uma construção marcada 
pela história, pela ideologia e pelo político em torno de um saber sobre o sujeito e 
sobre a formação social? Para respondê-las, consideramos a teoria fundadora 
citada e a concepção de língua em funcionamento pelo real da língua e pelo real 
da história. A par disso, retomamos as novas tecnologias, como a gramática e os 
dicionários, que permitem colocar em suspenso a concepção de língua que 
sustenta/legitima os depoimentos sobre a língua no Museu e o efeito decorrente da 
‘chama’, no documentário “A Chama da Língua”, pelo que ressoa a língua-vida, 
apesar das cinzas, como uma metáfora da língua que permanece, apesar do 
incêndio que destruiu o que estava no Museu, sinalizando para a língua como um 
patrimônio imaterial, em que memórias e discursos funcionam pelo que é visível, 
deixando entrever o silenciado/apagado. Os recortes constituem-se dos 
depoimentos de pesquisadores sobre a língua no Museu e sobre o texto-imagem 
‘chama’, com que o documentário se fecha.  
 
 

Palavras-chave: língua; discurso; Museu da Língua Portuguesa, história, 
memória. 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
In this investigation, we made the reading of the urban space Museum of the 
Portuguese Language, with a cut in the space / place in which the file is structured 
from the language and not of an event or name to be remembered / celebrated. 
The Museum, which has an interactive section, is closed due to the fire that 
occurred in late 2015 and, because of the language, it differs from the traditional 
museums. The difference stems mainly from the fact that museums 'hold' 
memories and are meant as spaces that accumulate documents and memorable 
objects, making memory and oblivion and celebration work at the same time and 
place. The Language Museum, through the textualities of literature, grammar, daily 
life and the media highlights language peculiarities. The theoretical foundations are 
those of Discourse Analysis (AD), a discipline of intermedium, because it works in 
the contradiction between psychoanalysis, Marxism and linguistics, according to 
Pêcheux (2009), Orlandi (2012, 2015), and isn’t fourth trend of Linguistics. In this 
perspective, developed by Pêcheux in France, from 1969 and by Orlandi (1988-
2001-2003-2012-2013-2015), in Brazil, we also think of the Museum in the subject / 
society / ideology relationship, articulating different domains, which signal to the 
individuation of the subject. This relation, according to the theory studied, is 
sustained on the one hand, in the subject as being always the center, because 
without it there is no discourse and no effects of meanings and, on the other hand, 
in the subject always ideological and affiliated with formations discursive, which 
determine the language he speaks and the language that means it. Other analysts 
that constitute our theoretical framework are: Venturini (2009, 2016, 2017), Silva 
Sobrinho (2011), Cervo (2012) and Romão (2010 and 2017). The question of 
research, which we seek to answer with this investigation is: What imaginaries 
support the museum / language relationship from the perspective of researchers 
and the testimonies circumscribed to the sphere of documentary, post-fire? This 
question raises another question, more punctual, namely: What functions have 
supported the Museum of Language, as a space that had the language - as an 
object of exposure, when contradictorily the language is not object, but ideological 
functioning, which results from a marked construction by history, by ideology and 
by the politics of knowledge about the subject and of social formation? In order to 
answer them, we consider the founding theory quoted and the conception of 
language at work by the real of the language and by the real of history. In addition, 
we have taken up new technologies such as grammar and dictionaries that allow us 
to put in suspense the concept of language that supports / legitimates the 
testimonies about the language in the Museum and the effect of the 'flame' in the 
documentary "The Flame of Language”, so that the language of life resounds in 
spite of the ashes, as a metaphor of the language that remains, despite the fire that 
destroyed what was in the Museum, signaling to the language as an immaterial 
patrimony, in which memories and discourses function through which is visible, 
letting you glimpse the muted / erased. The clippings are the testimonies of 
researchers about the language in the Museum and about the text-image "flame", 
with which the documentary closes. 
 
 

Keywords: language; speech; Museum of the Portuguese Language, history, 
memory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Quando um rio corta, corta-se de vez / o discurso-rio de água que ele 
fazia;/ cortado, a água se quebra em pedaços, / em poços de água, em água 
paralítica. / Em situação de poço, a água equivale / a uma palavra em 
situação dicionária: /isolada, estanque no poço dela mesma, / e porque assim 
estanque, estancada; /e mais: porque assim estancada, muda, / e muda 
porque com nenhuma comunica, / porque cortou-se a sintaxe desse rio, / o fio 
de água por que ele discorria.  

João Cabral de Melo Neto 

 

 

 

 Iniciar um trabalho, muitas vezes, pode ser a concretização de um 

sonho, em que saímos da inércia na qual nos encontramos, assim como bem 

diz João Cabral de Melo Neto “... poços de água, em água paralítica... Em 

situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária” para 

adentrarmos em surdinas clivagens subterrâneas, construídas nas ‘metáforas e 

metonímias’1. Isso porque, o objeto dessa dissertação é a língua que funciona 

em lugares opacos, a partir de um discurso sobre. Os lugares em que a língua, 

nosso objeto de pesquisa, está ilusoriamente discutida e significada, são o 

Museu de Língua Portuguesa e o documentário “A Chama da Língua”, bem 

como, no cotidiano e na vida dos sujeitos, fazendo sentido, como discurso, 

tendo em vista que ela não tem um lugar, ela é movimento e vida.  Ela é 

descrita pela linguística, normatizada pela gramática e vivida na contradição, 

na alteridade, na diferença, por sujeitos interpelados pela ideologia e 

atravessados pelo inconsciente. 

 Trata-se, portanto, de um objeto complexo, que não se constitui por 

certezas nem por concretudes. Isso é o que nos permite trazer o poema “Rios 

                                            
1 Para Pêcheux, as substituições simétricas funcionam no nível da metáfora, designada como uma 
metáfora adequada (um termo por outro); e as substituições orientadas, no nível da metonímia (uma parte 
de outro). Podemos observar, então, que, neste momento, a metáfora é entendida por Pêcheux (2014, p. 
212), como uma substituição simétrica, atuando num trabalho de equivalência a partir da seguinte 
definição: “A é contextualmente sinônimo de B, ou então, é uma sua metáfora adequada (e 
reciprocamente para B em relação a A)”. 
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sem discurso”2, fazendo analogia com o processo de construção de um texto, 

que nos faz, enquanto sujeitos, oscilar entre a paralisia das ideias e a busca 

pelo novo, em que o objetivo que a priori se considera alcançado, se esfacela, 

posto que a língua é, segundo Milner (2012), o não-todo, o real da língua e, 

conforme Pêcheux e Gadet (2004), o real da história; a língua em contradição, 

sempre se fazendo e se desfazendo. 

A arquitetura teórica e prática que resultou, metaforicamente, nessa 

dissertação, a língua/poema e a língua/chama no documentário, a língua no 

Museu e como objeto de dissertação, apresentam um abstracionismo, um 

onirismo que diz respeito à discursivização ligada à língua e à criação. O 

sujeito-artista e o sujeito-pesquisador compartilham o desejo de que a escrita 

discursiva contenha um pouco de inspiração e a maior parte seja transpiração3 

para que ao final e no discurso que ressoa a expressão ‘fio de água’ e a 

palavra ‘discorria’ possam nos tirar da situação estanque e nos colocar em 

movimento. 

 Nesta investigação, propomos a leitura do espaço urbano Museu da 

Língua Portuguesa4 (MLP), com recorte no espaço/lugar em que o arquivo se 

estrutura a partir da língua e não de um acontecimento ou nome a ser 

rememorado/comemorado. Os fundamentos teóricos são os da Análise do 

Discurso (AD) de linha francesa, na subjetividade e na perspectiva da teoria do 

discurso e/com/por ela o poder das palavras, conforme reflexões de Gadet; 

Hak (2014). O Museu da Língua Portuguesa já foi/é cenário privilegiado para os 

que desejam viver esse debate/embate e trilhar essa aventura científica, 

educacional e artística a que ele nos convida.  

                                            
2 O poeta descreve, em 24 versos divididos em duas estrofes, o processo de "secamento" de um rio. Esse 
processo é comparado ao uso da palavra. O signo rio é comparado ao discurso. Na primeira estrofe, 
quando o rio chega à condição de poça, água que se quebra em pedaços, ele se equipara com a palavra 
em situação dicionária, ou seja, a palavra solitária que não transmite mensagem. Rios sem Discurso 
pertence à coletânea, Educação pela Pedra, publicada por João Cabral de Melo Neto, no ano de 1966, 
pela Editora do Autor, Rio de Janeiro. 
3 Para “arranhar” a primazia de Thomas Edison, cientistas e pesquisadores americanos, em 2008, 
extraíram de um fragmento sonoro, uma gravação registrada em um fonoautógrafo em 1860. Estes 10 
segundos de “Au Clair de la Lune” seriam então o mais antigo registro sonoro gravado da história. 
Construído em 1878, o fonógrafo de Edison era baseado em um cilindro que armazenava e reproduzia as 
vibrações sonoras. Do ponto de vista técnico, era um pequeno experimento, mas do ponto de vista social, 
era a invenção que seria o embrião da indústria musical do século XX. Edison imaginava seu invento 
como uma maneira prática de substituir as mensagens escritas por mensagens sonoras, e não de 
distribuir música. É atribuída a Edison a famosa frase “A genialidade é 1% inspiração e 99% 
transpiração”. meababel.blogspot.com/2013/06/a-genialidade-e-1-de-inspiracao-e-99-de.html – acesso em 
28/05/2017 
4 O Museu da Língua Portuguesa está situado na Estação da Luz, cidade de São Paulo. Em dezembro de 
2015 sofreu um grande incêndio, fato que será mencionado no capitulo 2, item 2.1 
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Pesquisadores das mais variadas áreas fizeram do Museu seu objeto de 

estudo, dentre eles, alguns Analistas de Discurso, dos quais destacamos: 

Orlandi (1988-1995-2003-2013-2015), Venturini (2009-2016-2017), Silva 

Sobrinho (2011), Cervo (2012) e Romão (2011-2017). Portanto, a presente 

pesquisa se justifica como uma possível contribuição aos estudos que vêm 

sendo feitos para analisar os museus, mais especificamente, o MLP, buscando 

pelos modos de funcionamento das memórias e dos discursos pelo que é 

visível e pelo que é silenciado/apagado. A questão de pesquisa, que buscamos 

responder com essa investigação é: “Que imaginários sustentam a relação 

museu/língua a partir do olhar de pesquisadores e dos depoimentos 

circunscritos à esfera do documentário, pós-incêndio?”. Essa questão suscita 

outra questão, mais pontual, qual seja: Que funcionamentos sustentaram o 

Museu da Língua, enquanto espaço que tem a língua - como objeto de 

exposição, quando contraditoriamente a língua não é objeto, mas 

funcionamento ideológico, que resulta de uma construção marcada pela 

história, pela ideologia e pelo político em torno de um saber sobre o sujeito e 

sobre a formação social?  

 No MLP, à língua esteve exposta em suas diferentes ocorrências, 

podendo-se dizer que como norma, em que se perguntava pelo correto, pelas 

variações, pelas diferenças, como expressão literária, trazendo diferentes 

autores e suas manifestações expondo-as de maneira interativa. Sua 

arquitetura era disposta em três andares e cada um tinha um funcionamento 

específico, como por exemplo: no primeiro, as mostras temporárias, no 

segundo, as atividades interativas e no terceiro, o auditório e a praça da língua. 

Mais detalhes sobre a estrutura do Museu foram abordados e encontram-se 

nos subitens 2.1 Museu: lugar de memória e 2.2.1 Funcionamento do Museu 

da Língua Portuguesa. 

 Quanto ao documentário “A Chama da Língua”, nele, há uma sequência 

de relatos sobre a língua e os sujeitos que falam são pesquisadores que têm a 

língua como objeto de estudo. O documentário inicia-se com um cenário 

próprio de um incêndio, rompendo com a memória que se espera de um 

documentário sobre a língua. Ressoa, por meio desse cenário, o incêndio 

ocorrido no MLP, em 2015.  A palavra ‘chama’, no título do documentário, é 

outro elemento que não só ‘chama’ a atenção, mas instaura redes de memória 
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e faz funcionar a metáfora da ‘chama’, como a possibilidade do fogo e a língua, 

sempre incompleta e a arder em toda em qualquer formação social. Por essa 

razão, propomos pensar a língua no Museu (e do Museu) e a língua no 

documentário, no qual a sirene, a ‘chama’ e as vozes que falam da língua e 

que se mesclam se sobrepõem umas às outras, dizem, metaforicamente, por 

meio de sujeitos e de suas filiações, o que é a língua e como ela pode estar no 

Museu. Essa é a grande contradição. Pensamos, também, a língua na 

alteridade, tendo em vista que ela acontece sempre em relação ao outro (com 

quem militamos, vivemos, convivemos) e ao Outro, estruturado “como 

linguagem”, se o pensamos como inconsciente.  

 Nessa relação, a palavra ‘chama’ em suas diferentes possibilidades, 

como verbo, de uma língua que ‘chama’ o sujeito a ser e também a não ser, a 

comunicar e a não-comunicar. A língua que é chama, fogo, possibilidade de 

dizer, de não dizer, que é finalmente, chama na constituição de redes em torno 

do fogo, da língua que queima, que faz sentido e traz consequências pelo seu 

funcionamento sempre em relação a. Por fim, a língua que nunca é a mesma, 

nem mesmo quando o sujeito que fala e escreve é o mesmo e, com isso, 

chamamos a atenção para as diferenças, para a língua em sua 

heterogeneidade e os modos de fazer sentido.  

Diante dessas questões respondidas, nesta dissertação, o objetivo geral 

é pensar nas teorias linguísticas e nas concepções de língua em 

funcionamento em cada uma delas, relacionando-as aos sentidos de museu e 

contrapondo-as com a ‘língua chama’, que ressoa pelo documento, na voz de 

pesquisadores da língua/linguagem. Esse objetivo geral desdobra-se em 

objetivos específicos, quais sejam: considerar as teorias linguísticas, 

destacando a língua em funcionamento, com vistas a problematizá-las em 

relação à língua em discurso, que congrega sujeito e ideologia; mobilizar e 

discutir noções teóricas que permitam pensar a língua na contradição, na 

alteridade e na diferença na formação social, no Museu e no documentário “A 

Chama da Língua”; identificar e discutir a relação entre língua e ‘chama’ no 

documentário, da Dr.ª Lucília Maria Abrão Sousa, constituindo um corpus a 

partir da língua no Museu, significada por pesquisadores brasileiros. 

Para isso, estruturamos este texto em três partes que se afastam e ao 

mesmo tempo se entrelaçam. Conforme expomos a seguir: 
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 No primeiro capítulo, nomeado “O Estruturalismo e a Análise do 

Discurso: Concepções de Língua” nosso objetivo é considerar as teorias e as 

concepções de língua que as sustentam, a fim de desenvolver um percurso 

teórico para compreender as relações existentes entre os estudos linguísticos e 

as distintas concepções de língua. Este capítulo divide-se em cinco partes, nas 

quais abordamos a “Instituição Língua e Estatuto Social” - “De Saussure a 

Pêcheux” - “Novas Tecnologias, gramatização e dicionários”, “O real da língua 

e o real da história: a língua em discurso” e os “Dispositivos metodológicos”. 

Para isso, iremos nos pautar em estudiosos inscritos na História das Ideias e 

nos teóricos da linguagem, destacando-se Saussure (2006), Benveniste (1989 - 

1995), Robin (2016), Fenoglio (2013), Auroux (1992), Milner (2012), Gadet 

(2004 - 2014), Orlandi (2003, 2013, 2015), e Pêcheux (1997, 2014, 2015, 

2015a). 

 No segundo capítulo, intitulado “A língua na contradição, na alteridade e 

nas diferenças”, em que buscamos discutir e construir os dispositivos analíticos 

que instauram o edifício teórico que vai permitir analisar a língua em diferentes 

lugares: no Museu, no documentário, na vida e na ciência. Para isso, propomos 

dar visibilidade a discussões já realizadas sobre o Museu, como lugar de 

memória e ao Museu como lugar da língua e, finalmente para a língua e a 

‘chama’. Para isso, revisitamos os trabalhos de Venturini (2009, 2017), as teses 

em torno do Museu de Língua Portuguesa, de Silva Sobrinho (2011) e de 

Cervo (2012), e o texto de Romão (2011). Dividimos o capítulo em cinco 

subcapítulos: Museu: lugar de memória, a partir de Venturini (2009), projetos 

desenvolvidos a partir de 2009 e “Historicização do Museu da Língua” - “Os 

Trabalhos sobre o Museu na AD” - “Museu e Arquivo: A língua tem museu” - “A 

língua no Museu como corpo” - e artigos sobre o Museu, a partir de revistas 

científicas.  

 No terceiro capítulo, o foco é o “O Museu no Documentário e a Língua 

em (Dis)curso”, no qual nos propomos a historicizar a língua no Museu e a 

verificar o funcionamento da memória na sua constituição, estruturando um 

corpus  a partir da língua no Museu, com a seguinte configuração: “A língua 

tem Museu”; “Funcionamento discursivo do documentário de/sobre a língua e o 

Museu – entremeando análises”; “A língua tem Museu: o discurso sobre a 

língua no Museu”; “Sobre “A Chama da Língua”; “Identificação - 
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contraidentificação e desintificações sobre a língua no Museu” e  “A Chama da 

Língua: últimas análises”, que expõem gestos de interpretação sobre a língua 

que está no Museu, bem como possíveis efeitos de sentidos para que a língua 

lá estivesse posta. Iremos analisar e recortar as falas sobre a língua no Museu, 

que se encontram disponíveis no Documentário “A Chama da Língua”, 

considerando os depoimentos que significam a língua em contradição à língua 

no Museu.  

 Vale destacar que as questões propostas, muitas vezes, se imbricam, 

diante de um tema instigante, mas difícil de apreender, dada a sua 

complexidade. Na verdade, o desafio nos ajuda a responder questões, enfim, a 

concluir a pesquisa.  
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CAPÍTULO I 

 

 

 

O ESTRUTURALISMO E A ANÁLISE DO DISCURSO: 

CONCEPÇÕES DE LÍNGUA 

 

 

Sonho o poema de arquitetura ideal 
Cuja própria nata de cimento 

Encaixa palavra por palavra, tornei-me perito em extrair 
Faíscas das britas e leite das pedras. 

Adriana Calcanhoto (v. 1-4)5 

 

 

 Como a dissertação tem como objeto a língua e o Museu (Museu da 

Língua), neste capítulo, buscamos pesquisas em torno das teorias linguísticas 

com vistas a identificar concepções de língua, as quais balizam as análises que 

circulam no imaginário de língua em funcionamento e nos depoimentos dos 

pesquisadores que discutem a língua no Museu. Pesquisadores como 

Saussure (2006), Benveniste (1989-1995), Robin (2016), Fenoglio (2013), 

Auroux (1992), Milner (2012), Gadet (2004-2014), Orlandi (2001-2003-2015), e 

Pêcheux (1997-2014-2015-2015a), não precisamente nessa ordem, os quais 

nos fornecem subsídios para identificar a concepção de língua presente nos 

depoimentos que constituem nosso recorte.   

 Principiamos então, reiterando que as bases da linguística moderna 

remontam os séculos e são marcadas em cada época, por objetivos 

específicos. Mesmo o conhecimento da língua/linguagem fazendo parte do 

arcabouço teórico dos estudiosos da linguagem, julgamos ser necessário fazer 

uma breve exposição, tendo em vista as preocupações acerca da linguagem 

humana, a partir de Ferdinand de Saussure que se destacou nos campos 

histórico e científico, os quais ecoam nos dias atuais.  

 

                                            
5 Adriana Calcanhotto ou Adriana Partimpim, (Porto Alegre, 3 de outubro de 1965) é uma cantora e 
compositora brasileira.”A Fábrica do Poema” é o terceiro álbum da cantora, lançado em 1994 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocalista
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1.1 Instituição Língua e Estatuto Social 

 

 Na metáfora da construção civil, assim como a própria massa utilizada 

no encaixe/desencaixe das peças, texto por texto nos servem de suporte para 

realizar as análises das diferentes ‘falas’ sobre a língua no Museu ou o Museu 

da língua.    

 Para o alicerce de nossa construção, resgatamos o século XVIII, quando  

descortinam-se novos olhares e perspectivas que vão sendo construídos a 

partir de estudos históricos e comparativos da linguagem e que apontam o 

caminho para uma ciência linguística.  

 Nessa empreitada, nos deparamos com o Estruturalismo, primeiro 

movimento que se destacou nos campos histórico e científico, apesar de a 

fonologia já existir de forma rudimentar antes da consolidação desse 

movimento. Ferdinand de Saussure propõe esse novo paradigma para a 

compreensão da linguagem humana e passa a ser considerado “o Pai da 

Linguística”, por apresentar uma proposta epistemológica que define com 

precisão o objeto de estudo do linguista: a língua e estabelece as leis gerais da 

nova ciência. 

 

[...] fazer a descrição e a história de todas as línguas que puder 
abranger o que quer dizer: fazer a história das famílias de línguas e 
reconstituir, na medida do possível, as línguas-mães de cada família; 
procurar as forças que estão em jogo, de modo permanente e 
universal, em todas as línguas e deduzir as leis gerais às quais se 
possam referir todos os fenômenos peculiares da história; delimitar-se 
e definir-se a si própria. (SAUSSURE, 2006, p.13) 

 

 Porém, segundo Costa (2015, p. 85), “há um mito em torno da figura de 

Saussure que insiste em atribuir-lhe um lugar de começo, ainda que esse 

começo tenha sido projetado retrospectivamente”. Para justificar sua posição, a 

autora cita Benveniste, segundo o qual “Saussure, ele não é um começo, ele é 

outra coisa, ou é um outro tipo de começo” (BENVENISTE, 1989, p. 31). Não 

foi só Benveniste quem analisou o início da Linguística dessa maneira, outros 

estudiosos como Arrivé6 (2010) e Courtine (2006) publicaram sobre essa 

temática. Segundo Courtine, 

                                            
6 ARRIVÉ, Michel. Em busca de Ferdinand de Saussure. Trad. Marcos Marcionílio. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2010. p. 20. 
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A constituição de uma memória da linguística por meio da 
historiografia [...] vem, sem negar evidentemente a importância do 
acontecimento científico que representou o Cours, relativizar, no 
entanto, o alcance do ‘corte saussureano’ na história da disciplina. O 
ensinamento de Saussure é uma das consequências do nascimento, 
ao longo do século XIX, da linguística como forma de saber e de 
prática teórica nascida. (COURTINE, 2006, p. 6, grifo do autor) 

  

 Assim, ao mobilizarmos o nome de Saussure, referimo-nos aos 

apontamentos presentes na obra “Curso de Linguística Geral”7, que aos 

poucos e a partir de muitos debates teóricos, revelam-se em conceitos 

norteadores que posteriormente serão chamados de dicotomias8. Essas 

dicotomias foram apresentadas da seguinte forma: língua vs. fala, sincronia vs. 

diacronia, significado vs. significante e sintagma vs. paradigma. Neste trabalho, 

vamos nos deter apenas na dicotomia entre língua e fala, pois é o foco de 

nosso interesse, assim como o foi de Saussure, que estabeleceu a língua como 

objeto de estudo da linguística.  

 Segundo Saussure (2006), a língua é fruto de convenções sociais, 

portanto, ela é homogênea, coletiva, imutável e exterior ao sujeito. É vista 

como um sistema de signos, isto é, como um conjunto de unidades 

organizadas formando um todo, enquanto a fala é individual; a língua é um 

dado social, e a fala, particular. O autor refere-se à fala como a forma pela qual 

o indivíduo utiliza a língua e acrescenta que os fatos de língua podem ser 

estudados separadamente dos fatos de fala. Para Saussure, a língua é um 

sistema organizado, enquanto a fala é a forma particular de usar esse sistema, 

portanto, ela é heterogênea e assistemática, e estabelece “leis” que explicam a 

relação entre as palavras e seu significado.  No entanto, quando Saussure opta 

pelo estudo da língua, não nega a sua interdependência, mas reforça a ideia de 

que ambas são distintas, “a língua é necessária para que a fala seja inteligível 

e produza todos os seus efeitos; mas essa é necessária para que a língua se 

estabeleça” (SAUSSURE, 2006, p. 27).  

 No artigo, “O sujeito e as feridas narcísicas”, Indursky fala, “do corte 

epistemológico operado por Saussure”, o qual, segunda a autora, “resulta de 

                                            
7 É importante ressaltar que Charles Bally e Albert Sechehaye foram os organizadores do CLG com a 
colaboração de Albert Riedlinger. Todos, seguidores de Ferdinand de Saussure. 
8 A palavra dicotomia deriva do grego dichotmia, que quer dizer divisão em partes iguais. Não se deve 
pensar, no caso de dicotomia presente do texto saussuriano, que se trata de algo que é dividido em dois, 
deve-se pensar de outro modo. Uma dicotomia, em Saussure, diz respeito a um par de conceitos que 
devem ser definidos um em relação a outro, de modo que um só faz sentido em relação a outro. (FIORIN, 
2014. p.78) 
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fato, o gesto fundador da Linguística como ciência”, apesar de ter custado um 

alto preço, devido à exclusão do sujeito e do sentido, e acrescenta, 

 

[...] que o mesmo gesto que institui a língua como objeto homogêneo 
e, portanto, científico da Linguística, dele expulsa o sujeito para 
relegá-lo a fala, por ser externo à língua propriamente dita. Ou seja, 
na língua, objeto asséptico da Linguística, não há lugar para o sujeito. 
Este foi o custo teórico para instituir a Linguística como ciência. 
(INDURSKY, 1998, p. 112) 

 

 Assim, muitos pesquisadores que vêm depois da fase saussuriana, 

estendem o objeto da Linguística, a partir de diversas teorias e olhares, como 

por exemplo, Benveniste. Em seu corpus de pesquisa, o linguista francês 

apresenta um problema nos aspectos ligados à recepção, e que, ao contrário 

de Saussure e de seu CLG, não deixa um livro de linguística geral 

sistematicamente apresentado. O que fica são dois volumes contendo artigos 

que ele havia publicado anteriormente em revistas acadêmicas de vários tipos 

e que não formam um livro inédito publicado, pois é escrito em blocos. Esse 

fato acaba criando um desequilíbrio na leitura dos artigos, até mesmo dentro 

dos Problemas de Linguística Geral. Além disso, os outros textos, que ali não 

são incluídos, encontram-se dispersos e muitos caíram no esquecimento.  

 Essa impossibilidade de apreender a linguística benvenistiana em seu 

conjunto torna difícil a sua recepção, não só para o público em geral, mas 

também para o público intelectualizado. Além disso, a descoberta de seus 

manuscritos, em 2004, na Bibliothèque Nationale de France [Biblioteca 

Nacional da França] amplia a área de pesquisa; hoje, é possível fazer estudos 

genéticos no texto benvenistiano. Na França, por exemplo, há uma equipe do 

ITEM (CNRS-ENS)9 que trabalha com os manuscritos de Benveniste: 

Dernières leçons (Benveniste, 2012). As Últimas aulas, no Collège de France, 

de Benveniste, é um dos frutos mais recentes dessa equipe de pesquisa. Em 

contraste com Saussure, Benveniste, como se sabe, não tem relutância em 

publicar. Porém, quando examinamos seus manuscritos, percebemos que seu 

texto final é resultado de vários filtros, causando certo desconforto intelectual.   

                                            
9 Trata-se da equipe “Génétique du texte et théories linguistiques” [Genética do texto e teorias linguísticas] 
(UMR 8132), dirigida pela Professora Irène Fenoglio é pesquisadora do ITEM (Instituto de textos 
modernos e manuscritos), diretora de pesquisa. Secção 34 "Linguagens, linguagem, do discurso" do 
CNRS líder Team "Genética e teorias linguísticas" e membro da equipe "Os manuscritos, linguística, 
Cognição". (BABELIO, 2017) 
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 Além de Benveniste, registramos outros estudiosos que contribuem para 

a história da linguística, cada um de uma forma específica, como: Jakobson10 e 

Chomsky11, e nossa figura mais importante; Michel Pêcheux, sobre o qual 

discorremos a seguir. 

 

1.1.1 De Saussure a Pêcheux  

 

 Na proposta de Saussure, em seu Curso de Linguística Geral - a língua 

é vista como um sistema, no qual seus elementos só podem ser definidos a 

partir de relações de semelhanças ou de oposição entre eles, ou seja, a língua 

não depende de elementos externos, pois é um sistema a parte, independente 

e suficiente. O fundador da linguística dedica um capítulo da obra supracitada 

aos elementos internos e externos da língua, desconsiderando tudo que é 

externo, como por exemplo, a etnologia, a política, a geografia etc., e faz a 

famosa analogia do sistema linguístico com o jogo de xadrez.  

 

Se eu substituir as peças de madeira por peças de marfim, a troca 

será indiferente para o sistema; mas se eu reduzir ou aumentar o 

número de peças, essa mudança atingirá profundamente a 

‘gramática’ do jogo. Não é menos verdade que certa atenção se faz 

necessária para estabelecer distinções dessa espécie. Assim, em 

cada caso, formular-se-á a questão da natureza do fenômeno, e para 

resolvê-la, observar-se-á esta regra: é interno tudo quanto provoca 

mudança do sistema em qualquer grau. (SAUSSURE, 2006, p. 31-32)  

 

 No exemplo dado por Saussure, os elementos externos estão 

relacionados ao material utilizado para a confecção do tabuleiro e das peças e 

não alteram o jogo, enquanto os elementos internos referem-se às normas e 

regras, associando-os ao objeto da linguística. Para Saussure, este exemplo 

mostra o que está dentro e fora da língua, ou seja, ela é um sistema de 

signos12 e uma instituição social. 

                                            
10 Desenvolveu uma teoria e método de crítica literária para narrativas e poesia conhecido como 
formalismo. Ao transferir esse aparato teórico para o estudo da linguagem, criou o estruturalismo 
linguístico. 
11 Com a formulação teórica e o desenvolvimento do conceito de gramática transformacional ou gerativa, 
cuja principal novidade está na distinção de dois níveis diferentes na análise das frases: por um lado, a 
“estrutura profunda”, conjunto de regras de grande generalidade a partir das quais é gerada, mediante 
uma série de regras de transformação, a “estrutura superficial” da frase. 
12 Saussure (2006) mostra a visão da língua como realidade sistemática e funcional é o conteúdo mais 
importante da concepção saussuriana. Para o mestre de Genebra, a língua é, antes de tudo, “um sistema 
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 Diante dessas ideias, o francês Michel Pêcheux passa a questionar se o 

que é considerado por Saussure como “próprio da língua” é mesmo suficiente. 

Para obter respostas aos seus questionamentos, retorna pela história da 

Linguística, conferindo as ocorrências que surgem durante sua constituição 

como ciência. Gregolin, em seu artigo “Michel Pêcheux e a história 

epistemológica da Linguística”, diz que durante sua pesquisa, Pêcheux observa 

que alguns se colocaram a favor e outros contra as ideias saussurianas, em 

uma série de junções e rupturas que foram delineando este percurso de 

“alternância de diásporas reais e reunificações enganadoras” (GREGOLIN, 

2005, p. 102). Pêcheux verifica estas dispersões em alguns momentos 

específicos, começando pelo século 20, quando a Linguística abarca conceitos, 

provenientes de várias interpretações que advêm de determinados círculos13, 

na época, nomeados como: lógicos, sociológicos e psicológicos; a seguir 

analisa os anos 50, momento em que entram em cena mais teorias, as quais 

passam a falsa impressão de que haverá uma reintegração de ideias. 

 

Essa aparente unificação da Linguística coincide com a retomada do 
desenvolvimento industrial do pós-guerra e o consequente 
desenvolvimento e difusão de novas tecnologias (na produção, na 
formação profissional, na educação, na saúde). A ‘teoria da 
informação’, a psicologia behaviorista, a cibernética, a computação, a 
tradução automática, a inteligência artificial fizeram a Linguística 
‘materializar-se’, buscando na lógica a natureza da linguagem. 
(PÊCHEUX, 1982, p. 15) 

 

 Os fatores históricos, sociais e ideológicos instauram as condições de 

produção necessárias a discussões políticas e à análise de textos políticos e 

engajados. É nesse cenário que surge, nos anos 60, a Análise do Discurso 

                                                                                                                                
de signos distintos correspondentes a ideias distintas” (p. 18); é um código, um sistema onde, “de 
essencial, só existe a união do sentido e da imagem acústica” (p. 23). Saussure vê a língua como um 
objeto de “natureza homogênea” (p. 23) e que, portanto, se enquadra perfeitamente na sua definição 
basilar.  
13 O Círculo Linguístico de Moscou (CLM) nasce em 1915, por iniciativa de Roman Jakobson, a fim de 
reunir os formalistas russos. Tinha como objetivo estudar cientificamente a língua e as leis de produção 
poética. Os estudiosos denominados "formalistas" buscavam desenvolver uma prática de análise 
despojada de subjetividade e abstração. O formalismo em excesso culminou com a extinção deste círculo 
Além do CLM, Jakobson participou, também, como fundador do Círculo Linguístico de Praga (CLP) ou 
Escola de Praga, juntamente com os russos Nicolai Trubetzkoy e Serge Karcevsky, com um manifesto 
apresentado durante o Primeiro Congresso Internacional de Linguística de Haia (1928). Na realidade, o 
Círculo Linguístico de Praga foi fundado por Mathesius, em 1926, ao reunir pesquisadores tchecos e 
linguistas estrangeiros, como o alemão Bühler, os franceses Benveniste, Tesnière, Vendryès e Martinet. A 
linguística oriunda deste círculo estabeleceu como ponto primordial a dimensão sincrônica. 
O Círculo Linguístico de Copenhague (CLC) foi fundado pelo dinamarquês Louis Hjelmslev em 1931 e 
adotou a concepção saussureana de língua como um sistema autônomo 
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(AD), tendo como precursor, o francês Michel Pêcheux, que pensa a língua de 

maneira diferente de Saussure, entendendo que esses funcionamentos 

(históricos – sociais e ideológicos) constituem o discurso e modificam seu 

sentido, e que o exterior é determinante para o funcionamento da língua.   

Dosse (2007, vol.II, p. 505) historiador e filósofo francês reconhece o 

legado do estruturalismo e o que ficou desse período. Segundo ele, trata-se de 

“uma época particularmente rica, fecunda, e um acervo de experiências que 

mudaram de forma duradoura nossa visão do mundo e nossa grade de leitura”. 

O autor distancia-se de uma espécie de pessimismo pós-moderno e 

ressalta que algumas exigências permanentes da ciência constituem um 

legado do paradigma estrutural, notadamente, a preocupação com o rigor; a 

perspectiva de apreender a totalidade significativa; a noção de estrutura; a 

crítica da razão ocidental; o primado do simbólico. Para Dosse (2007), a 

história do estruturalismo já se consolidou como uma obra de referência 

obrigatória a todos aqueles que querem entender a dinâmica do pensamento 

das ciências humanas no século XX, mesmo estando sujeita a receber críticas 

dos especialistas que a possam ler.  

 Já para Pêcheux (1982), os deslocamentos e junturas que surgem das 

propostas de Saussure resultam em diversas pesquisas e contribuem para o 

futuro da Linguística. No entanto, essa nova disciplina (AD) tende a contestar a 

linguística, quando estabelece que seu objetivo é constituir-se como saber 

linguístico, no qual a história é um dos pontos mais relevantes e importantes 

para o seu desenvolvimento enquanto ciência. Segundo Pêcheux e Gadet,  

 

[...] a história da linguística pode ser compreendida como uma 

espécie de luta entre duas vias - o logicismo e o sociologismo - 

formando os elementos de uma contradição que toma 

sucessivamente múltiplas formas, desde a pré-história da Linguística 

até seus aspectos mais modernos, mais atuais e mais científicos. 

(PÊCHEUX & GADET, 1998, p. 5) 

 

 Os princípios constitutivos do logicismo (ligado ao formalismo) e do 

sociologismo (ligado ao funcionalismo) levam a linguística a uma situação de 

crise (trata-se de uma crise interna) nos dias atuais, uma vez que são 

elementos contraditórios, mesmo que essa contradição não imponha à 

evidência. Essas duas tendências não aparecem no nível de domínio de uma 
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sobre a outra, sendo constituídas por variadas formas intermediárias para 

responder questões a respeito do sujeito em relação à sociedade, pois ambas 

denegavam o aspecto político da língua.  

 

Vamos tornar precisa nossa primeira tese dizendo que o logicismo e 

o sociologismo constituem hoje duas formas específicas de 

denegação da política, isto é, duas formas sob as quais se encontram 

recobertas as questões ligadas à ciência do “continente-história” 

fundada por Marx, desenvolvida por Lênin, e cujo aprofundamento 

prossegue hoje na teoria e prática do movimento operário. 

(PÊCHEUX & GADET, 1998, p. 7) 

 

 Assim, em oposição ao estruturalismo saussuriano, a AD abre campo 

para outras formas de concepção de língua e traz o sujeito para o centro dos 

estudos discursivos. O conhecimento destes fatos possibilita analisar o quanto 

os discursos dos sujeitos são influenciados e afetados pela história e pela 

ideologia. Pêcheux, portanto, estava preocupado com o político e entendia 

esse político vinculado à história. 

 Em 1969, Pêcheux apresenta um projeto teórico denominado Análise 

Automática do Discurso (AAD). Nele, o que antes não é considerado (a 

exterioridade), começa a pertencer aos seus estudos, isto é, o que antes era 

estranho para Saussure, a partir de então, passa a ser considerado por 

Pêcheux.  

 Destacamos que a AAD se contrapõe à análise do conteúdo, praticada 

na época, a qual está atenta às intenções da composição do texto, 

considerando o sentido estável, consistente, aquilo que é visto como o ideal.   

A análise de conteúdo confere ao enunciador a responsabilidade pela produção 

do sentido do texto. Para a AD, o importante é como determinado texto 

significa, tendo em vista que o sentido da palavra muda de acordo com as 

posições ideológicas do sujeito e cujo discurso se constitui sob determinadas 

condições de produção. Segundo Gadet e Hak (2014, p. 78), “é impossível 

analisar um discurso como um texto, isto é, como uma sequência linguística 

fechada sobre si mesma”. É necessário, portanto, referir o texto às suas 

condições de produção. Pêcheux, na AAD 69, insiste na repetição de que: 

 

Isso supõe, vamos repetir que um discurso não apresenta, na sua 
materialidade textual, uma unidade orgânica em um só nível que se 
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poderia colocar em evidência a partir do próprio discurso, mas que 
toda forma discursiva particular remete necessariamente à série de 
formas possíveis, e que essas remissões da superfície de cada 
discurso às superfícies possíveis que lhe são (em parte) justapostas 
na operação de análise constituem justamente os sintomas 
pertinentes do processo de produção dominante que rege o discurso 
submetido à análise. (PÊCHEUX, 2014, p. 104-105) 

 

 Dessa maneira, coloca-se a interpretação em questão na busca 

incessante pelos seus limites e mecanismos, na qual os gestos é que irão 

possibilitar a compreensão do analista. Portanto, a AD não preocupa com a 

verdade e nem em ocultar informações, a sua preocupação é com o modo 

como determinados efeitos de sentidos se constituem. 

 Posto isso, a AD é definida como disciplina de entremeio ou como diz 

Leandro Ferreira (2003, p. 41), como uma disciplina de fronteira que se 

estrutura pelas releituras das obras de Saussure, Freud e Marx, ou “mexendo 

com uma espécie de ‘Tríplice Aliança’”, nas palavras de Pêcheux, “configurada 

sob os nomes de Althusser, Lacan e Saussure no decorrer dos anos 60” (2014, 

p.269), na França. Assim, há uma junção dessas três regiões do conhecimento: 

o materialismo histórico, a linguística e psicanálise. Hoje, porém, o destino da 

‘Tríplice Aliança’ é bastante complicado, com discussões e enfrentamentos que 

giram em torno dessa convenção, em direção a outras formalizações sobre o 

ideológico, o inconsciente e a linguagem. A seguir, faremos um esboço dessas 

abordagens. 

 Na releitura que Althusser fez de Marx, vimos que este concebe a 

história como o palco da luta de classes e a língua como materialidade 

construída por processos discursivos a partir do sujeito, isto é, pelo indivíduo, 

interpelado em sujeito pela ideologia. Segundo Althusser (1980, p. 98-99), 

“toda a ideologia interpela os indivíduos concretos como sujeitos concretos, 

pelo funcionamento da categoria sujeitos”. Dessa forma, o sujeito, para o autor, 

é assujeitado e descentralizado, porque não é responsável por sua 

interioridade, já que não é origem nem essência ou causa do dizer. 

 O materialismo histórico propõe que se considerem as condições em 

que os discursos são produzidos por sujeitos, interpelados pela ideologia e 

atravessados pelo inconsciente, priorizando os processos de produção do 

discurso em que os sentidos não são transparentes, tendo em vista o real da 



29 
 

história e o real da língua14. Assim, quando o materialismo histórico atravessa o 

território da linguística e considera a teoria das formações/transformações 

sociais, em que o discurso é o objeto da teoria não-subjetiva da subjetividade, 

como resultado da conexão entre linguístico e histórico, constituído por meio de 

processos discursivos é que se estabelece os entremeios da AD. 

 Na sequência dessa convenção, Lacan, a partir da análise das obras de 

Freud, destaca ‘o sujeito inconsciente’, no qual a ideologia não tem as mesmas 

consequências em relação à linguagem. A proposta de Lacan é desenvolver 

uma teoria subjetiva de ordem psicanalítica, que considere o inconsciente no 

interior do discurso, a relação do sujeito com o simbólico e também o 

inconsciente estruturado por meio de uma linguagem. Vale lembrar que apesar 

de parecer, Freud não deixou de lado a questão político-econômica derivada 

do marxismo. Como prova disso Herbert15 traz o seguinte parecer:  

 

Do ponto de vista da educação, a sociedade considera como uma 
das suas tarefas essenciais frear o instinto sexual quando ele se 
manifesta como vontade de procriação, de limitá-lo, de submetê-lo a 
uma vontade individual se inclinando a uma vontade social. A base 
sobre a qual repousa a sociedade humana é, em última análise, de 
natureza econômica: não possuindo meios suficientes de 
subsistência para permitir a seus membros viver sem trabalhar, a 
sociedade é obrigada a limitar o número de seus membros e desviar 
sua energia da atividade sexual para o trabalho. (FREUD apud 
HERBERT, 1967) 

 

 Em relação a Saussure, Pêcheux atribui ao genebrino a posição de 

fundador da Linguística como ciência, porém, como já foi mencionado, levanta 

problematizações devido ao corte saussuriano. Na AD, a materialidade dos 

enunciados e a investigação da historicidade são sustentáculos para o 

trabalho. Lembramos que apesar de, no início, a AD ter como foco principal a 

                                            
14 O real da língua e da história serão abordados no subcapítulo 1.2, o qual se refere de forma 
mais específica, à língua na análise do discurso.  
15 O primeiro artigo de Michel Pêcheux foi assinado com o pseudônimo Thomas Herbert e produzido para 
a revista do Círculo de Epistemologia da Escola Normal Superior, Cahiers Pour l’analyse, e data de 1966. 
Chama-se ―Reflexões sobre a situação teórica das ciências sociais e, especialmente, da psicologia 
social‖. Esse artigo foi editado em português na revista Tempo Brasileiro (n. 30/31, organizada por Carlos 
Henrique Escobar), em 1972 e retraduzido em 2011, no livro Análise de discurso: Michel Pêcheux, 
organizado por Eni Orlandi. Os motivos para o uso de pseudônimo não são bem-conhecidos. Outro artigo 
de Thomas Herbert é ―Notas para uma teoria geral das ideologias‖ (1968), também produzido para a 
revista do Círculo de Epistemologia e traduzido na coletânea Psicanálise e ciência da história (1974, 
organizada, analogamente, por Carlos Henrique Escobar), retraduzido em 1995, na revista Rua, da 
Unicamp. 
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materialidade, a partir dos anos 80, será admitida a existência do equívoco16 e 

a partir de então, a necessidade de refletir sobre as práticas discursivas.  

 

Todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, 
linguisticamente descritível como uma série (léxico-sintaticamente 
determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à 
interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise do 
discurso. (PÊCHEUX, 2015a, p. 53) 

 

No confronto dessas três áreas diferentes de conhecimento: a 

Linguística, a Psicanálise e o Marxismo é que se constituiu a AD, que nasceu 

tentando suprimir a falta que cada uma dessas áreas possuía isoladamente, 

criando um objeto que está na fronteira de todas elas: o discurso. Segundo 

Orlandi (2015), apesar de se constituir no entremeio dessas três disciplinas, a 

AD, não se submete a nenhuma delas, o que ela faz é questionar o que elas 

deixam de lado.  

 Depois dessa juntura e a partir de questionamentos provindos da França 

sobre as teorias estruturalistas, é que os discursos cotidianos, considerados de 

forma prosaica, passam a ser propósito de Pêcheux, levando suas análises 

para além do discurso político.  

 À vista disso, a AD quer saber sobre as condições de produção do 

discurso, mobilizando reflexões como: lugar de circulação, período, quem o 

produziu, o que e como foi dito, como ele significa para os sujeitos, dentre 

outras questões.  

 O discurso não é nem língua nem a fala, mas também pressupõe o que 

não foi dito e o que foi silenciado. Nas palavras de Pêcheux, “[...] o discurso é 

sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas [...] Ele está, 

pois, situado no interior da relação de forças” (2014, p.76). O autor acrescenta 

ainda, que discurso é prática política, lugar de debate, conflito e confronto de 

sentido, ou um lugar vazio, que também significa um ato político, há sempre 

algo que já fora dito, que surge de outros discursos, o que significa dizer que 

                                            
16 O equívoco, para Pêcheux, é o efeito da falha da língua inscrevendo-se na história. “É aqui que faz 

sentido a distinção entre falha e equívoco que tenho procurado desenvolver. A língua é capaz de falha. 
Essa possibilidade - a da falha - é constitutiva da ordem simbólica. Por seu lado, o equívoco já é fato de 
discurso, ou seja, é a inscrição da língua (capaz de falha) na história que produz o equívoco. Este se dá, 
portanto no funcionamento da ideologia e/ou do inconsciente. O equívoco é a falha da língua, na história”. 
Eni Orlandi. ESCRITOS – Sobre os Contextos Epistemológicos da Análise de Discurso – LABEURB nº4, 
1999. 
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um discurso se constitui de outros discursos, aos quais ele encaminha, ou que 

ressoam a partir dele.   

 A partir desta compreensão a respeito dos sujeitos e das condições de 

produção do discurso, constatamos, em sentido amplo, que o contexto sócio 

histórico e o contexto ideológico estão intimamente ligados. No entanto, 

lembramos que para que esse entendimento se efetive, é importante conceituar 

também o funcionamento da memória na AD e o modo como ela “entra” na 

disciplina e estrutura os discursos, o que é discutido na parte 2, subitem 2.1 

Museu: lugar de memória, tendo em vista que esse capítulo teve como objetivo 

dar visibilidade à estruturação da Análise de Discurso no Brasil, bem como 

discutir o estatuto diferenciado da língua na AD, que segundo Orlandi (2012) 

não se constitui numa quarta tendência. Na sequência, abordamos a trajetória 

que deu início à AD no Brasil. 

   

1.1.2 Conhecimento Linguístico no Brasil  

 

 Para a compreensão da história do conhecimento linguístico no Brasil, 

há de se considerar antes de tudo, questões que envolvem o período da 

colonização e (des) colonização do país. Ao par desses fatores, é possível 

verificar que nos tornamos independentes, linguisticamente, somente no início 

do século XIX, momento que somos legitimados pelo “Português do Brasil e 

não somente a do Português”. (cf. Orlandi, 2013, p.139).  

 A partir de então, as questões linguísticas do Brasil são enfocadas em 

suas diferenças relativas à língua, às políticas e culturas, decorrentes de 

acontecimentos, tais como: fundação da Academia Brasileira de Letras (ABL), 

criação de mais escolas e Faculdades, acordos ortográficos, circulação de 

gramáticas.  

 Com isso, algumas diferenças começam a surgir, entre aqueles que 

pensam a gramática e os que pensam a linguística. Para amenizar a situação, 

no início do século XX, são criadas normas gerais brasileiras que se 

estabelecem dessa maneira: a gramática fica regida por uma nomenclatura 

única e a linguística pelo conhecimento da língua.  

 As escolas mantêm o sistema de ensino da língua entre as duas formas 

de discursividades. Entre mal-entendidos e desvios no ensino da língua como, 
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por exemplo, aceitar “que tudo está correto”, no final dos anos 70, há uma nova 

movimentação nesse quadro, e o sentido estabelecido pelas ciências da 

linguagem para as Humanidades é deslocado. 

 

Uma modificação nesse estado de coisa se produz nos anos de 1970 
[...]. Agora são os estudos da linguagem que ganham realce no 
conhecimento das Humanidades. Não mais a linguagem vista como 
gramática, porém em sua relação com o pensamento [...]. No século 
XIX, as Humanidades “formatam” o conhecimento da linguagem; a 
partir dos anos 70 do século XIX, é o estudo da linguagem que 
‘formata’ as Humanidades. (ORLANDI, 2013, p. 233, grifos da autora) 
 

 No Brasil, quem consolida e difunde a AD é a Prof.ª Dr.ª Eni P. Orlandi, 

que, em seu trabalho como professora, orientadora, pesquisadora e autora, faz 

da AD um lugar de referência consagrado no quadro acadêmico institucional. 

Uma de suas mais fortes referências é o filósofo francês Michel Pêcheux. 

 Desde o início, AD não se ateve à análise de conteúdos e priorizou os 

processos que constituem determinados efeitos de sentidos e não outros. De 

acordo com Pêcheux (1999 e 2014), a língua, nesse campo disciplinar, não se 

atém à base linguística e agrega os processos discursivos.  

O problema mais relevante diz respeito à acusação de que a AD não se 

importa com a língua, mas somente com o político. Na França, a preocupação 

com o político não ser pode negada, dadas às condições da época, isto é, o 

projeto fundador da AD tem esse viés. Porém, com o passar do tempo, essa 

tendência se altera, por força até da conjuntura política.  

Segundo Leandro Ferreira (2001, p. 194), dessas interpretações surgem 

as seguintes designações: “análise do discurso radical e análise do discurso 

ortodoxa”. Longe dessa relação com a Linguística, é notório que a AD não é 

uma “Linguística Discursiva”, pois está situada no lugar de entremeio que visa 

o entendimento do funcionamento dos processos de significação, ou seja, 

estamos falando do lugar teórico que se configura no entremeio de outras 

disciplinas, retomando alguns fundamentos e deslocando-os ao mesmo tempo, 

com o objetivo de entender, mais uma vez, a relação entre língua(gem), 

história, ideologia e sujeito. Salientamos que no lugar de entremeio, há pontos 

convergentes, mas há, sobretudo, diferenças. 

 Posto isso, podemos dizer que nesse lugar (entremeio), a função da 

memória passa a ter papel fundamental. A fim de elucidarmos essas 
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referências, focamos na década de 80, período em que Pêcheux conceitua 

memória discursiva a partir das obras ‘Papel da Memória’, e ‘Discurso, 

estrutura e acontecimento’, os quais estabelecem possíveis relações com os 

textos ‘Por uma Análise Automática do Discurso, (1969) e Semântica e 

Discurso, (2014)’, crenças teóricas baseadas na formação do seu 

conhecimento e que nos dão subsídios para esta pesquisa.  

 Na AD, a memória discursiva é compreendida de forma coletiva e social, 

instaurando, assim, as condições necessárias para que o discurso se constitua 

conforme Pêcheux (2014), como efeito de sentido entre interlocutores, pois 

como diz Orlandi (2012), o sujeito está condenado à interpretação. Nesse 

aspecto, Pêcheux enfatiza que “Memória deve ser entendida não no sentido 

diretamente psicologista da ‘memória individual’, mas nos sentidos 

entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da 

memória construída do historiador” (PÊCHEUX, 2015, p.44). Portanto, a 

memória discursiva instaura redes pelas quais ocorrem os retornos, as 

retomadas e as relações entre discursos que já circularam antes em outros 

lugares, como dizeres já-ditos, passíveis de ressignificação, considerando a 

historicidade do acontecimento e reestabelecendo o implícito.  

 

A memória seria aquilo que, face a um texto que surge como 
acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais 
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, 
discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição 
do legível em relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 2015, p.46). 

 

 Orlandi (2015) mobiliza essa memória como interdiscurso, ou seja, como 

aquilo que é dito antes, em outro lugar, e que afeta a maneira como o sujeito 

produz sentidos em outras situações discursivas, não diferenciando 

interdiscurso e memória discursiva. Melhor dizendo, um sujeito diz algo, em um 

momento específico e seu dizer é esquecido, mas passa a fazer sentido nas 

palavras de outro sujeito, em outro fazer discursivo. Desse modo, é necessário, 

aprofundar-se na tessitura discursiva, a fim de interpretá-la e compreendê-la, 

partindo da concepção de que no discurso de cada sujeito ressoam saberes 

advindos pelo interdiscurso ou pela memória discursiva. Segundo Venturini 

(2009, p. 48), a memória funciona “como um fio que puxa outros fios e tece o 
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discurso, o qual, pelos efeitos de verdade e de evidências, lineariza-se como 

saturado, constitutivo de memórias não lacunares”. 

 Em outras palavras, segundo Orlandi (2015, p. 30), o intradiscurso 

representa o dizível, presente no eixo da formulação. Já o interdiscurso 

encontra-se na ordem da verticalidade, onde estão todos os dizeres, os já ditos 

e esquecidos e que representam aquilo que pode ser dito pela filiação do 

sujeito em formações discursivas.   

 Courtine (1999, p. 15-16), na estória citada no texto “O chapéu de 

Clémentis”, rememora o fato no qual Clémentis tira o chapéu para dar ao 

comunista Klement Gottwald, durante um discurso para a multidão, em uma 

sacada do palácio de Praga. O acontecimento se propaga e é reproduzido na 

época, por meio de fotografias, cartazes e outros meios de informação. Quatro 

anos mais tarde, Clémentis é morto, acusado de traição. Diante do ocorrido, ele 

"desaparece" da sacada junto a Gottwald nas imagens, ficando apenas seu 

chapéu. Courtine (1999, p. 16) considera o apagamento de Clémentis como um 

processo de anulação histórica. A discussão se dá com o processo de 

apagamento histórico e o distúrbio da ordem do discurso, tendo em vista, não o 

caráter formal e sim o possível conjunto de significações que a memória 

discursiva carrega.  

 Venturini (2009, p. 36-37), na esteira de Courtine (1984), faz 

deslocamentos para tratar do discurso de e do discurso sobre, destacando que 

os discursos se constituem nos dois eixos: o vertical e o horizontal.   

 No eixo vertical paradigmático – das seleções, situa-se o que está 

relacionado à memória ou interdiscurso, isto é, “representa aquilo que fala 

antes” e preenche os ‘furos’ no eixo da sintagmático – das relações, da 

formulação ou intradiscurso em que ocorre a linearização do dizer, no qual 

irrompem discursos inscritos em uma rede de formulações que retornam, às 

vezes, ressignificados”.  

 A partir desses dois eixos, será possível entender um 

acontecimento/evento, que será novamente discursivizado e produzirá novos 

efeitos de sentido, de acordo com determinadas posições sujeito. Com isso, é 

possível pensar que o acontecimento discursivo ocorre pelo movimento do 

acontecimento histórico no interdiscurso. Segundo Pêcheux (2015a, p. 19-23), 

a partir do momento que o acontecimento discursivo quebra a ‘estabilidade’ 
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anterior e passa a inaugurar outra, não se pode dizer que isso acontece de 

forma organizada, pois neste entremeio o dizer entra na ordem do discurso que 

se estabelece entre a materialidade linguística e a histórica, ou seja, ao evocar 

o espaço de memória, o sujeito ocupa um lugar discursivo quando opõe um 

acontecimento discursivo a um crivo histórico.  

 Orlandi (2015) retoma de Pêcheux as noções estrutura/acontecimento 

como base da compreensão do discurso como acontecimento significante e 

nos diz que: 

 

Em termos teóricos trabalhamos continuamente a articulação entre 
estrutura e acontecimento: nem o exatamente fixado, nem a liberdade 
em ato. Sujeitos, ao mesmo tempo, à língua e à história, ao 
estabilizado e ao irrealizado, os homens e os sentidos fazem seus 
percursos, mantém a linha, se detêm junto às margens, ultrapassam 
limites, transbordam, refluem. (ORLANDI, 2015, p. 51) 

 

 Com o séc. XVIII e XIX surgem e se configuram Saussure e Pêcheux 

(entre tantos outros), que passam a significar a Linguística como ciência 

mudando o cenário do momento. Filósofos, psicólogos, psicanalistas e 

estudiosos das mais diversas áreas, dão visibilidade às suas teorias e 

engrossam as filas de nomes que percorrem a história. Nas bases dessa 

fundação, permanece Michel Pêcheux e a Análise do Discurso. 

 O próximo passo dessa construção é um apanhado geral sobre as 

Novas Tecnologias, no que se refere ao processo de formação das gramáticas 

e dicionários, a fim de explorar as possibilidades de sentidos enquanto objeto 

linguístico-discursivo, mobilizando os instrumentos teórico-metodológicos da 

AD, tendo em vista que pelas novas tecnologias podemos compreender a 

língua no Museu e o Museu da língua. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

1.2 Novas Tecnologias, Gramatização e Dicionários. 

 

 

Não deve adiantar grande coisa permanecer à espreita 
No topo fantasma da torre de vigia 

Nem a simulação de se afundar no sono. 
Nem dormir deveras. 

Adriana Calcanhoto (v 20-23) 

 

 

 A partir de Auroux (1992), no texto, ‘A Revolução Tecnológica da 

Gramatização’, buscamos compreender como se deu a construção das 

gramáticas e dos dicionários como instrumentos tecnológicos. Ao mesmo 

tempo, verificamos como estes instrumentos relacionam-se com o Museu da 

Língua Portuguesa, tendo em vista que a gramatização e os dicionários 

mostram de forma sistemática o funcionamento da língua. 

 Para Auroux, o conceito de gramatização diz respeito ao “processo que 

conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, 

que são ainda hoje os pilares de nosso saber metalingüístico: a gramática e o 

dicionário” (1992, p. 65). Assim, interpretamos que esse processo é constituído 

em sua gênese por dois elementos importantes e pertencentes à constituição 

das sociedades antigas, como: o desenvolvimento de sistemas de escrita e a 

aprendizagem de idiomas estrangeiros. Essa interpretação é possível, tendo 

em vista que ambas as situações constroem uma abordagem instrumental da 

linguagem. Para fazer uso da linguagem é necessário refletir sobre ela, 

mesmo que esse exercício ocorra em um nível propriamente metalinguístico. 

 Essa reflexão metalinguística vem acompanhada pelo aparecimento da 

escrita, a qual segundo Auroux´, é “um processo de objetivação da linguagem”, 

que exige “o aparecimento de técnicas autônomas e inteiramente artificiais”, 

dando origem ao primeiro trabalho especializado sobre a linguagem (1992, p. 

20). Surge então, o problema da alteridade que advém do processo de escrita 

e que faz deslanchar as reflexões linguísticas, pois, a escrita fixa a linguagem 

e, assim, “objetiva a alteridade e a coloca diante do sujeito como um problema 

a resolver” (AUROUX, 1992, p. 22-23). Esse problema pode vir de um texto 
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canônico ou da transcrição de textos estrangeiros, portanto, o texto deixa de 

ser “suporte mnemônico do oral” para ser uma entidade autônoma de leitura. 

 Assim, compreendemos que o nascimento da escrita, considerada como 

a primeira revolução tecnológica da linguagem, é de fundamental importância 

para a história das representações linguísticas, o que contraria o pressuposto 

de que o conhecimento linguístico é a origem da escrita; outro elemento 

importante é de que o saber linguístico estava presente apenas nas civilizações 

em que a escrita já havia sido consolidada.  

 Segundo Auroux (1992), a primeira análise gramatical aconteceu em 

função da necessidade de se compreender um texto escrito e não em virtude 

de se precisar falar uma determinada língua. E só no início do segundo milênio 

surgiram paradigmas sistemáticos e uma terminologia gramatical para explicar 

o funcionamento da língua de forma lógica.  A partir disso, a preocupação foi 

sistematizá-la, e assim, os europeus constataram que isso se deu a partir da 

alfabetização, no momento da transcrição da língua latina, que na época, era a 

língua de domínio. No início, o processo desta alfabetização era selvagem e 

analógico: os europeus ouviam, viam e escreviam.  

 Com a chegada da imprensa, a questão ortográfica tornou-se um 

problema, pois havia muitas formas de escrita. Diante desse fato, vislumbrou-

se uma maneira de normatizá-la. Auroux (1992, p. 51) relembra que a 

gramatização definitiva dos vernáculos europeus aconteceu depois da 

invenção da imprensa, pois é ela quem estabelece critérios para a efetivação 

desse processo, a partir de normas, vocabulário, sintaxe, entre outras.

 Assim, nasceu a segunda grande revolução, no processo de 

gramatização, que transformou o sistema de comunicação e permitiu que o 

Ocidente dominasse as demais culturas. Como destaca Auroux (1992, p. 66), 

“os conhecimentos dos ocidentais [...] são um instrumento de dominação e de 

acesso aos saberes de outras civilizações, de que eles têm perfeita 

consciência”. Assim, o pesquisador não pensou duas vezes, ao dizer que esse, 

é um fato essencial para a história da humanidade, pois faz parte da história 

das revoluções. 

 Para que o processo de gramatização ocorresse, dois fatores foram 

necessários: primeiramente, aprender uma língua estrangeira cuja tradição 

linguística já estivesse estabelecida e, depois, desenvolver princípios de 
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expansão linguística, juntamente com a organização e regulação de uma língua 

literária. Do séc. V ao XIX, houve uma gramatização massiva, a qual parte da 

tradição greco-latina e torna-se um marco na história devido à grande 

quantidade de gramáticas e dicionários produzidos. Depois, muitas gramáticas 

vão surgindo, decorrentes da mudança na episteme17 entre a Idade Média e o 

Renascimento, resultando em diversas publicações. Essas mudanças constam 

dos prefácios das gramáticas, nas grandes sínteses sobre a linguagem, porém, 

são quase nulas em seu cerne.  

  

Assim como as estradas, os canais, as estradas de ferro e os campos 
de pouso modificaram nossas paisagens e nossos modos de 
transporte, a gramatização modificou profundamente a ecologia da 
comunicação e o estado do patrimônio linguístico da humanidade. 
(AUROUX, 1992, p.70) 

 

 Quanto ao processo de gramatização no Brasil, antes de falar sobre a 

produção de instrumentos linguísticos devemos retomar às reflexões sobre a 

historicização da relação sujeito-língua em um país colonizado por europeus e 

sobre o processo de (des)colonização da língua-sujeito, a partir de uma tomada 

de posição de autoria da gramática, por brasileiros. Para isso, utilizamos as 

ponderações de Costa, quando se reporta ao processo de gramatização da 

língua no Brasil, considerando autoria e do sujeito que trabalha com a 

gramática. 

 

Trata-se, pois, de assumir uma autoridade em relação ao saber sobre 
a língua que foi imposta pelo colonizador; fato que resulta em uma 
tomada de posição marcada histórica e ideologicamente pela relação 
do sujeito brasileiro com a sua língua. (COSTA, 2015, p. 69) 

 

 A princípio, a gramatização ocorre na tentativa de apreensão – ou seja, 

na instrumentalização – dos idiomas nativos, com interesses essencialmente 

práticos e catequéticos. A partir do momento que a língua portuguesa se 

consolida no Brasil, o processo de gramatização se torna parte de um 

movimento de constituição política e social da identidade do falante do 

português brasileiro, e o Brasil, como um novo espaço de produção linguística. 

                                            
17 Baseia a sua existência sobre o conhecimento de ideias perfeitas e que são a essência de tudo o que 

existe. Podemos facilmente relacionar a episteme ao "saber" e ao "conhecimento", ou seja, ao verdadeiro 
conhecimento. 
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Esse espaço diferencia-se dos espaços históricos da língua em Portugal, ou 

seja, o processo de gramatização passa de Portugal para o Brasil. Em 

decorrência disso, há o movimento e o trabalho de construção de ferramentas 

tecnológicas voltadas para a apreensão do sistema linguístico. 

 O século XIX marca o processo de gramatização no Brasil, e não se 

pode deixar de lado o fato de que, antes disso, no século XVI, já há discussões 

em torno da gramática, e que a partir desses estudos é inaugurada a gramática 

de Fernão de Oliveira – “Grammatica da lingoagem portuguesa, publicada em 

1536”. No século XIX, o processo de gramatização se dá com Júlio Ribeiro em 

1881, que publica a “Grammatica Portugueza” (cf. COSTA, 2015, p. 70).  A 

partir desta época, também ocorreram um grande número de edições, 

seguindo a história geral. 

 Simultaneamente aos fatos já mencionados, os dicionários, juntamente 

com as gramáticas, compõem o patrimônio linguístico da humanidade no 

processo de gramatização, mas os dicionários não eram concebidos como são 

hoje. Para Auroux (1992), os dicionários são instrumentos que modificam a 

relação dos falantes com a língua e este contato, entre os dicionários e os 

sujeitos, permite que certas relações se estabeleçam, e o cenário propício para 

que isso aconteça são os espaços escolares. É como se as gramáticas 

funcionassem como instrumento de identificação da língua e do sujeito, num 

imaginário produzido e reproduzido num espaço/tempo, mas que também 

regula os saberes dentro e fora do ambiente escolar. Considerar os dicionários 

como materiais de representação do conhecimento linguístico é prática comum 

nas escolas e universidades. 

 Em matéria de história da ciência, não há como deixar de lado a 

gramatização na sua concepção cumulativa e progressiva, a fim de utilizá-la de 

forma interrompida. Não há como finalizá-la, caso ela seja trabalhada de modo 

superficial, de acordo com a moda ou com novidades teóricas. É necessário 

colocar-se entre o passado e o futuro, ou segundo uma das dicotomias de 

Saussure, cerceados pelos métodos diacrônico e sincrônico, que dão 

visibilidade à evolução da língua.  

 Para Auroux (1992), o significado de uma ‘língua’ gramatizada se 

restringe ao ato de falá-la (ou lê-la) mesmo que de forma limitada, com a ajuda 

dos instrumentos tecnológicos disponíveis. Esses instrumentos tecnológicos: 
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gramática e dicionário, próprios das sociedades de escrita, são tecnologias que 

descrevem e instrumentalizam uma língua, sendo um dos pilares do saber 

metalinguístico e, portanto, contribuem para a construção, mesmo que de 

forma imaginária, para regular e estabelecer uma unidade para as línguas, 

independente do espaço, das circunstâncias e dos locutores. As instituições, 

em seu funcionamento discursivo, constituem e fazem circular certas imagens 

destes instrumentos, das línguas e dos sujeitos e dos efeitos de sentido 

produzidos por eles. 

 Nesta pesquisa, nosso trabalho tem se filiado à teoria discursiva e se 

dedicado de forma específica, a pensar a Língua que no MLP está posta de 

forma atenta em relação aos instrumentos simbólicos: gramáticas e dicionários 

que ali institucionalizam um saber sobre a língua, determinando as relações 

entre língua, sujeito e Instituição. Compreendemos que as exposições 

realizadas pelo Museu representam uma forma de instrumento linguístico, 

considerando que nas sociedades contemporâneas, o que vem se constituindo 

como novo, apresenta caráter tecnológico, estando além da gramática e do 

dicionário tradicional. Pensamos que o MLP é uma das formas resultantes 

dessa necessidade imediatista de pensar esses instrumentos tecnológicos. 

 Ressaltamos, porém, que a possibilidade de se desvincular um pouco do 

processo de dicionarização e do processo de gramatização da língua, talvez 

seja uma forma de compreender outras formas materiais de instrumentação 

que a priori não surgem com objetivo de gramatizar. Por isso, reforçamos que 

tratar de instrumentos linguísticos, hoje, é pensar em uma gama maior de 

opções como: livros didáticos, dicionários de especialidades, sites da internet e 

no MLP que associam diversos recursos tecnológicos a seu favor.  

 Na esteira de Auroux, podemos entender o conceito de instrumento 

linguístico quando retomamos o conceito de gramatização, citados no segundo 

parágrafo dessa seção. Diante dessa definição teórica, o instrumento 

linguístico é pensado na perspectiva de suas funções instrumentais nas 

práticas linguísticas, nas quais haveria uma ampliação da competência 

linguística do falante. Para o autor, a gramática não é uma simples descrição 

da linguagem natural, é preciso concebê-la também como instrumento 

linguístico, pois 
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[...] do mesmo modo que um martelo prolonga o gesto da mão, 

transformando-o, uma gramática prolonga a fala natural e dá acesso 

a um corpo de regras e de formas que não figuram juntas na 

competência de um mesmo locutor. Isso ainda é mais verdadeiro 

acerca dos dicionários: qualquer que seja minha competência 

linguística, não domino certamente a grande quantidade de palavras 

que figuram nos grandes dicionários monolíngues que serão 

produzidos a partir do Renascimento (o contrário tornaria esses 

dicionários inúteis a qualquer outro fim que não fosse a aprendizagem 

de línguas estrangeiras).  (AUROUX, 1992, p. 69). 

 

 Ao analisarmos os depoimentos dos pesquisadores sobre a língua no 

Museu, estaremos o tempo todo sendo reportados às exposições que estão, 

por sua vez, cerceadas por instrumentos linguísticos. Os depoimentos tendem 

a funcionar pela evidência e deslizam aqui e ali para outros gestos de 

interpretação, furando a homogeneidade das opiniões. 

 Diante do exposto e no que consiste especificamente à AD, e de acordo 

com Rasia18, em seu artigo “A constituição histórica da gramática tradicional”, o 

analista do discurso deve refletir sobre o que é a língua e como ela se constitui 

e isso se dá a partir das relações entre forma e substância e na medida em que 

são observadas as formulações gramaticais (RASIA, 2006, p. 22-23).  

 Sendo assim, o lugar do analista não é o do gramático e nem tampouco 

do linguista, mas no entremeio dessas discursividades, com a função de 

verificar como se dá a sua constituição e se, eventualmente, pode gerar 

conflitos, buscando o funcionamento do equívoco, definido por Gadet e 

Pêcheux (2004,64), como “o ponto em que o impossível (linguístico) vem aliar-

se à contradição (histórica); o ponto em que atinge a história”.  

 

O que afeta e corrompe o princípio de univocidade na língua não é 

localizável nela: o equívoco aparece exatamente como o ponto em 

que o impossível (linguístico) vem aliar-se à contradição (histórica); o 

ponto em que a língua atinge a história. (GADET e PÊCHEUX, 2004, 

64). 

 

 Gadet e Pêcheux (2004, p. 64) afirmam que “toda desordem social é 

acompanhada de uma espécie de dispersão anagramática que constitui um emprego 

espontâneo das leis linguísticas do valor: as massas tomam a palavra”. Dito isso, 

                                            
18 [Gesualda dos Santos Rasia] Professora do Departamento de Linguística, Letras Clássicas e 
Vernáculas - DLLCV da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Endereço institucional: UFPR 



42 
 

verificamos a necessidade de rever posições, pois as diversas leituras nos 

levam à percepção de que os deslocamentos e equívocos não se realizam 

apenas nos sentidos, mas também na própria unidade e totalidade da língua. 

 

1.3 A Língua na Análise do Discurso  

 

O conceito de língua, para Pêcheux, é vital na construção do seu 

arcabouço teórico, com o qual estabelece seu panorama epistemológico. 

Assim, ele desloca a dicotomia saussuriana língua/fala para língua/discurso.  

Nessa concepção, a fala e o sujeito são inseparáveis e constitutivos da língua, 

ou seja, são complementares à medida que a língua é a materialidade do 

discurso. Com isso, o analista de discurso passa a ver a língua como 

pressuposto para a análise da materialidade discursiva.  

 Apesar de construir um método teórico, a maior preocupação da AD era 

a construção de um método analítico. Para isso, Pêcheux pensa em uma 

máquina discursiva de ler, (não no sentido tecnológico, mas no sentido de 

instrumentalizar a linguagem) que conceba a análise de textos de discursos 

políticos. Durante esse processo, as máquinas passam por máquinas 

estruturais19 na primeira fase da AD, e paradoxais20, na AD221. Para Pêcheux 

(1997, p. 315), “o primado teórico do outro sobre o mesmo se acentua, 

empurrando até o limite a crise da noção de máquina discursiva estrutural. É 

mesmo a condição de construção de novos algorítimos enquanto máquinas 

paradoxais”. Logo depois, o autor fundou o conceito de interdiscurso, sem 

deixar de lado as ideias do sujeito discursivo que se deixa assujeitar e que 

foram amplamente discutidos na AD3, juntamente com as questões sobre a 

memória.  

                                            
19 No primeiro momento, explorou-se a noção de maquinaria discursiva estrutural. O processo de 
produção do discurso fora concebido como “uma máquina autodeterminante e fechada sobre si mesma, 
de tal modo que um sujeito-estrutura determina os sujeitos como produtores de seus discursos” 
(PÊCHEUX, 1997, p. 311) 
20 Máquinas paradoxais foram a imposição do primado do outro como espaço interdiscursivo que intervém 
nas formulações e como memória discursiva na qual se inscrevem os enunciados, assim o discurso-outro, 
compreendido como heterogeneidade constitutiva, deveria intervir tanto na construção do corpus, quanto 
na sua análise. 
21 Pêcheux instituiu a divisão da análise do discurso em três épocas: AD1, AD2 e AD3. Na AD2, o sujeito 
era visto como produto das ideologias que determinavam o que deveria ou poderia ser dito, ou seja, 
deflagrava-se, agora, a ideia de sujeito “assujeitado”. 
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 Pêcheux (1997), com vistas à estruturação da teoria discursiva, propõe 

que a língua, além de comunicar e informar é o discurso na correlação com as 

formações imaginárias, isto é, que designam o lugar do sujeito que fala e do 

sujeito que ouve, bem como a imagem que cada um faz de seu lugar e do lugar 

do outro; é também efeito de sentido, que tem um funcionamento particular, o 

que nos leva a presumir que a língua não é transparente, assim como a história 

e o sujeito não o são. Essa transparência da linguagem que tem como objeto a 

língua é reforçada  

 

[...] através do papel do equívoco, da elipse, da falta, etc. Num jogo 
de diferenças e contradições [...]. O objeto da linguística (o próprio da 
língua) aparece assim atravessado por uma divisão discursiva entre 
dois espaços: o da manipulação de significações estabilizadas, 
normatizadas por uma higiene pedagógica do pensamento, e de 
transformações de sentido, escapando a qualquer ordem 
estabelecida a priori, de um trabalho de sentido sobre o sentido, 
tomados no relançar indefinido das interpretações. (PÊCHEUX, 
2015a, p. 50-51). 

 

 Portanto, o discurso atravessado por estes gestos de interpretação, 

caracteriza a opacidade da língua e depende do olhar do analista para 

desvendar e encontrar as brechas que são formadas nas relações que se 

estabelecem a partir delas, diga-se, do silenciado. Venturini (2009, p. 109), no 

capítulo “Materialidades do discursivo: a história da língua na história”, retoma 

a citação de Pêcheux e acrescenta que não há uma relação unívoca entre 

pensamento/linguagem/mundo, pois o sujeito é afetado pela história na medida 

em que os acontecimentos os envolvem. Em outras palavras, os sujeitos são 

afetados pela língua não de forma cronológica, mas pela historicidade e pelos 

processos discursivos, os quais garantem como determinados efeitos se 

constituem e não outros.  

  No item 1.2, retomamos as novas tecnologias (gramática e dicionário) 

porque elas mostram um dos funcionamentos da língua na Análise do 

Discurso, mais precisamente a sua base linguística, e isso nos encaminha para 

a sua revisão discursiva, incluindo o processo discursivo, que segundo 

Pêcheux (2014, p. 148), “passará a designar o sistema de relações de 

substituição, paráfrases, sinonímias, etc., que funciona entre elementos 

linguísticos – ‘significantes’ – em uma formação discursiva dada”. Ele introduz, 

também, a exterioridade em relação à língua no campo das ciências sociais, 
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uma vez que as teorias anteriores não perscrutam o sujeito e as condições de 

produção.   

 A teoria discursiva de Pêcheux teve início com a Análise Automática do 

Discurso e, nessa obra, a aproximação com a computação, em que o 

pesquisador tentou criar uma grade de leitura, como assinalamos 

anteriormente. No entanto, a teoria não-subjetiva da subjetividade teve um 

desenvolvimento mais pontual em “Semântica e Discurso”, em 1975, quando 

foram destacadas as bases da teoria. Nessa obra, Pêcheux (2014, p. 82) 

sustenta que “a língua se traduz pelo fato de que todo processo discursivo se 

inscreve numa relação ideológica de classes”.  

Isso significa que a língua, como base linguística é igual para todos os 

sujeitos, mas o uso que eles fazem dela é que muda. A língua é basilar no 

discurso e inclui, portanto, como já assinalamos, o sistema linguístico abordado 

no campo da linguística, regido por leis fonológicas, morfológicas e sintáticas, 

mas não como sistema autônomo. Essa constatação foi referendada por 

Courtine (1999), ao sustentar que o analista de discurso deve ser linguista e 

deixar de sê-lo.  Assim, fica visível que os processos discursivos são 

consequência da entrada do sujeito na linguística, das práticas sociais e das 

condições de produção do discurso. Em suma, das determinações ideológicas 

e inconscientes, ou seja, a lalangue - o saber inconsciente é aquele que, 

segundo Lacan (1985 [1975], p. 190) escapa do ser falante. 

Trata-se do atravessamento do inconsciente, em que o sujeito sabe, 

sem saber, sinalizando para a presença do corpo (daí a linguagem não dar 

conta dele) com significantes, sem a mediação da significação. Ainda no 

mesmo seminário (idem, p.188), Lacan acrescenta que a “alíngua serve para 

coisas inteiramente diferentes da comunicação”, ou seja, não implica em 

“diálogo”, mas “comporta efeitos que são afetos” (idem, p.190). Nesse sentido, 

o saber ser “corpo” – campo do real - e não da palavra – campo da linguagem.  

 Desse modo, Pêcheux (2015a, p. 54) avança na prática da análise 

discursiva e indica que essa prática ocorre numa alternância entre a descrição 

de arranjos linguísticos e de interpretação, não como duas fases sucessivas, 

mas como concomitância. A aproximação de Pêcheux com a teoria 

psicanalítica (Freud e Lacan) e com a teoria materialista (Marx e Althusser) é 

que diferencia a abordagem discursiva sobre a língua das teorias linguísticas 
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praticadas anteriormente. Na teoria, o sujeito não é mais considerado como 

indivíduo, origem do dizer, mas somo sujeito dividido, clivado e a consequência 

disso é a visão de língua não mais em sua homogeneidade, enquanto sistema, 

mas permeada pela incompletude e pela heterogeneidade.   

Para tratar da língua, nessa perspectiva, Pêcheux (2015a) mobiliza o 

enunciado On a gagné22, que segundo o autor, pode significar diferentemente, 

a partir de diferentes posições-sujeito. Em outras palavras, o enunciado, ao 

mesmo tempo em que é transparente, é também opaco. Isso ocorre devido ao 

confronto discursivo que antecede esse acontecimento improvável presente em 

enunciados que remetem ao mesmo fato, mas não constroem as mesmas 

significações. Pêcheux dá visibilidade, ainda em relação a esse enunciado, ao 

verbo transitivo direto (ganhamos), que exigiria um complemento inexistente, 

vazio no enunciado. Mostra, dessa forma, que o complemento está fora da 

língua, sendo retomado pelas condições de produção e pela significação 

construída pelos sujeitos a partir de suas posições ideológicas e do 

atravessamento pelo inconsciente. 

 Em relação a isso, Milner, destaca o momento em que a língua encontra 

um sujeito no campo da linguística, fato constante em sua obra ‘O amor da 

língua’ (1987). Nela, o autor aponta para o fato de que a língua como sistema 

implica um método irregular que não pode ser representado e, por isso, é 

demandado ao pensarmos a língua, além do quadro estreito do formalismo. 

Para o autor,  

 

A língua é não-todo: segue-se que alguma coisa não cessa de não se 
inscrever aí, e em todas as formas discursivas relacionadas à 
alíngua, esta alguma coisa exerce uma ação. Para a Linguística, a 
coisa é simples: trata-se de ignorar totalmente o ponto de cessação, e 
esta ignorância a estrutura. (MILNER, 1987, p. 25). 

 

 Nesse ponto, Pêcheux (2015a), corrobora ideias de Milner em relação 

ao objeto língua e confirma este aceite na obra ‘Estrutura e acontecimento’, 

mencionada anteriormente.  

Também, em ‘A língua inatingível’ (2004), Gadet e Pêcheux mencionam 

que o sentimento leva os sujeitos a se identificarem e a amarem a língua e as 

                                            
22 Pêcheux analisa as mudanças provocadas pela expansão da mídia e seu papel na configuração da 
política a partir do enunciado “on a gagné” (ganhamos) proferido pelo povo na vitória de F. Mitterand nas 
eleições presidenciais francesas de 1981. 
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palavras. Com isso, os autores retomam o desenvolvimento da linguística para 

mostrar que a língua, nesse percurso de construção, é tratada como um 

sistema, que desconsidera “o amor da língua”, de que trata Milner (1987), ao 

dizer que a Linguística almeja o todo e a língua é sempre o não-todo. Gadet e 

Pêcheux (2004, p. 47) refazem, portanto, o percurso da linguística, como 

ciência e dizem que 

 

As bases logofílicas dessa deriva ‘racionalista’ não são claramente 
mais racionalistas do que as da outra deriva: o fantasma da língua 
mãe e o da língua ideal constituem as duas modalidades 
fundamentais sob as quais o real da língua finge sê-lo falando pelo 
viés da loucura.   

 

 Os autores empreendem essa discussão para sinalizar que estudar a 

linguística histórica e a origem das línguas indica a existência de uma língua 

ideal, mas não de uma língua materna, a qual é permeada pelo ‘amor’ e pela 

loucura. Segundo Gadet e Pêcheux (2004, p. 47), o indo-europeu “pode ser ao 

mesmo tempo uma língua mãe originária e uma língua ideal, mas não uma 

língua materna. É provavelmente essa abstração (construção de um saber) de 

uma língua que não é falada por ninguém que alguns linguistas não puderam 

suportar”. 

 Essas considerações exigem a reflexão em torno do real da Língua real 

e, também do real da história, tendo em vista que Pêcheux passa constituir a 

história na Análise do Discurso. Isso é o que faremos a seguir. 

 

1.4 O Real da Língua e o Real da História: A Língua em Discurso 

 

 No colóquio “Matérialités discursives”, que acorreu em 1980, sobre 

questões em torno da obra de Pêcheux “Les Vérités de La Palice”23, o 

                                            
23 O título do original francês é Les Verités de la Palice. Linguistique. Semantique. Philosophie. Ele remete 
a um trocadilho: ―La Palice é um nome próprio (...) e, como tal, não urge, para compreendê-lo, que se 
depreenda seu significado através da análise de elementos mórficos ou semantemas que o constituem, 
mas que se identifique seu referente (...). Passemos a isso: o tipo humano simbolizado, ‗o que chove no 
molhado‘, o que explica o que já está explicado, é apresentado, acrescentemos, pela linguagem, através 
de processos perfeitamente possíveis nas línguas humanas e históricas. § O autor refere-se a uma tirada 
à la Palice, à maneira óbvia como o faz a figura conhecida como Monsieur de La Palice (...) O jogo de 
significante feito por Pêcheux pode enganar o leitor e levá-lo a interpretar Palice não como um nome 
próprio, mas como um nome comum que lembra palis, palissade, em português ‗tapume ou paliçada‘ (...) 
‗as verdades da paliçada‘. No entanto, a estrutura é opaca: a análise de sua constituência não leva ao 
seu significado [...]: La Palice é aquele personagem que explica o óbvio‖ (COHEN, 2008, p. 221-223). 
Assim, Les Verités de la Palice já inicia, desde o título, a ―crítica à afirmação do óbvio‖ (fazendo menção 
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questionamento sobre o ‘real’ toma conta das discussões, e além de servir de 

parâmetro para novas pesquisas, faz com que a inquietude desacelere as 

convicções. Na ocasião, Pêcheux afirma que há três tipos de real: o da língua, 

o da história e o do inconsciente, o que causa um problema à definição de real, 

na medida em que são entendidos como unidade. Para partilharem dessas 

distinções, disciplinas - atravessadas pelo discurso - são convocadas e 

convidadas ao pronunciamento teóricos de diferentes áreas (Linguística, 

História e Psicanálise), afirmando, conforme Orlandi (2016, p. 9) a posição da 

Análise de Discurso no entremeio.  Nas palavras de Pêcheux (2016 p. 23-24), 

 

A questão teórica das materialidades discursivas surge precisamente 
daquilo que, entre a história, a língua e o inconsciente, resultam como 
heterogeneidade irredutível: um remoer de falas ouvidas, relatadas ou 
transcritas, uma profusão de escritos mencionando falas e outros 
escritos. 

   

Com isso, são discutidas as questões do pensamento político que falha, 

sinalizando para a ideologia, não como falta, mas como excesso, alterando a 

concepção de falha.   

 A fim de destacar as diferenças entre o real da língua e o real do 

inconsciente, objetiva-se lançar o olhar sobre esse real da história que, 

segundo os postulados da AD, tangencia o emprego da língua e causa 

implicações singulares no dizer, iniciando pela definição da ciência, que a 

concebe como algo calculável.  

 Vale lembrar que considerando essa definição, para a Psicanálise, esse 

conceito não basta. Segundo Milner (1987), isso deixa algumas questões em 

suspenso, pois “a língua ela é tanto o objeto de uma ciência como o objeto de 

um amor”. Isso significa, ainda segundo o mesmo autor, “fazê-lo causa de si, 

afastando toda causa que não seja da sua ordem, fazendo-o causa apenas de 

sua ordem” (MILNER, 1987, p.7). Desse modo, mesmo os enunciados mais 

insólitos e excluídos da ordem do calculável, podem provocar certo efeito de 

sentido. O autor acrescenta que a lalangue, que escapa ao calculável, tem a 

ver com o inconsciente, por isso se deixa escapar.  

                                                                                                                                
ao subtítulo da edição brasileira) presente em todo o livro de 1975. O efeito de obviedade ideológica já é 
colocado em causa no título original. 
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 Assim, nem tudo o que se diz está na ordem do calculável ou pertence a 

um sistema. Temos então, um paradoxo no que refere ao real da língua e que 

perpassa os últimos textos de Pêcheux e revela a presença de um impossível 

inerente à língua, apagando o traçado do limite entre o gramatical e o 

agramatical, o sentido e o não sentido, o uno e o múltiplo, o homogêneo e o 

heterogêneo, ou seja, o real da língua é para Pêcheux o impossível que lhe é 

próprio. 

 Nessa perspectiva, ‘a língua suporta o real da lalíngua’ e o que sobra 

dessa experiência do aprendizado da língua materna são como peças soltas 

que parasitam na linguagem sem entrar no sistema da língua. Essa noção de 

real da língua, como o lugar do impossível que se faz possível pela língua, 

reforça a ideia de que na AD não se trabalha a noção de língua enquanto 

estrutura fechada e homogênea, mas com um real da língua – e que esse real 

da língua tem a ver com a ordem da língua assinalada pela falha – e, 

admitindo, portanto, equívocos.  

 Por este ângulo, Gadet & Pêcheux (2004, p. 63) relacionam real e 

equívoco, definindo a língua como “um sistema que não pode ser fechado, que 

existe fora de todo sujeito, o que não implica absolutamente que ela escape ao 

representável”. Esse é o real da língua, é essa sua materialidade, esse exterior 

que se interioriza, constituindo o sujeito. É por essa noção de materialidade da 

língua que a AD atesta esse vínculo entre real e inconsciente:  

 

A dificuldade do estudo das línguas naturais provém do fato de que 
suas marcas sintáticas nelas são essencialmente capazes de 
deslocamentos, de transgressões, de reorganizações. É também a 
razão pela qual as línguas naturais são capazes de política. (GADET 
& PÊCHEUX, 2004, p.24) 

 

 Segundo Gadet e Pêcheux (2004), na teoria discursiva, há questões 

relacionadas ao real da história e este legado é proveniente do materialismo 

histórico. O autor pressupõe que ‘este’ real assenta-se no princípio de que o 

homem faz a história, mas essa história não lhe é transparente. Mais uma vez, 

buscando a contribuição da Psicanálise percebemos a partir de Pêcheux que 

há um deslocamento do conceito de homem para o de sujeito, que por sua vez, 

passa a constituir a relação do simbólico, na história.  
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Dessa forma, “a história tem seu lugar afetado pelo simbólico (os fatos 

reclamam sentido)”, segundo Orlandi (2015, p. 18). Ainda em relação à 

Psicanálise, observamos que a noção de discurso desperta questionamentos 

sobre o lugar do sujeito, é o real da história intervindo em sua relação com o 

real da língua. 

Se o real da língua não fosse sujeito à falha e o real da história não 
fosse passível de ruptura não haveria transformação, não haveria 
movimento possível, nem dos sujeitos nem dos sentidos. [...] Eles 
estão sempre se fazendo, havendo um trabalho contínuo, um 
movimento constante do simbólico e da história (ORLANDI, 2015, 
p.35). 

  

 Para formular os ditos anteriores, Orlandi (2015) se espelha em Pêcheux 

que trabalha a história, não como puro efeito imaginário, mas como lugar 

contraditório em que se materializam os equívocos. Para Gadet e Pêcheux 

(2004, p. 64), é preciso considerar que o equívoco aparece no ponto em que “o 

que afeta e corrompe o princípio da univocidade na língua não é localizável 

nela”. Em outras palavras, a contradição histórica irrompe como equívoco 

linguístico; mas também retorna como absurdo, o que afeta o princípio de 

singularidade na língua. O aparecimento do equívoco abala o real da história e 

esse processo abala também o lugar da língua. 

 Portanto, é necessário entender que a língua como discurso está muito 

distante do que se aprende em relação aos elementos da comunicação, e que 

para a AD, não basta apenas transmitir mensagens, mas participar de um 

processo de significação. Essas relações significam sujeitos e sentidos, as 

quais produzem inúmeros efeitos. Daí provém dizer que discurso é produção 

de efeitos de sentidos entre locutores, sem confundir discurso e fala.  

 Destacamos que ao longo da teoria de Pêcheux a língua funciona como 

condição material básica para o discurso e tem lugar fundamental na AD. Com 

base nesse princípio, a AD traz à luz o simbólico e o político. Vale ainda 

lembrar que o que diferencia a AD da Linguística é o objeto, pois nessa 

perspectiva, o objeto é o discurso (histórico-social, onde os elementos 

linguísticos são pressupostos), enquanto que para a Linguística é a língua. 

Orlandi (2003, p.3) esclarece que, 

 

Na maneira como temos desenvolvido a análise de discurso, ao 
desmanchar as dicotomias, re-definimos o que é língua para a 
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linguística e também para o analista de discurso: a língua é estrutura 
não fechada em si mesma, sujeita a falhas. (ORLANDI, 2003, p.3) 

   

 Assim, salientamos que é a partir do discurso que o material simbólico 

vai significar e produzir efeitos de sentidos da constituição do sujeito. Por isso, 

na análise das propriedades do discurso não podemos determinar uma 

definição finita, pois esta análise nunca será única e/ou estará acabada, o que 

permite que ela seja ressignificada a cada novo olhar/nova análise. 

Ainda em relação à questão da língua na Análise do Discurso 

destacamos Orlandi, tendo em vista que ela é a pesquisadora que a partir de 

Pêcheux fez avançar a teoria discursiva, com vistas a uma Análise de Discurso 

Brasileira. Em relação à língua, a autora em pesquisa em torno dos indígenas 

interessou-se pela questão da língua ou das línguas. Nesse sentido, Orlandi 

(2017, p. 154) destaca a distinção entre língua imaginária e língua fluida. A 

autora passa a considerar como ‘língua imaginária’, tudo aquilo que os 

analistas tendem a sistematizar, e, como ‘língua fluida’, tudo o que não se 

deixa imobilizar pelos sistemas e fórmulas. O contato histórico e cultural entre 

as línguas é que a levou considerar essas duas noções (2013, p. 21) e a 

historicizar a língua pensando-a em relação àquela que falha e a que é 

idealmente formadora da nação.  

 Se há, como diz Orlandi (2013), a língua fluida – do concreto - e a 

imaginária – a pretensamente homogeneizadora -  é preciso pensar no modo 

como a língua funciona entre sujeitos. Essa necessidade faz com que a 

pesquisadora lance mão do termo ‘heterogeneidade enunciativa’, proposta por 

Authier-Revuz24 (1987), com vistas a pensar e a descrever o funcionamento, 

segundo o qual tudo que se diz tem em si origem na presença de Outro.  

Pêcheux (2014) e Courtine (1984) quando definem ‘formação discursiva’ 

referem a discursos em que os sujeitos falam a mesma língua, mas de maneira 

‘diferente’.  Outro exemplo destacado por Orlandi (2013, p.23), é o Português 

do Brasil e o de Portugal, que apresenta uma ‘heterogeneidade linguística’, a 

qual a autora se propõe a examinar, para em seguida, mostrar outro aspecto 

                                            
24 REVUZ, C.  A Língua Estrangeira, entre o Desejo de um Outro Lugar e o Risco do 
Exílio. In Linguagem e identidade: elementos para uma discussão no campo aplicado. Inês Signorini 
(org.). Campinas:  Mercado de Letras; São Paulo: Fapesp, 1988.  
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da língua, que se encontra entre a heterogeneidade de Authier e as diferenças 

citadas por Pêcheux e por Courtine.  

 Para isso, Orlandi (2013, p. 24) sugere analisar a ‘nossa’ língua, 

considerando que apesar de parecer nossa, na realidade não é, pois o ‘mesmo’ 

na verdade reflete um ‘outro’, para ela, o português-brasileiro e o português-

português significam diferentemente, pois fazem parte de pelo menos dois 

discursos distintos, derivados de histórias distintas. O fato de aparentarem ser 

uma só, se dá pelo efeito de homogeneidade, o qual é reflexo da colonização. 

Por isso, apesar de termos sistemas e histórias diferentes, muitas vezes, o 

Português do Brasil e o Português de Portugal, nos parecem a mesma 

materialidade empírica, o que ocasiona os equívocos.  

Em outras palavras, a partir do momento que se observa a mesma 

materialidade empírica, ficamos cegos para a materialidade histórica que na 

maioria dos casos é distinta. 

 

Vale aqui lembrar a anedota que se conta do motorista de táxi 
português que levava em seu carro, em Lisboa, dois turistas 
brasileiros que conversavam animadamente. Em certo momento, o 
motorista português voltou-se para os dois brasileiros e disparou: 
“Mas que raios de língua estão a falar que eu compreendo tudo?”. O 
mesmo e o diferente, a familiaridade e o estranhamento aí jogam o 
jogo da indistinção na história e na memória. (ORLANDI, 2013, p.33)  

 

 Portanto, a língua, como uma forma que depende das posições-sujeito, 

das condições de produção e das questões da história, pode se tornar 

concreta, mas esta concretude pode estar cerceada de falhas.  

 

1.5 Dispositivos Teórico-Metodológicos 

 

 Nesta seção, tratamos dos dispositivos teórico-metodológicos dessa 

proposta de estudo. Salientamos que as pesquisas pelo viés da Análise do 

Discurso (AD), possuem um caráter qualitativo interpretativista, o que implica 

buscar, no geral, uma “exaustividade vertical” como dispositivo analítico 

(ORLANDI, 2015, p. 61), considerando os objetivos da pesquisa que podem 

incluir efeitos de memória, da história, das ideologias, das heterogeneidades 

constitutivas e os não-ditos. Podemos observar o imbricamento entre a 
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linguagem-verbal e não verbal, geralmente com o intuito de compreender os 

efeitos de sentidos produzidos pela materialidade linguística e não linguística. 

 Para efeito deste dispositivo, consideramos que a análise feita na 

perspectiva da AD não consiste em uma leitura horizontal, isto é, do início ao 

fim do texto, tentando compreender o que o mesmo diz, uma vez que se 

entende que todo discurso é incompleto. Segundo Romão,  

 

[...] não há um padrão pré-estabelecido nem uma formatação rígida 
para o tratamento dos dados, pois sabemos que o discurso não é 
controlável e o sujeito não é a fonte do seu dizer, nem controla todos 
os sentidos que produz ao enunciar [...] (ROMÃO, 2011, p. 139).   
 

 

 No entanto, buscamos realizar uma análise em profundidade, que é 

possibilitada pelo batimento investigação-descrição-interpretação em que se 

verifica, por exemplo, as posições-sujeito assumidas, os textos-imagens e os 

lugares construídos a partir de regularidades discursivas evidenciadas nas 

materialidades. Neste caso, mobilizamos a teoria pecheutiana e os 

procedimentos teóricos que subsidiam a análise, conforme o enfoque da 

pesquisa a partir da análise do objeto. Ao analisá-lo, é necessário recorrer à 

teoria, num vai e vem entre a descrição e os gestos de interpretação. Petri 

(2013, p.40) mobilizam a metáfora do pêndulo “a Análise de Discurso é uma 

disciplina de entremeio [...] e o dispositivo teórico-metodológico da Análise de 

Discurso se constrói num movimento pendular entre teoria e análise”. 

 Para a seleção e a organização do corpus, trabalhamos com a noção de 

recorte (Orlandi, 2015), que refere a uma unidade discursiva entendida como 

fragmentos correlacionados de linguagem e situação. Para Orlandi (2015), 

cada texto é um conjunto de recortes discursivos que se entrecruzam e se 

dispersam; um recorte é um fragmento da situação discursiva e a análise 

empreendida efetua-se por meio de seleção do corpus, ou mesmo de recortes 

de recortes, observados os objetivos da pesquisa. Os recortes que faremos 

foram retirados do documentário “A Chama da Língua”. Nele, há uma 

sequência de relatos sobre a língua no Museu e os sujeitos que falam são 

pesquisadores que têm a língua como ferramenta de trabalho e que se 

inscrevem no interior de um mesmo grupo teórico.  
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 Nossa questão de pesquisa é “Que imaginários sustentam a relação 

museu/língua a partir do olhar de pesquisadores e dos depoimentos 

circunscritos à esfera do documentário, pós-incêndio?”. Essa questão perpassa 

todas as análises, com vistas a estabelecer gestos de interpretação sobre os 

funcionamentos que sustentam o Museu, enquanto espaço que tem a língua 

como objeto de exposição, quando, contraditoriamente, a língua não é objeto, 

mas funcionamento ideológico, que resulta de uma construção marcada pela 

história, pela ideologia e pelo político em torno de um saber sobre o sujeito e 

sobre a formação social.  

 Nossos objetivos foram se estabelecendo desde o início da pesquisa 

quando partimos do estruturalismo e do corte saussuriano com vistas a 

compreender a língua na Análise de Discurso. Com isso, identificamos em que 

ela se diferencia, quando contraposta às teorias logicistas-sociologistas, 

centradas no sujeito origem do dizer. Esse percurso teórico sustenta e permite 

ver a língua em diferentes lugares: no Museu, no documentário, na vida e na 

ciência, bem como historicizar a língua no Museu, verificando o funcionamento 

da memória na constituição e estruturação de um corpus a partir da língua no 

Museu. 

 Os recortes das entrevistas foram realizados de forma a mostrar os 

posicionamentos dos pesquisadores sobre a língua no Museu, os quais 

ressoam a língua-vida. No transcorrer das filmagens é possível ouvir vinte e 

seis (26) depoimentos, dos quais foram selecioanedos nove (09) recortes, os 

quais sinalizam para gestos de identificação e contra-identificação com o 

Museu e a Língua. Já os textos-imagens se constituem e se apresentam de 

forma cronológica e somam um total de quarenta e oito (48), dos quais foram 

recortados quatro (04) para análise. Os textos-imagens ora se apresentam 

juntamente com as vozes ora como recurso midiático. 

 Lembramos ainda, que consideramos, nessa análise, a língua como um 

corpo porque é possível atribuir à língua/corpo, elementos apresentados no 

Museu numa dimensão simbólica e imaginária, por tamanho, cores, desenhos, 

espessura, movimentos, sons, gestos de interpretação na história, como 

memória, na constituição da identidade do sujeito. Ressaltamos que não basta 

compreender o processo de identificação, contraidentificação e 

desidentificação dos sujeitos com a língua ou como a ideologia que se 
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estabelece no MLP como instituição para entender a língua brasileira que vem 

desse lugar, normatizando-a e legitimando-a. Assim, ao se caminhar pelo 

estruturalismo pelas atuais condições de produção, iremos considerar a língua 

em funcionamento e o reconhecimento do Museu como espaço de divulgação 

da mesma.  

 O princípio norteador dessa discussão é o sujeito para/na AD e 

constatamos que há algumas vinculações que devem ser abordadas e que 

implicam, por exemplo, o sujeito do discurso de modo diferente que o sujeito da 

psicanálise, pois a AD não trabalha com o sujeito do desejo e do inconsciente, 

desvinculado da ideologia. Na AD, o inconsciente e ideologia estão 

materialmente ligados pela linguagem e o seu interesse maior não é 

simplesmente o sujeito, mas sim a posição-sujeito, considerando que ele é 

pensado em uma determinada posição, entre muitas outras. 

 Consequentemente, o que importa é o lugar que o sujeito ocupa para ser 

sujeito do que diz, pois, os processos discursivos vão se desenvolver por meio 

dele, mas não têm nele sua origem, ou seja, o sujeito está longe do centro do 

discurso, inconsciente do que o constitui e sem controle sobre sua língua. Para 

Pêcheux, a “interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se realiza 

pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina” (2014, 

p. 198). Em outras palavras, no discurso, o sujeito sente-se constituinte dos 

acontecimentos histórico-sociais, porém, ele não é totalmente livre, nem 

consciente do que o constitui como sujeito. 

 É nesse lugar que a AD se estabelece, nesse espaço de tensão. 

Sabendo que o sujeito não é totalmente livre, dado o modo de sua constituição, 

nem totalmente determinado por mecanismos externos. Esse espaço 

tensionado encontra reforço nas palavras de Leandro Ferreira (2003, 192), que 

afirma que a AD vai trabalhar “precisamente no espaço de tensão entre essas 

duas forças [...] enfrentando a contradição entre a vontade de hipertrofia do 

sujeito e a submissão ao assujeitamento”.  

 A outra modalidade de sujeito é o chamado ‘mau sujeito’, a qual 

segundo Pêcheux, vai na contramão do dito universal, pois seus 

posicionamentos são outros e refletem o “distanciamento, dúvida, revolta...luta 

contra a evidência ideológica, evidência afetada pela negação, revertida a seu 
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próprio terreno” (2014, p. 199). Portanto, o mau sujeito se “contra-identifica com 

a formação discursiva que lhe é imposta pelo ‘interdiscurso” (2014, p. 200).  

 A última modalidade de sujeito é a desidentificação que advém das 

formas já mencionadas, mas enquanto conceito não há nada que possa servir 

de exemplo “é uma tomada de posição não subjetiva” (PÊCHEUX, 2014, p. 

201). É como se houvesse uma desconstrução, baseada na junção entre a 

dialética de conhecimentos objetivos e práticas políticas transformadoras.  

 Assim, nessa análise, o sujeito é o resultado da relação existente entre 

história e ideologia e, dessa maneira, não existe forma de análise sem se levar 

em conta a relação que formaliza os sujeitos e os sentidos. Portanto, o discurso 

deve ser visto como materialidade linguística e histórica para então, 

compreender como se dão as relações entre língua e ideologia. Concebe-se 

que o discurso se constitui por materialidades simbólicas, que abrem 

possibilidades de estudar o funcionamento dos mecanismos de produção de 

sentidos, quando conferimos a ele o simbólico e ideologia. A natureza e 

definição dos sujeitos não alteram o entendimento sobre o discurso, pois os 

sujeitos são interpelados pela ideologia.  A ideologia nos permite ver o 

constitutivo como algo já-lá, ou segundo Orlandi (2015), o já-dito, não sendo 

possível estabelecer um novo sentido, pois para esse sentido novo, não há 

compreensão, e acrescenta que o novo surge a partir de deslocamentos do já-

dito, da memória do dizer. 

 A partir disso, o que verificamos é o efeito da evidência do sentido e a 

impressão do sujeito como origem do que diz. Como coloca Pêcheux (2014), 

essa interpelação do sujeito em sujeito ideológico ou sujeito do discurso: 

 

[...] se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação 
discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como 
sujeito): essa identificação, fundadora de unidade (imaginária) do 
sujeito apoia-se no fato de que elementos do interdiscurso... são 
reinscritos no discurso do próprio sujeito. (PÊCHEUX, 2014, p.150). 

 

 Compreende-se então que o estudo do discurso é nosso objeto principal 

e que a língua é o que vai tornar nosso caminho singular.  Retoma-se o dito no 

início da pesquisa que a língua e o discurso nem sempre andaram em 

congruência, nem mesmo na escola francesa da Análise do Discurso. Pêcheux 

(2014) disse que os analistas de discurso, mostravam-se surdos em relação à 
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língua. Segundo Leandro Ferreira (2003), no Brasil, até bem pouco tempo, ao 

se referir à AD falava-se em discurso político, ideologia, formações sociais e 

condições de produção. Certamente isso representou um momento na história 

e tinha suas razões para ser assim. Contudo, essa tendência se alterou, por 

força até da conjuntura e certamente a grande mudança nos conceitos e 

entendimentos sobre a AD se deu pelo próprio Pêcheux, com as questões 

envolvendo o equívoco, como fato linguístico estrutural, abrindo portas para 

tratar a noção de real da língua, derivada da psicanálise.  

 Este foi um fator decisivo e incontornável, que exigiu do analista, o 

cuidado em eleger a teoria materialista dos sentidos, que considera a língua na 

sociedade e na história, fazendo intervir a ideologia. Por essa perspectiva, 

existe sim, um trabalho árduo nas questões linguísticas, considerando os 

fatores históricos e ideológicos, pois é a partir da língua e do confronto dela 

com a história que se dá o equívoco, constituindo-se como lugar de resistência 

inerente à língua e à sua constituição.  

 Esse fator é evidente e possível, tendo em conta a noção de língua 

dotada de natureza instável, heterogênea e contraditória. Pêcheux (2014) 

aponta para o entendimento de língua a partir da compreensão dos fatos e do 

equívoco, considerando o real que lhe é próprio. Ao admitir que a língua é 

voltada ao equívoco, é delimitado o espaço em que a AD trabalha, no qual há o 

deslocamento discursivo de sentido próprio ao enunciado. 

 A língua, na Análise do Discurso, é tomada em sua forma material, 

enquanto ordem significante capaz de equívoco, de deslize, de falha, ou seja, 

enquanto sistema sintático intrinsecamente passível de jogo que comporta a 

inscrição dos efeitos linguísticos materiais na história para produzir sentidos, 

pois no trabalho com os discursos, o que interessa é a multiplicidade de 

sentidos, a polissemia e não a informação. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

A LÍNGUA NA CONTRADIÇÃO, NA ALTERIDADE E NAS DIFERENÇAS 

 

 

O prédio, pedra e cal, esvoaça 
Como um leve papel solto à mercê do vento e evola-se, 

Cinza de um corpo esvaído de qualquer sentido 
Acordo, e o poema-miragem se desfaz 

Desconstruído como se nunca houvera sido 
Adriana Calcanhoto (v.8-12) 

 

 

 No capítulo anterior, detivemo-nos em questões relacionadas à 

Linguística moderna, que foi idealizada no início do século por Saussure e 

posteriormente, ao modelo teorizado por Pêcheux que passa a ser denominado 

de Análise do Discurso. Além disso, foram abordados os processos de 

construção das novas tecnologias: gramáticas e dicionários, bem como 

conceitos chaves da AD, como o de língua, e, finalizamos com os princípios 

teórico-metodológicos de análise, os quais ajudaram a traçar o fio condutor da 

dissertação.   

 Neste capítulo, nosso objetivo é fazer uma análise dos modos como o 

Museu foi (re)ssignificado pelas pesquisas acadêmicas e pelo documentário “A 

Chama da Língua”25, no qual há uma sequência de relatos sobre a língua e os 

sujeitos-pesquisadores que têm a língua como ferramenta como seu objeto de 

pesquisa. Esse segundo movimento busca discutir e contribuir para a 

construção do dispositivo analítico que alicerça o edifício teórico e permite 

analisar a língua em diferentes lugares. Para isso, propomo-nos a dar 

visibilidade às discussões já realizadas sobre o Museu como lugar de memória 

e ao Museu como lugar da língua e, finalmente para a língua e a ‘chama’. Para 

                                            
25 Segundo Michel Pêcheux (2015a), as palavras não têm um sentido ligado a sua literalidade, o sentido é 
sempre uma palavra por outra, ele existe nas relações de metáfora (transferência) acontecendo nas 
formações discursivas que são seu lugar histórico provisório. 
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isso, revisitamos os trabalhos de Venturini (2009-2016-2017), as teses em 

torno do Museu de Língua Portuguesa de Silva Sobrinho (2011) e de Cervo 

(2012) e os textos de Lucília Maria Abrahão Souza (2011-2017). 

 

2.1 Museu: Lugar de Memória 

 

 Venturini (2009) assinala a importância da memória e da história. 

Respaldando-se em Nora (1992), a autora assinala que estas noções não se 

recobrem e explica que a memória é aquilo que passa a ter significado para o 

sujeito ou para um grupo, a partir de suas filiações ideológicas. Essas 

memórias sofrem mudanças recorrentes e concorrem com a memória e o 

esquecimento, enquanto que a história recobre o que ficou no passado e não 

será reconstituída de forma plena, pois sofre várias influências “há a voz de 

todos e de ninguém” (VENTURINI, 2009, p. 85).  

 Os museus são lugares que guardam memórias constituídas a partir de 

arquivos que vão se acumulando no decorrer dos tempos e que se apresentam 

sob as mais diferentes textualizações: objetos, fotos, documentos, textos entre 

outros, cujas memórias passam a ser gerenciadas por instituições.  

 

A escolha entre o que faz parte da memória e o que é silenciado está 
a cargo das instituições, como legitimadoras da memória, as quais 
buscam determinar aquilo que deve ser lembrado e o que deve ser 
esquecido, num movimento dialético. (VENTURINI, 2009, p. 92) 

 

 Entendemos que a memória decorre do sujeito e do grupo social de 

pertencimento, portanto, mudam-se os grupos, mudam-se os sujeitos, mudam-

se as condições de produção e assim, o que passa a significar doravante 

também se altera em relação ao ‘Outro’ (inconsciente) e ao ‘outro’ (o sujeito 

que vive com). “É a partir dessa relação imaginária com o outro que os 

discursos se constituem, se formulam e circulam” (VENTURINI, 2009, p. 93).  

 Na AD, o que deve ser considerado é a discursividade e não os dados 

apresentados, ou seja, o que deve ser analisado é o modo como a língua 

significa na história. A memória discursiva é que o que se repete de um 

acontecimento histórico, que é atualizado ou esquecido, é o já-dito, antes, em 

outro lugar (PÊCHEUX, 2015, p. 46).  
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 A memória discursiva pode ser definida como um saber discursivo pelo 

qual as nossas palavras fazem sentido. Segundo Pêcheux (2014), isso ocorre 

porque algo fala antes, em outro lugar, como pré-construído, considerando a 

memória e a atualidade, melhor dizendo o interdiscurso e o intradiscurso. O 

saber a que nos referimos diz respeito às palavras já- ditas e esquecidas, mas 

que continuam presentes e nos afetam em sua qualidade de “esquecimento”. 

 
[...] propomos chamar de interdiscurso a esse todo complexo com 
dominante das formações discursivas, esclarecendo que também ele 
é submetido à lei de desigualdade-contradição-subordinação que 
caracteriza o complexo das Formações ideológicas. (PÊCHEUX, 
2014, p. 149).   

  

 O acesso aos já-ditos ocorre pela filiação do sujeito à ideologia que 

‘recruta’ sujeitos e pelas redes de memória pela qual ressoam discursos, que já 

circularam antes em outro lugar, como acontecimento, que nem sempre 

constitui um acontecimento discursivo, pois de acordo com Pêcheux (2015, p. 

50), ocorre “uma tensão contraditória no processo de inscrição do 

acontecimento no espaço da memória”, em seu funcionamento por uma “dupla 

forma limite” como o que “escapa à inscrição e não chega a se inscrever”; e o 

que “é absorvido na memória como se não tivesse ocorrido”.  

 A noção de acontecimento é relevante, tendo em vista que o Museu de 

língua Portuguesa está situado no centro de São Paulo e quando de sua 

criação se constituiu em um acontecimento. No entanto, o seu funcionamento 

precisou ser acionado para que esse acontecimento se efetivasse em 

acontecimento discursivo.  

 

Nesse sentido, a musealização da língua pelo Museu da Língua 
Portuguesa é um acontecimento que faz parte daquilo que Robin 
(1989) trata como temporalização da memória nacional e que, a 
exemplo de outros acontecimentos do gênero (a comemoração de 
dias das línguas nacionais, a criação de moedas da língua etc.), 
coloca o nome da língua numa série do repetível. (CERVO, 2012, p. 
185). 

 

 É possível dizer também que o incêndio é um acontecimento discursivo, 

tanto na ordem do efêmero, quanto na ordem do histórico. O fogo consumiu 

tanto as instalações tecnológicas, quanto as cenográficas, as quais eram 

utilizadas nas exposições temporárias, mas o ocorrido no Museu não altera a 
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língua, mas altera o seu funcionamento, enquanto objeto simbólico, que tinha 

como objeto à língua.  

 O incêndio não altera a inscrição dos sujeitos, quando nos referimos ao 

domínio de saber sobre a memória imaterial, a qual desafia os limites do 

conceito tradicional de Museu. Essa inscrição atrela-se aos registros, que 

permanecem em caráter documental em função do acontecimento é constitui a 

história da língua e do Museu, ao mesmo tempo em que dissemina o discurso 

sobre o acontecimento, produzindo formas de inscrição ideológica. Assim, sem 

o prédio, torna-se necessário criar outro modo de divulgação do Museu e do 

seu acervo, dando continuidade ao projeto que já se constitui na história. 

 A seguir, abordamos o Museu enquanto estrutura física, que como tal, 

traz inovações, em relação à definição de museus tradicionais e convém dizer 

que os tempos atuais são tempos de transformações e por isso a inauguração 

do MLP teve grande repercussão, na época (2006), segundo foi noticiado por 

vários canais, mídia impressa e digital. Segundo a Gazeta do Povo o “Museu 

da Língua Portuguesa seria precursor no uso de recursos interativos [...] tem, 

entre outras virtudes, a de mesclar reflexão sobre o passado, com linguagens 

novas, atraindo novos públicos” (2015, p. 12).  

 Outra manchete retirada do site www.sp.sp.gov.br diz que “Educação: 

Museu da Língua Portuguesa reúne diversão e aprendizado para os estudantes 

em férias” e assim como essas, outras circularam. 

 Nos anos 80, Cazuza já previa e manifestava na letra da canção ‘O 

tempo não para’26, que essas novidades causariam espanto, temor, reflexões, 

euforia, enfim... sentimentos e posicionamentos que se misturariam diante de 

tanta tecnologia. Isso tudo aguça olhares vindos de todos os campos do 

conhecimento e a AD também tem sua parcela de contribuição especialmente 

em se tratando de seu objeto, o discurso.   

 Voltando aos versos da canção de Calcanhotto, identificamos um 

equívoco em relação ao tema (poema) “suscetível de tornar-se outro” 

(PÊCHEUX, 2015, p. 53). Partimos desse lugar, “Fábrica de Poema” e 

instauramos um ponto de deriva, que nos permite estabelecer sentidos com a 

reconstrução do Museu, após o incêndio. 

                                            
26 Eu vejo o futuro repetir o passado;/. Eu vejo um museu de grandes novidades. /O tempo não para. 
Cazuza (1988) 

http://www.sp.sp.gov.br/
https://pensador.uol.com.br/autor/cazuza/
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 No dia 21 de dezembro de 2015, o Museu sofreu um incêndio de 

grandes proporções, que causou enorme impacto sobre as pessoas. Vimos o 

que era concreto em relação a sua estrutura desmoronar, submetido as 

chamas, num amontoado de papéis e cinzas “O prédio, pedra e cal esvoaça”. 

Mesmo causando impacto ouviu-se muito a frase, ‘Todo’ seu acervo foi 

preservado, pois quase tudo era digital. De qualquer maneira, a notícia correu o 

mundo em gestos variados de interpretação. O barulho foi grande e despertou 

do sono aqueles que nunca tinham pensado nele, ou estado nele; e nada mais 

como era poderá ser visto novamente “Desconstruído como se nunca houvera 

sido".  No entanto, a promessa de reabertura está sendo veiculada e muitos 

esperam vê-lo ressurgir novo, de novo. Atualmente, o Museu se encontra em 

trabalho de restauração e a previsão para sua reabertura está prevista para 

2019. Após o incêndio, o Museu passou a realizar algumas exposições 

temporárias em cidades de São Paulo e região, porém, numa escala bem 

menor. Mesmo diante das atuais circunstâncias, as exposições e seu formato 

podem ser rememoradas por meio de relatos, arquivos, documentários, teses e 

outras. Isso ocorre também pela memória discursiva, considerando tudo o que 

ressoa a partir desse acontecimento histórico.  

 Pêcheux (2015, p. 44), ao falar de memória, argumenta que para 

entendermos suas relações no campo da AD, devemos pensá-la no entrelaçar 

da “memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória 

construída pelo historiador [...] e não no sentido diretamente psicologista da 

‘memória individual’”. Ao considerarmos esses processos de inscrição do 

acontecimento ‘incêndio do Museu’, no espaço da memória, estaremos 

caminhando numa espécie de corda bamba, com frequentes pontos de tensão, 

ou seja, “o acontecimento que escapa à inscrição, que não chega a se 

inscrever; o acontecimento que é absorvido na memória, como se não tivesse 

ocorrido” (Pêcheux, 2015, p, 44). 

 Dessa forma, ao analisarmos esse acontecimento, faremos uma espécie 

de demolição desses discursos, analisando as condições de produção, num 

gesto em que a memória irrompe no acontecimento do ‘Incêndio do Museu’, e 

cria-se um “lugar de memória”, em que se constitui a instituição histórica e 

política. Courtine (2006) refere ao “lugar de memória” como discurso político, 

entendendo que esses discursos permanecem guardados numa espécie de 
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receptáculo que as mantem lá, até o momento em que são convocadas a 

participar diante de certas situações. 

 Segundo Venturini (2009, p. 70), existe uma duplicidade presente no 

“lugar de memória”, algo que não permite o esquecimento de informações 

passadas e algo que resgata e dá continuidade ao processo de reformulação 

dessas informações, considerando assim: o antigo, o atual, e o devir.  

 

É nesse funcionamento, que o museu, por exemplo, como “lugar de 
memória” acaba determinando o que deve/pode ser esquecido ou 
lembrado, enfim o que deve ser apagado/silenciado e o que deve ser 
visibilizado. O museu, pois, ao selecionar certos arquivos deixa de 
lado uma série de outros, porque não pode abarcar tudo e, por isso, 
dizermos que determina o que deve/pode ser esquecido ou lembrado 
e, ainda, neste movimento, produz sentidos e discursos vários. 
(TEIXEIRA & VENTURINI, 2016, p. 641) 

 

 Assim, a estrutura moderna e inovadora, na qual se constitui o MLP, 

provoca uma espécie de esquecimento, ou seja, o que antes simbolizava um 

modelo de museu, como lugar da cultura material, em que os sentidos estão 

estabilizados, passa a se materializar de maneira totalmente diferente e 

caminha para futuras formas de apresentação.  

 No MLP a língua, sistema simbólico, é representada como patrimônio 

imaterial e se apresenta de forma dinâmica, por meio de dispositivos 

tecnológicos, de imagens e sons. No entanto, a língua portuguesa – ou as 

línguas, considerando as que constituíram a formação do português –, não são 

os únicos patrimônios imateriais contemplados no Museu, entre eles podemos 

citar algumas manifestações culturais, como: a capoeira, o frevo e a celebração 

do Círio de Nazaré, por exemplo. Porém, esses objetos pertencentes à cultura 

material, são apresentados em menor escala. 

 A partir dessa abordagem, compreendemos que o patrimônio material e 

imaterial pertencem e por elas ressoam memórias, em que uma é palpável e a 

outra simbólica. Porém, vale ressaltar que há uma nova perspectiva de 

memória, a qual vem se destacando e na qual podemos nos perder. Diante 

dessa tendência futura, ou seja, aquela memória que se apresenta em 

excesso, os acontecimentos discursivos poderão se transformar em outra 

figura de esquecimento, ou seja, é esse efeito de excesso de memória, que a 

satura e a homogeneíza na construção da história. Robin (2016), fala sobre 
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esse fenômeno e a nomeia de “memória saturada”, e explica que diante de 

inúmeras informações, provenientes de muitos lugares e fontes, haverá os 

"abusos da memória", caminho rumo ao qual as sociedades do terceiro milênio 

estarão em trânsito. Isso acarretará, segundo a autora, problemas no arquivo 

dessas memórias, podendo impossibilitar o acesso a "toda a memória", ao 

apoio virtual, esse fator contribuirá com as características imateriais de 

salvaguardá-las. 

 Subsumindo a isso, em alguns trabalhos e registros já mencionados na 

introdução, pretendemos refletir sobre esse espaço/lugar, o qual durante dez 

anos foi/é lugar de debates e pesquisas, incluindo entre seus objetivos a 

pretensão de ‘guardar’ a língua portuguesa.  

 Quando se fala no discurso do MLP, algo com efeito ideológico é 

definido a partir da divisão entre esse lugar e classes27, considerando em 

termos, as relações de produção e a tendência do discurso à completude, 

(ORLANDI, 1995, p. 54-55), entendida como referência a uma totalidade.  

 O discurso do Museu é o discurso de um grupo formado pelo Governo 

do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, 

concebido e realizado em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Tendo, 

como patrocinador o máster, a EDP; seguidos pelo Grupo Globo e o Grupo Itaú 

e tem o apoio do Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à 

Cultura. A Organização Social de Cultura IDBrasil Cultura, Educação e Esporte 

é a responsável pela gestão do Museu. 

  Segundo Nunes (2013), fatores como o “discurso sobre a língua e seus 

visitantes e sobre as relações da instituição com o espaço urbano em que se 

situa” é que constituem os discursos sobre o MLP, mas o que realmente 

permite textualizar é o discurso de e sobre funcionando no discurso da 

atualidade. Analisando por esse viés, é possível dizer que o Museu como 

discurso institucional pretende se inscrever de maneira específica sobre seus 

visitantes, e, para isso, oferece condições próprias de ‘produção/reprodução’ 

                                            
27 Trata-se da existência de uma correspondência não mecânica entre um “lugar social” e um 
“lugar discursivo”; quer dizer, o discurso de um indivíduo é uma representação “interessada”, 
“situada” da realidade. Segundo Flauhault (1978, p. 142) percebemos quanto a esse registro 
que o mundo, lugar da identidade do indivíduo, situa-o em relação ao todo social, que constitui 
para ele a realidade, sendo o limite, a fronteira, entre indivíduo e mundo “compensado, 
reforçado, camuflado, naturalizado ou explorado”. (SOBRAL, 2012, p. 119) 
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desses discursos, sem considerar a heterogeneidade dos sujeitos e o discurso 

do analista. 

 De acordo com a página inicial do site do MLP28, o Museu teve como 

objetivos: “valorizar a diversidade da língua portuguesa, celebrá-la como 

elemento fundamental e fundador da cultura e aproximá-la dos falantes do 

idioma em todo o mundo”. Além disso, utilizava como tema a língua como 

patrimônio imaterial e recursos tecnológicos como principal forma de 

apresentação, como imagens em movimento, sons, interatividade, entre outros. 

Os visitantes eram convidados a embarcar em uma viagem sensorial e 

subjetiva pela língua de forma totalmente inovadora. Algumas exposições 

estavam em mudança contínua, portanto constituíam um caráter transitório e 

ao mesmo tempo não transitório para os  transeuntes. Esse Museu tipicamente 

virtual possuía uma dinâmica lúdica e envolvente que mostrava os significantes 

de maneira peculiar. 

 Como já foi mencionado, o MLP29 é gerido pelo Estatuto do IDBrasil 

Cultura, Educação e Esporte, e prevê por tempo indeterminado, que seus 

associados possam, conforme Artigo 2º, letra “e”, “Promover exposições 

temáticas...”, e letra “j”, “Promover e difundir a Língua Portuguesa”, dentre 

outras finalidades. O MLP apresenta também, um estatuto de valor cultural da 

língua portuguesa, que ele não possuía antes ou que antes dele ninguém 

conseguia notar. Acreditamos que a aura de importância e o estatuto de valor 

cultural conferido à língua portuguesa em nosso país já existiam, mas não 

foram tão evidenciados antes da existência do MLP. 

 Diante do exposto, podemos caracterizar o Museu como lugar de 

memória, pois ele ‘organiza’ as memórias, destacando o que deve ser 

visibilizado e silenciando, o que precisa ser apagado. Esse funcionamento é 

bastante relevante quando se trata da língua, já que a língua imaginária, tal 

como define Orlandi (1988, p.37), é aquela língua ilusoriamente homogênea, 

                                            
28 http://museudalinguaportuguesa.org.br/o-museu/ - acesso em 06/06/2017 
29 Em 2006, na ocasião da inauguração do Museu da Língua Portuguesa, conforme Ofício no. CBM-
056/310/06, o Corpo de Bombeiros atestou que o edifício encontrava-se com os sistemas e equipamentos 
de prevenção e combate a incêndio instalados e em funcionamento.  
Em atendimento a novas normas do Corpo de Bombeiros, foi atualizado, em 2013, o Projeto Técnico de 
Prevenção e Combate à Incêndio visando sua incorporação ao Processo n. 1576/04 do Corpo de 
Bombeiros, tendo a CPTM como proponente, para que fosse obtido o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) definitivo do Condomínio da Estação da Luz. A anexação do Projeto ao Processo foi 
protocolada em 12/12/2013. 

 

http://museudalinguaportuguesa.org.br/wp-content/uploads/2017/05/ESTATUTO-IDBR.pdf
http://museudalinguaportuguesa.org.br/wp-content/uploads/2017/05/ESTATUTO-IDBR.pdf
http://museudalinguaportuguesa.org.br/o-museu/
http://idbr.org.br/wp-content/uploads/2015/12/1-CBM-056-.pdf
http://idbr.org.br/wp-content/uploads/2015/12/1-CBM-056-.pdf
http://idbr.org.br/wp-content/uploads/2015/12/6-Projeto-t%C3%A9cnico-de-combate-%C3%A0-incendio.pdf
http://idbr.org.br/wp-content/uploads/2015/12/6-Projeto-t%C3%A9cnico-de-combate-%C3%A0-incendio.pdf
http://idbr.org.br/wp-content/uploads/2015/12/7-Anexa%C3%A7%C3%A3o-no-processo-1576-2014.pdf
http://idbr.org.br/wp-content/uploads/2015/12/7-Anexa%C3%A7%C3%A3o-no-processo-1576-2014.pdf
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gerenciada institucionalmente e regrada para ser a Língua Nacional, 

aglutinando grupos.  

 

2.2 Historicização do Museu da Língua 

 

 Dedicado à valorização e difusão da Língua Portuguesa (patrimônio 

imaterial), o Museu da Língua Portuguesa foi apresentado num formato 

expositivo diferenciado das demais instituições museológicas do país e do 

mundo, usando tecnologia e recursos interativos para a apresentação de seus 

conteúdos. No lugar de paredes, vozes. No lugar de obras, espaços interativos.  

 No coração de São Paulo, na Estação da Luz, o Museu proporcionou 

uma viagem sensorial e subjetiva pela língua portuguesa, a sexta língua mais 

falada no mundo, guiada por palavras, autores e estrelas do Brasil. A obra foi e 

deverá continuar sendo uma realização do Governo do Estado de São Paulo e 

Fundação Roberto Marinho, com parcerias de empresas públicas e privadas. A 

restauração e a adaptação dos quatro andares do prédio da luz que se 

transformaram no Museu foram instaladas no prédio acima da plataforma de 

trens da Estação da Luz, no centro de São Paulo.  

 O Museu contava com um vasto conteúdo sobre a história da Língua 

Portuguesa, que vem desde os idiomas que ajudaram a formá-la, as formas 

que a linguagem assumiu e assume no cotidiano e a apresentação da língua 

na literatura brasileira, entre outros. Tudo isso em diversas mídias para garantir 

interatividade ao visitante. 

 Inaugurado30 oficialmente no dia 20 de março, o MLP abriu suas portas 

ao público no dia 21 de março de 2006. Em 10 anos de funcionamento, quase 

4 milhões de pessoas  visitaram o espaço, consolidando-o como um dos 

museus mais visitados do Brasil e da América do Sul. O Museu contou com 

uma equipe de criação e pesquisa composta por mais de trinta profissionais 

qualificados, dentre eles, sociólogos, museólogos, especialistas em língua 

portuguesa e artistas que trabalharam sob a orientação dos responsáveis pela 

concepção e implantação do Museu. 

                                            
30 Dados a seguir retirados da página oficial do MLP http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/ acesso 

em 06/06/2017 

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
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 Os principais objetivos do MLP são31: mostrar a língua como elemento 

fundamental e fundador da cultura brasileira; celebrar e valorizar a Língua 

Portuguesa, apresentando suas origens, história e influências sofridas; 

aproximar o cidadão usuário de seu idioma, mostrando que ele é o verdadeiro 

“proprietário” e agente modificador da Língua Portuguesa; valorizar a 

diversidade da Cultura Brasileira; favorecer o intercâmbio entre os diversos 

países de Língua Portuguesa; promover cursos, palestras e seminários sobre a 

Língua Portuguesa e temas pertinentes; realizar exposições temporárias sobre 

temas relacionadas à Língua Portuguesa e suas diversas áreas de influência. 

 Segundo dados da sua página oficial, na internet, o Museu foi um dos 

mais visitados do Brasil, tratando-se de uma entidade privada sem fins 

lucrativos, que presta serviço público de interesse da comunidade. Parte dos 

recursos disponibilizados para a administração do Museu provém do Estado e 

parte de captações realizadas pela própria entidade (ingressos, locações, 

patrocínios etc.). Trata-se de um modelo de gestão de equipamentos culturais 

vigente no Estado de São Paulo desde 2005 e que tem mostrado resultados 

positivos. Além de garantir a qualidade no atendimento ao público, as 

organizações sociais vêm oxigenando as ações do Estado na área da cultura e 

garantindo uma bem-sucedida parceria entre poder público e sociedade civil 

organizada. 

 Em sua infraestrutura, o MLP produzia/produz catálogos ilustrados e 

materiais gráficos e informativos para cada exposição, mantinha/mantém, em 

seu websites, material disponível para consulta online; departamentos 

especiais para ação educativa, articulação com escolas e instituições culturais, 

acolhimento do visitante e monitoramento da visitação, oferecendo diversas 

opções de atividades paralelas, como oficinas, palestras, visitas guiadas, entre 

outras atividades e, também, fazendo programações diferenciadas para 

públicos particularizados, como estrangeiros, escolares, pessoas com 

necessidades especiais, crianças/adultos, leigos/especialistas. 

 A Organização Social tem a função de manter os equipamentos e os 

instrumentos necessários para o cumprimento dos contratos, bem como a 

                                            
31 Apesar do incêndio, o Museu continuou funcionando de modo mais reduzido, por isso entendemos que 
ele continua a existir. Nesse mesmo trabalho, destacamos o modo como as exposições e os trabalhos 
continuaram. 
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integridade física da edificação ocupada pelo Museu32. Também se 

compromete em gerar ações e conteúdos coerentes com as especificações da 

instituição ao mesmo tempo em que os divulga. 

 Segundo Durval de Lara Filho33, em artigo publicado no site “Fórum 

permanente”, um museu do século XXI, seja criado agora ou não, será aquele 

que se comprometer com aspectos da cultura contemporânea. Não se trata 

apenas de assimilar as novas técnicas e tecnologias, mas de estruturar 

políticas culturais inovadoras e estimulantes. A finalidade última do Museu foi 

trazer algum tipo de benefício às pessoas e provocar mudanças em suas vidas, 

e não ser simplesmente uma casa de custódia para obras de arte ou um centro 

erudito. Isto implica num constante questionamento de suas funções e 

propósitos. 

 

2.2.1 Funcionamento do Museu da Língua Portuguesa 

 

 A visita ao MLP dividia-se em partes e realizada em grupos, podiam ou 

não ser conduzidas e, caso fosse essa a opção, os guias tinham formação 

específica na Língua Portuguesa. O MLP possuía um acervo inovador e 

predominantemente virtual, combinando arte com interatividade (através da 

tecnologia). Com cerca de 4.400m² de extensão e ocupando três andares da 

Estação da Luz, o Museu era formado, por um auditório (onde eram 

apresentados curtas-metragens), a "Grande Galeria" - um espaço que 

lembrava uma estação de trem, com um telão de 106m de comprimento que 

recebia projeções simultâneas e um espaço lúdico chamado "Beco das 

Palavras".  

 A "Praça da Língua", que lembrava um anfiteatro era como um 

planetário de palavras com efeitos visuais projetados no teto e áudio de 

poemas famosos interpretados por diferentes artistas. O primeiro andar era 

reservado para exposições temporárias, cuja programação era divulgada 

                                            
32 Essa mesma preocupação ficou demonstrada após o incêndio e se traduz pelo compromisso de 

colocar o Museu em funcionamento com todos os recursos já existentes. 
33 Durval de Lara Filho possui graduação em Comunicação Visual pela Fundação Armando Álvares 
Penteado (1973) e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(1985). Doutor em Ciências da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo, foi Diretor de Informação e Comunicação do Centro Cultural São Paulo, da Prefeitura do Município 
de São Paulo. https://www.escavador.com/sobre/481455/durval-de-lara-filho acesso em 10/08/2017. 

https://www.escavador.com/sobre/481455/durval-de-lara-filho
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através do website oficial do Museu. Completava este andar uma exposição de 

painéis que mostravam a história do prédio que abrigava o Museu e a Estação 

da Luz. 

 Recursos de interatividade e tecnologia para apresentar os conteúdos 

eram os diferenciais de um dos museus mais frequentados do Brasil. O acervo 

do Museu da Língua Portuguesa era exposto de forma inovadora e inusitada e 

a visitação era feita de cima para baixo. Os elevadores do Museu também 

compunham o espaço expositivo e havia uma vista panorâmica para a Árvore 

da Palavra, uma escultura de 16 metros criada pelo artista Rafic Farah34, e 

ainda oferecia áudio que repetia um mantra composto por Arnaldo Antunes. 

 As exposições eram divididas em permanentes/principais e temporárias. 

As exposições permanentes tinham um caráter mais longo e cuja característica 

era destacar a língua portuguesa como forma de expressão e patrimônio 

cultural que potencializou a união dos falantes do português. Nessas 

exposições, a língua portuguesa era considerada, de acordo com alguns 

parâmetros, dentre os quais consistiam: a antiguidade e a universalidade, ou 

seja, toda trajetória histórica e, o sincretismo e identidade: que mostra que o 

português do Brasil é reflexo da história e da miscigenação de outros povos e 

línguas, como os índios e africanos.  

 As exposições temporárias foram realizadas durante todos os anos em 

que o Museu esteve em funcionamento e somaram um total de 34, as quais 

aconteceram em diversos lugares do Museu. Dessas 34 exposições, algumas 

tiveram caráter de grande porte. Em sua grande maioria, as exposições 

homenagearam autores consagrados da literatura brasileira e artistas de 

renome e em alguns momentos houve exposições sobre variantes da língua 

nacional. 

                                            
34 Rafic Farah é, designer, arquiteto, diretor artístico, designer gráfico, fotógrafo, cenarista.  
https://futon-company.com.br/designers/rafic-farah/ Acesso em 19/08/2017 

https://futon-company.com.br/designers/rafic-farah/
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Texto-imagem 01 – Estrutura interna do Museu da Língua Portuguesa 

 

Texto-imagem 02 – Estrutura externa do Museu da Língua Portuguesa 
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 Os textos-imagens 01 e 02 são uma mostra arquitetônica do Museu e da 

Estação da Luz. O primeiro mostra a disposição dos andares e a localização 

das principais instalações do Museu em cada um deles. Já o segundo refere-se 

à área externa com destaque para o acesso ao Museu e ao espaço destinado à 

Estação da Luz. Segundo o site Arquitetura e Urbanismo da cidade de São 

Paulo, “A Estação da Luz ocupa uma área de 7.470 m², dos quais 4.333 m² 

foram cedidos pela CPTM à Secretaria Estadual da Cultura para a instalação 

do Museu da Língua Portuguesa”. 

 A seguir, retratamos o espaço interno do Museu de forma breve e 

objetiva, considerando seus componentes e funcionamento, no entanto, sem os 

pormenores de suas instalações.   

 O primeiro andar do MLP serviu como palco para as exposições 

temporárias, dentre elas: Machado de Assis; O francês no Brasil em todos os 

sentidos; Menas, o Certo do Errado, o Errado do Certo; Fernando Pessoa, 

plural como o universo, dentre outras, que a seguir descrevemos.  

A exposição “Machado de Assis, mas este capítulo não é sério” ocorreu 

no período de 15/07/2008 a 01/03/2009 e foi considerada muito importante 

para o MLP, por homenagear, se o não o maior, um dos maiores nomes da 

literatura brasileira. A mostra mesclou Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

Helena e Dom Casmurro, no intuito de desmistificar esse autor, que embora 

considerado grandioso pelo peso de suas obras, era um homem comum. A 

exposição era dividida em capítulos, como acontecia em seus livros e em 

alguns momentos o visitante era convidado a interagir. Com uso dos recursos 

tecnológicos e por meio de áudios, era inserido em conversas com a 

personalidade divertida de Machado pelos corredores. 

“O Francês no Brasil em Todos os Sentidos” foi a 5º mostra temporária 

do MLP e aconteceu no período de 11/05/2009 a 08/11/2009 em comemoração 

ao ano da França no Brasil e abordou os mais variados aspectos. Num 

ambiente cenográfico era possível descobrir curiosidades como passos de balé 

até a mais conhecida quadrilha que acontece nas festas juninas do Brasil. 

Fatos como a forma como os estudantes se correspondiam representadas 

pelas cartas trocadas entre o escritor Victor Hugo e o poeta Castro Alves, 

também foram apresentadas aos visitantes. As praças que representavam 

lugares de lutas no período da Revolução Francesa, também se faziam 
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presentes na exposição que procurou mostrar a brasileiros e franceses, o 

quanto suas culturas têm em comum. 

A exposição “Menas, O Certo do Errado, O Errado do Certo” aconteceu 

no período de 15/03/2010 a 18/07/2010 e teve como ponto de partida a frase 

“Quero ser um poliglota na minha própria língua”. Essa exposição tinha como 

objetivo possibilitar aos visitantes uma visão menos engessada e mais 

abrangente do idioma. Foram apresentadas várias formas de falar a língua, 

destacando que cada uma delas é menos ou mais adequada a determinadas 

situações. Para isso, foram utilizados jogos, expressões que continham “erros” 

linguísticos. Através da interatividade, a exposição tratava do preconceito 

linguístico. 

“Fernando Pessoa, plural como o universo” foi a exposição que 

aconteceu no período de 24/08/2010 a 20/02/2011. Foi o primeiro estrangeiro a 

ser homenageado pelo MLP, pois é conhecido como o mais brasileiro dos 

poetas portugueses. O mundo de Fernando Pessoa, onde transitam os poemas 

de Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares e tantos 

outros foi tema da exposição que, aliando tecnologia, modernidade, 

interatividade e documentos museológicos, apresentou, ao grande público, este 

autor, estes autores, esta obra, este universo plural. 

 É possível verificar o modo peculiar como cada uma dessas exposições 

foram organizadas e como cada uma, de forma bastante específica, se 

constitui na memória da língua. Machado de Assis como forte referência 

literária brasileira, em seguida, o Francês que remete às influências de outros 

países na constituição de nossa identidade, depois, as variações existentes 

num país tão vasto em tamanho e sujeitos e, finalmente, Fernando Pessoa, um 

sujeito único que reflete a vastidão do ser. 

 Continuando com a apresentação do espaço Museu, passamos para o 

segundo piso, no qual se encontrava a Grande Galeria: uma tela de 106 m de 

extensão, com projeções simultâneas de filmes que mostravam a língua 

portuguesa no cotidiano e na história de seus usuários. Ainda no mesmo andar, 

a sala Palavras Cruzadas, com totens iluminados e computadores que 

revelavam, na perspectiva de seus organizadores, o significado de termos com 

origem nos falares de africanos, indígenas, ingleses, franceses, espanhóis e 

outros que para o Brasil vieram.  
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 Havia um totem dedicado ao português falado nos demais países 

lusófonos e, nesse mesmo espaço, a Linha do Tempo, um painel com dados 

históricos e culturais, em textos e vídeos, sobre os três troncos que formaram o 

português.  

 “O Beco das Palavras” era um espaço lúdico, interativo, que permitia ao 

visitante brincar com a criação de palavras, conhecendo suas origens e seus 

significados e o Mapa dos Falares; um grande mapa do Brasil, onde o visitante 

podia escolher uma localidade e apreciar (ver e ouvir) depoimentos de diversas 

pessoas que revelam a não uniformidade da língua, em que os telhados vão 

sendo construídos a partir das relações sociais demarcadas por diversos 

fatores, entre eles, os regionais, culturais, sociais e, por que não dizermos, 

contextuais. Palavras como: mios, miós, piós, teias e teiados não compartilham 

do cotidiano linguístico de muitos usuários por esse Brasil afora, mas que nem 

por isso a interlocução deixou de ser materializada, verificando, assim, os 

diversos “falares” dos brasileiros. 

 No terceiro andar, assistia-se à projeção de um filme de dez minutos, 

com a locução de Fernanda Montenegro, sobre as origens da língua 

portuguesa falada no Brasil e depois da sessão, uma tela basculante se abria 

para a Praça da Língua, numa espécie de “planetário da língua”, composta por 

imagens de frases, trechos de romances e contos, sonetos, poesias e canções 

de escritores e compositores conhecidos. Os textos da antologia da literatura 

da língua portuguesa, também eram projetados no teto e apareciam iluminados 

no chão.  

 O relato anterior sobre o funcionamento do MLP nos permitiu verificar 

como o Museu se constituía e se diferenciava dos museus tradicionais. Assim, 

mesmo sem tê-lo conhecido, é possível imaginar os inúmeros efeitos de 

sentidos que esse formato tecnológico provocou em seus espectadores, efeitos 

esses que dificilmente podem ser mensurados, uma vez que a língua que vive 

na tecnologia, naquele espaço, incorporada, já faz parte do cotidiano de muitos 

sujeitos que ali estiveram, que imersos nas redes sociais já se sentem 

pertencentes a esse universo.  

 

 



73 
 

2.3 Os Trabalhos sobre o Museu na Análise do Discurso 

  

 Depois de estudar o percurso de historicização do Museu e a forma 

como atuou durante o período em que se manteve em completo 

funcionamento, inicia-se uma busca intensa por trabalhos realizados por 

colegas, a fim de perceber a filiação ideológica que cada sujeito assume e 

como isso reflete em seu objeto de estudo. Teses e documentários sobre a 

língua, a enunciação e a história embasam conjuntos de descrições e 

proposições que regulam a metodologia da AD e dão um sentido aos 

resultados que produzem. 

 Graças ao olhar ideológico que a AD propõe, compreende-se que a 

linguagem tem início no sujeito e nas suas condições de produção, histórica e 

socialmente construídos. A AD, negando que a linguagem seja transparente, 

trabalha com os processos de produção de sentido e baseada nas 

determinações históricas e sociais, as produções de sentido se tornam 

regentes, elegendo determinados gestos de interpretação. Se isso é possível, 

como o analista deve fazer isso? Em que lugar se coloca a AD quando diz que 

o analista deve ser imparcial (lugar no qual se posicionar e tecer julgamentos 

não são permitidos)? Para elucidar, citamos Orlandi que fala sobre se colocar 

através da interpretação, 

 

O que se espera do dispositivo do analista é que ele lhe permita 

trabalhar não numa posição neutra mas que seja relativizada em face 

da interpretação: é preciso que ele atravesse o efeito de 

transparência da linguagem, da literalidade do sentido e da 

onipotência do sujeito. Esse dispositivo vai assim investir na 

opacidade da linguagem, no descentramento do sujeito e no efeito 

metafórico, isto é, no equivoco, na falha e na materialidade. No 

trabalho da ideologia.  (ORLANDI, 2015, p.59) 

  

 Diante disso, entendemos que o saber do analista se reconstrói a cada 

análise. Como nos diz Orlandi (2015, p. 62) “[...] o dispositivo analítico pode ser 

diferente nas diferentes tomadas que fazemos do corpus, relativamente à 

questão posta pelo analista em seus objetivos.” Para a autora, há coisas que 

não se aprendem, como a ideologia, pois faz parte do inconsciente e este não 

se controla com o saber. E acrescenta, ainda, que segundo Pêcheux, como o 

enunciado pode ser descrito, vai possuir vários pontos de deriva e por isso 
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poderá se tornar outro, o equívoco da língua, pois vai depender da 

interpretação.  

 Lembra-se, portanto, que interpretar, para o analista, significa 

compreender como o texto produz sentido. Dessa forma, o analista considera o 

discurso como prática, na qual o sujeito atua sobre o mundo e sua aparição 

resulta em acontecimento, pois inaugura um gesto de interpretação e lança-se 

uma vontade de verdade. Em outras palavras, quando se pronuncia sobre o 

mundo, marca-se uma posição sujeito. Assim, esses pressupostos, nos 

permitem verificar “diferenças e movimentos” do sentido, e, sobretudo, 

trabalhar a análise para mostrar como os sentidos são produzidos a partir da 

relação da materialidade linguística com a histórica. 

 Posto isso, estudamos algumas teses, dentre elas, a do Prof. Dr. José 

Simão Silva Sobrinho/UNICAMP/2011, intitulado “A língua é o que nos une: 

língua, sujeito e Estado no Museu da Língua Portuguesa”, na qual propôs uma 

análise do Museu da Língua, visando:  

 

[...] compreender, na perspectiva teórico-metodológica da História das 
Ideias Linguísticas, associada à Análise de Discurso, os efeitos de 
sentidos desse museu, considerando as relações que ele mantém 
com a história da Língua Portuguesa, da produção brasileira de 
conhecimento linguístico, da instituição museu e do processo de 
formação política e social do Brasil com suas políticas públicas. 
(SILVA SOBRINHO, 2011, p.11) 

  

 Outra tese que respalda este trabalho é o da Prof.ª Dr.ª Larissa 

Montagner Cervo/UFSM/2012, intitulado “Língua, Patrimônio Nosso”. Neste 

texto, a autora pretendeu significar a língua como patrimônio a partir também 

do Museu da Língua Portuguesa. Segundo ela. 

 

[...] língua como patrimônio, a partir de um lugar específico, o Museu 
da Língua Portuguesa (São Paulo, 2006), eleito por nós por se 
constituir como espaço de salvaguarda e comemoração do 
patrimônio, dando visibilidade à língua nessa condição de objeto 
simbólico... Trata-se de um meio material de testemunho do passado 
vivido pela paráfrase discursiva de memórias com teor de 
temporalidade histórica, paráfrase está inscrita no universo dos 
discursos logicamente estabilizados. (CERVO, 2012, p.6) 

  

 Além das duas teses, revisitamos outros textos que nos embasaram 

teoricamente e serão mobilizados para iluminar as nossas análises. Um desses 
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textos é a obra da Prof.ª Dr.ª. Lucília Maria Sousa/USP/2011 “Exposição do 

Museu da Língua Portuguesa: arquivo e acontecimento e(m) discurso”, na qual 

a autora pretendeu: 

 

Cotejar tal discussão sobre a linguagem em curso, sobre a língua e o 
discurso [...] articular os campos do discurso, da informação e da 
documentação de modo a tecer contribuições em uma via de enlace 
produtivo. [...] cotejar uma investigação do discurso nas exposições 
sobre ícones importantes da literatura brasileira promovida pelo 
referido museu. (ROMÃO, 2011, p. 23-24) 

 

 Outros sentidos que comparecem e que valem a pena mencionar em 

torno dos museus, arquivos e produção do conhecimento, foi a pesquisa 

organizada por Venturini (2017), na qual vários pesquisadores escrevem sobre 

o Museu de Língua Portuguesa e postulam em uma ordem diferente de 

expressão nos fazendo mergulhar em posicionamentos distintos e deslizantes 

sobre a língua.  

 Os Museus têm desempenhado grande importância na vida dos sujeitos, 

a partir do momento em que a sociedade e a cultura se aproximam delas e 

tornam-se significativas na mediação destas relações. Com isso, muitas 

inovações foram surgindo e, com elas, muitos questionamentos sobre a forma 

de funcionamento e das exposições do Museu.  

 Para a AD, estes novos elementos aguçaram a curiosidade e o interesse 

de vários analistas que tiveram objetivos e recortes variados. Entretanto, os 

olhares não são vários e giram em torno do sujeito, do discurso e das 

condições de produção destes discursos, a fim de identificar, não de forma 

única, mas buscando somar e contribuir para a disseminação de ideologias 

impostas pelos administradores sujeitos/assujeitados à instituição e ao Estado.  
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2.4 Museu e Arquivo: A Língua tem Museu 

 

 

Acordo! os olhos chumbados pelo mingau das almas 
E os ouvidos moucos, 

Assim é que saio dos sucessivos sonos: 
Adriana Calcanhoto (v.13-15) 

 

 

 Em relação ao Museu, arquivo e língua ressoa a afirmação de que “a 

língua tem museu” e o objetivo é discutir o arquivo e, em seguida, explorar o 

objeto “língua” que no Museu tem um lugar. Observa-se que ao se mobilizar a 

palavra arquivo, muitas definições e interpretações são apresentadas. 

Entendemos que arquivos também podem representar tudo o que guardamos 

durante a vida, nos mais diversos lugares, desde os mais comuns como: 

caixas, gavetas, pastas, salas, arquivos de documentos digitais, que nos 

pertencem, ou aqueles arquivos, que são armazenados por instituições 

históricas, jurídicas, educacionais, e encontram-se disponíveis em museus e 

bibliotecas, além de outros. Logicamente, essa é uma forma simplista de 

raciocínio, e, por ser assim, demanda ser colocada em suspenso. 

 A questão do arquivo e o seu tratamento foi abordado por Pêcheux 

(1982) em seu artigo “Ler o arquivo hoje”, constante da obra de Orlandi (2014), 

em que o teórico questiona a leitura do arquivo na História e na Psicologia e 

pergunta também pelos modos como a informática e a matemática tratam dos 

documentos oficiais, abordando os avanços das pesquisas da linguística 

formal. Para ele, é preciso considerar uma divisão teórica, tanto para o 

percurso quanto para a leitura do arquivo e admitir a importância de estudar a 

história da distinção dos gestos de leitura. Segundo Pêcheux (2014), ainda há 

outro modo de leitura de arquivo que determina como as memórias coletivas se 

formam. Esse modo de ler acontece a partir de dois sujeitos, o primeiro que 

está autorizado a ler, falar e escrever, e o segundo, sempre submisso às 

cópias, transcrição, indexação, classificação, codificação, etc. Desse momento 

em diante, muitas mudanças foram ocorrendo e a palavra arquivo passa a ser 

deslocada de seu sentido original. 
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 Quando se trata do MLP, imaginamos a constituição de seu arquivo e a 

partir dele entendemos que a sua formulação foge a tudo que definimos como 

arquivo. No MLP, os arquivos passam a significar de maneira diferenciada, pois 

ele é organizado de forma tecnológica, interativa e inovadora. Nele, não há 

muito material concreto, pois o que predomina são os efeitos visuais. Por sua 

vez, esses efeitos ressoam sentidos de história e memória, as quais se 

manifestam como ideias estabilizadas e completas.  São essas memórias que 

instituem o arquivo de “memória institucionalizada, estabilização de sentidos” 

(ORLANDI, 2003), em que o dizer é atestado como documento. Assim, ao 

receber visitantes, o arquivo passa a funcionar no/pelo interdiscurso, como a 

língua dos brasileiros, ou melhor, como a língua do Estado brasileiro. Para 

Silva Sobrinho, podemos entender o que é interdiscurso e memória constituída, 

quando ele cita Orlandi (2003): 

 

O interdiscurso, como diz a autora, é memória constitutiva, refere o 

saber discursivo que possibilita todo gesto de interpretação, que 

sustenta todo dizer. Trata-se de uma memória significativa, memória 

na/pela qual nossas palavras significam. Desse modo, pode-se 

afirmar que todo dizer se faz a partir de uma repetição, esclarecendo 

que, em Análise de Discurso, trabalha-se com a noção de repetição 

histórica, repetição na qual há deslocamento, deriva transferência, 

efeito metafórico. No interdiscurso, portanto, os sentidos se 

estabilizam e se movimentam. (SILVA SOBRINHO, 2011, p. 50). 

 

 O arquivo tem, desse modo, “a forma da instituição que congela que 

organiza que distribui sentidos” (SILVA SOBRINHO, 2011, p. 15). No Museu da 

língua, o arquivo acentua o que deve ser lembrado na relação com a língua e, 

com isso, destaca questões ideológicas em sua organização e formatação. 

Romão (2011) diz que a questão do arquivo “é política... e não pode ser 

pensada apenas do ponto de vista técnico, mas, sobretudo, merece atenção 

pela instância discursiva e político-ideológica que a constitui” (2011, p. 106). 

Além disso, o fato de produzir efeitos de sentidos diferentes em seus visitantes 

se dá também pela falta do arquivo, como pondera Roudinesco (2006, p. 5), 

quando diz que “o poder do arquivo é tanto mais forte quanto mais ausente for 

o arquivo”. 
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 Essa ausência de material tradicional para constituir o arquivo, contribui 

para que a maneira como ele é disposto exerça influências positivas e/ou 

negativas em determinadas partes que o constituem como instituição. 

 

2.5 A Língua no Museu como Corpo 

 

 

Vão-se os anéis de fumo de ópio 

E ficam-me os dedos estarrecidos. 

Metonímias, aliterações, metáforas, oximoros 

 Adriana Calcanhoto (v.13-18) 

 

 

 Por meio dessa epígrafe, pretendemos estabelecer relações entre a 

Língua no Museu e o Corpo. Courtine (2009) reflete sobre a história do corpo, e 

argumenta sobre os aspectos que podem levar “o corpo” a ser considerado 

material de estudo na atualidade. Assim, surge outro questionamento: em que 

aspectos o corpo pode ser considerado uma materialidade discursiva?  

 A invenção do corpo surgiu teoricamente no século XX, mas antes disso, 

Freud ponderou que o inconsciente fala, através do corpo e Husserl atribuiu-lhe 

a origem de toda significação. Ponty compreende o corpo como encarnação da 

consciência se desdobrando no tempo e no espaço e Mauss o fez emergir do 

terreno da antropologia (VENTURINI, 2017). 

 É possível dizer que talvez nunca soubemos falar sobre a noção de 

técnica corporal, isto é, sobre a maneira como o homem e a sociedade servem-

se do seu corpo.  

 Quando a questão é discutir qual é o real da língua, ou do sujeito, da 

história e do discurso e suas materialidades, o corpo, no sentido discursivo, 

pode ser entendido como materialidade, pois funciona como subjetivo e 

simbólico, e é visto como matéria de significação. Assim, para entendê-lo, 

devemos situá-lo em um corpo espacializado, diante dos mais diversos falares 

e olhares, nem sempre transparentes, os quais apresentam opacidade e 

contradição e mostram a impossibilidade de ser apreendido discursivamente 

em uma totalidade lógica, tal qual a língua. Segundo Venturini & Lachovski, 
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[...] a interpretação do corpo como objeto discursivo ocorre, também, 
pela leitura das imagens e pelo que elas deixam de dizer, mas dizem, 
por meio do silêncio e da sua opacidade, visto que a imagem, como 
discurso, significa, como já sinalizamos, pela memória, pela ideologia 
e pelo silêncio. Essas transferências e deslocamentos da 
materialidade do corpo constituem discursos, que funcionam em 
diferentes formações discursivas e derivam para outros efeitos de 
sentido. (VENTURINI & LACHOVSKI, 2016, p. 229) 

 

 Dessa forma, o Museu e Língua reveste-se de corpo para ressoar outros 

discursos, a partir de outros deslocamentos. Segundo Teixeira e Venturini 

(2016, p. 6), a partir do momento em que se compreende a relação particular, 

no qual o discurso acontece, e que essa relação envolve processos de 

significação, passa-se a entendê-lo como fonte interminável de sentido. Assim, 

questões mobilizadoras sobre espaço/lugar, são de extrema relevância. O 

espaço/lugar é responsável pelas formas de mobilização e produção de sentido 

e segundo Pêcheux (2015, p. 50), “um espaço móvel de divisões, de 

disjunções, de deslocamentos, de retomadas, de conflitos de regularização [...] 

Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos”. 

Portanto, o espaço transmitirá uma conduta e seleção unívocas, que 

produzirão efeitos de sentidos pensados e postulados.  

 Dito isso, em relação ao espaço, voltamos à questão do corpo. Em 

entrevista inédita com Jean-Jacques Courtine (2008) sobre seu percurso 

científico, sobre as noções de "discurso" e "corpo" como objeto de estudo, ele 

diz que “a questão do corpo e do olhar está evidentemente presente sob a 

forma de um trabalho sobre o corpo que é olhado, mas também sobre o corpo 

que olha”.  Assim, iremos considerar a língua como um exemplo metafórico 

de um processo de deriva, como um corpo, um discurso transverso no 

funcionamento proposto, que atravessa o discurso, através da desconstrução 

do projeto enunciativo proposto por Courtine, que considera o corpo, tal qual a 

língua. É preciso observar ainda que “todo enunciado, toda sequência de 

enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma série de pontos de 

deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação” (PÊCHEUX, 2015, p.53).  

 Dessa forma, podemos atribuir à língua/corpo, elementos apresentados 

no Museu numa dimensão simbólica e imaginária, por tamanho, cores, 

desenhos, espessura, movimentos, sons, gestos de interpretação na história, 

na memória, na identidade do sujeito etc. Então, é possível atravessar as 
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palavras apresentadas pelo autor, ou seja, ver a questão da “língua como 

corpo”, e não do corpo que é língua, num processo metonímico. Segundo 

Venturini & Lachovski (2016, p. 323), “Lacan localiza a condensação como uma 

metáfora e o deslocamento como uma metonímia”. No Museu, a língua é 

olhada, mas também olha como se fosse corpo, no qual funciona não apenas 

como um meio, mas como um suporte de imagens e memórias.  

 Posto isso, será possível mostrar o movimento de constituição de 

sentidos sobre/da língua/corpo, especialmente da inscrição corporal como 

produtora de uma polifonia relacionada à quantidade e à multiplicidade. 

Polifonia que se assenta na pretensa transparência da imagem. “O Museu, 

como prática de significação, envolvendo o sujeito em sua materialidade, corpo 

e sentido.  

 Passamos então, para o terceiro capítulo e, nesse espaço-lugar vamos 

realizar as análises, trazendo as discussões empreendidas anteriormente em 

torno do Museu e da língua.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

O MUSEU NO DOCUMENTÁRIO E A LÍNGUA EM (DIS)CURSO 

 

 

Sumidos no sorvedouro. 
Não deve adiantar grande coisa permanecer à espreita 

No topo fantasma da torre de vigia 
Nem a simulação de se afundar no sono. 

Nem dormir deveras. 
Pois a questão-chave é: 

Sob que máscara retornará o recalcado? 
Adriana Calcanhoto (v.19-25) 

 

  

 No capítulo anterior, fizemos um trabalho de conceptualização e 

historicização dos principais objetos relacionados a esta pesquisa quais sejam: 

MLP como lugar de memória e, também, pesquisas feitas sobre essa 

materialidade, conceitos de museu e de arquivo, a língua como corpo e 

definições de sujeito, língua e ideologia para a AD. 

 O passo seguinte é refletir sobre o objeto ‘língua’ que no Museu está 

posta, como essa ‘língua’ funciona no Museu, o discurso sobre a ‘língua’ no 

Museu, sobre o documentário ‘A Chama da língua’, formas-sujeito neste 

espaço e algumas análises. O objetivo é cotejar o funcionamento da memória 

na constituição do Museu da Língua Portuguesa, analisar e recortar as falas 

sobre a língua no Museu no documentário “A Chama da Língua”.  

 Para sustentar nossas posições e construir nosso arcabouço teórico, 

ancoramo-nos em Pêcheux (2015) e Orlandi (2011-2015) e, em textos de 

Venturini (2006-2016), Silva Sobrinho (2011), Cervo (2012), Romão (2011).   

 

3.1 A Língua tem Museu 

  

 A página http://alinguatemmuseu.com.br/ é um canal de encontro, uma 

estação de partida, na qual muitos pesquisadores preocupados com aspectos 

http://alinguatemmuseu.com.br/
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da língua, especificamente, sobre a língua que está no MLP, investem em 

pesquisas, para adentrar em textos iniciais ou para colocar em suspenso a 

língua que está lá. Neste sítio, encontram-se publicações da Folha de São 

Paulo, publicações científicas, exposições, vídeos, entrevistas e a parte 

denominada ‘chamas’ que traz notícias sobre o incêndio ocorrido em 2015. 

 Todo esse material é uma iniciativa conjunta do laboratório E-l@dis - 

Laboratório discursivo – Sujeito e rede eletrônica, lugar em que os estudiosos 

se encontram para somar contribuições que retomam uma discussão e/ou 

acrescentam outras ideias a esse movimento incessante de leituras e 

interpretações. Assim se colocam os seus criadores: 

. 

Os vídeos produzidos por nós com as entrevistas de pesquisadores 
brasileiros e reconhecidos em seus campos de pesquisa, bem como 
o documentário “A Chama da Língua” marcam esse modo de instalar 
outros sentidos sobre o MLP, esse modo todo nosso. 
http://alinguatemmuseu.com.br – acesso em 17/07/2017 

 

 O objetivo destes pesquisadores é concentrar, em um endereço, 

trabalhos que se relacionam ao MLP e que sejam considerados importantes 

para o desenvolvimento acadêmico, mantendo um arquivo discursivo em pleno 

funcionamento.  

 Com vistas a atender aos nossos objetivos tomamos o canal como fonte 

de pesquisa e possíveis retiradas de trechos, fotos, recortes, entre outros, a fim 

de mostrar como à língua foi dado um lugar que provoca reflexões e trabalho e 

para embasamento de nossa pesquisa, para que na sequência possamos 

refletir sobre o documentário pelo viés discursivo.  

 

3.2 Funcionamento Discursivo do Documentário de/sobre a Língua e o 

Museu – Entremeando Análises 

 

 Antes de falar sobre o funcionamento discursivo do documentário 

de/sobre a língua e o Museu, julgamos necessário delimitar o documentário, 

como um tratamento criativo da realidade, no caso do Museu, discutindo o seu 

funcionamento e a língua que lá está.  O documentário é visto pelos sujeitos 

que o assistem como uma produção que tem compromisso com a veracidade, 

pois segue regras e apresenta elementos que o sustenta. “A Chama da Língua” 

http://alinguatemmuseu.com.br/
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tem um funcionamento diferenciado, em primeiro lugar, porque a língua ser 

objeto de museu não é usual e causa estranhamentos e, depois, porque não se 

trata de documentos já significados, mas de processos permeados pela 

criação, por efeitos de sentidos, que estão sujeitos à interpretação, 

dependendo da filiação dos sujeitos. 

 Não se pode dizer que não há regras, mas essas são previamente 

combinadas com os participantes e, além disso, o gênero documentário possui 

características específicas, mas modo como essas características são 

trabalhadas recebem um tratamento criativo, em que são mobilizados diversos 

recursos principalmente os midiáticos, imagens e sons, que passam a significar 

o que é tido e significado como fato. No documentário que vamos analisar são 

usados fragmentos da realidade com vistas a construir o ‘quadro’ do incêndio 

no prédio do Museu e dar mais de um significado à palavra ‘chama’, que 

relacionada à língua tem um sentido e ligado a fogo tem outro.   

Os documentários significam diferentemente como se pode ver a partir 

de Orlandi (2011), no artigo “Documentário: acontecimento discursivo”, 

constante da obra “Leitura do Político”, org. por ZANDWAIS & ROMÃO (2011) 

documentário é “[...] um objeto de arte... um objeto memorial” (2011, p. 53). 

Segundo a autora, o memorial é o mais significativo, pois carrega consigo uma 

grande carga discursiva, na qual o ato político se manifesta, mesmo sem ter 

sido essa a intenção de seus produtores.  

O documentário fala de acontecimentos e estimula a reflexão sobre o 

mundo e as coisas. No entanto, nem todos os documentários podem ser vistos 

como acontecimentos discursivos. Guimarães (2013), por exemplo, em sua 

dissertação de mestrado, trabalhou com documentários da RPC/TV, enfocando 

os Pracinhas na Segunda Guerra Mundial e esse documentário não se constitui 

como um acontecimento discursivo, mas como uma forma de construção de 

identidade e identificação. No documentário é trabalhada a relação entre 

documentos e a realidade e dado um tratamento criativo a ele. Guimarães 

(2013, p. 27) entende que no documentário  

 

[...] os sujeitos, que exercem a função-autoria nessas materialidades, 
tomaram uma decisão política no momento em que optaram por  
priorizar aspectos ligados a sujeitos a sentimentos, comportamentos e 
à exploração de aspectos ligados ao religioso em detrimento da guerra 
e dos conflitos bélicos. O que há, nessas materialidades, são versões e 
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histórias, nas quais são simuladas sequências de fatos, que se 
desenvolvem organizadamente e atendem a posicionamentos políticos, 
no discurso. 

 

 Considerando o que diz Orlandi (2011) sobre o documentário de 

Massarolo e o que diz Guimamães (2013) podemos entender que o 

documentário em sua organização depende, também, do objeto recortado, dos 

objetivos do organizador e dos efeitos pretendidos.  É possível dizer, também, 

que não há uma linearidade na produção de sentidos, pois esta se constitui a 

partir da língua que é heterogênea, passível de rupturas, de falhas e de 

brechas, pelas quais sentidos outros transbordam somados a questionamentos 

que se referem ao sujeito.   

No documentário sobre os pracinhas havia uma certa euforia e um 

desejo de rememorar/comemorar os que foram à guerra. Ele foi realizado de 

acordo com formações imaginárias em torno dos interlocutores, os quais, muito 

provavelmente, seriam paranaenses, sendo recomendável, então ir ao 

encontro dos desejos dos paranaenses, talvez parentes ou descentes desses 

pracinhas. Já o documentário analisado por Orlandi (2011), tratava de um 

acontecimento político trabalhado de modo criativo, mesclando informações e 

posicionamentos. Segundo a autora, 

 

[...] não se trata de transmissão de informação apenas, pois, no 
funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos 
afetados pela língua e pela história, há um complexo processo de 
constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não 
meramente transmissão. (ORLANDI, 2015, p. 19) 

 

  

O documentário “A Chama da Língua”, não objetiva informar, mas dar 

um tratamento criativo à língua no Museu, mesclando questões teóricas de 

língua e efeitos constituídos pelos ruídos e pelas vozes, que criam um efeito de 

nebulosidade. Trata-se de um canal sua contribuição acadêmica, fonte de 

pesquisa, material de apoio, para que novos trabalhos a respeito do MLP 

possam encontrar subsídios e direcionamentos, somados a diversos olhares 

que se deslocam e instauram outros sentidos, a partir de suas perspectivas 

teóricas. 
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 O documentário constrói-se a partir de uma sequência de imagens, sons 

e formas, que ressoam significados e informações que fazem parte da memória 

coletiva. Pêcheux (2015, p. 49) alerta para o fato de se saber como pensar a 

imagem na AD: “não mais a imagem legível na transparência, por que um 

discurso a atravessa e a constitui, mas a imagem opaca e muda, quer dizer, 

aquela da qual a memória – ‘perdeu’ – o trajeto de leitura” (PÊCHEUX, 2015, p. 

49). 

 Segundo Venturini (2009, p. 130-131), a imagem significa pelo 

interdiscurso e, nessa perspectiva, instaura-se e funciona como enunciado 

“pois incorpora elementos do pré-construído, que se produzem no exterior do 

discurso e organizam a repetição [...] provocando, eventualmente, 

apagamentos, esquecimentos e, às vezes, a denegação.” Assim, uma mesma 

imagem ou enunciados verbais podem se constituir de outros saberes e 

sentidos, a partir de diferentes formulações. A mesma autora entende que os 

enunciados-imagens são parte constitutiva de textos-imagens e que eles na 

composição de outros, funcionam diferentemente, encaminhando para efeitos 

de sentido sempre outros.  

 Dessa forma, os textos-imagem que fazem parte do documentário 

remetem a um acontecimento, que povoa a memória recente: ‘o incêndio do 

MLP’, numa sequência aparentemente cronológica que corresponde às 

perspectivas do grupo. No entanto, podem trazer outras formulações e 

discursos. Dessa forma, os textos-imagem como materialidades, constituem-se 

por um processo imaginário, no qual o sujeito coloca-se no lugar do outro, mas 

suas projeções podem seguir em outras direções, independentemente das 

intenções do sujeito que responde pelo conteúdo do dizer, tendo em vista a 

relação com a posição sujeito e as condições de produção do discurso 

(VENTURINI, 2009, 131). 

 Essa abordagem é pertinente, uma vez que as sequências do 

documentário estão organizadas por enunciados-verbais e por textos-

imagens,35 que possuem por sua vez, enunciados-imagem, materializados 

pelas vozes dos pesquisadores. Os primeiros significam o discurso, e o 

                                            
35 Venturini (2012) chama de texto-imagem e não simplesmente de ‘imagem’ porque se trata de 
uma discursividade, pela qual perpassou já a interpretação de sujeitos, outros discursos e 
memórias que ressoam. Trata-se de texto, segundo a autora, porque encaminha para discurso.  
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segundo sinaliza para a estrutura interna e funcionamento do MLP 

(VENTURINI, 2012, p. 297). 

 Na abertura, o primeiro texto-imagem sugere faíscas de uma lâmpada 

em curto-circuito, à qual seguem textos-imagens da exposição sobre poesia, 

fogo, cenário com fundo preto, sons de sirene, apitos de trem etc. A princípio, 

estas textualidades retratam cenas externas (danos causados pelo fogo) e 

depois internas, do Museu (como ele era antes do fogo), junto das quais 

irrompem vozes anônimas 36que se posicionam a respeito do Museu e da 

Língua. São, portanto, imagens e depoimentos sem rosto que constituem a 

história do MLP. 

 O referido documentário é parte integrante do acervo mencionado na 

seção “A língua tem Museu” e, além de construir arquivos discursivos retomam 

um acontecimento que se materializa de diversas formas no vídeo: através de 

textos-imagens, sons, formas, técnicas de edição e aparatos tecnológicos. Os 

textos-imagens do documentário tornam visíveis os sentidos silenciados pelo 

incêndio e as ideias que circundam várias fontes de saber institucionalizado 

nos sujeitos. Vale ressaltar que esses falares adquirem novos significados sob 

cada olhar e cada pesquisador, pois cada um está inscrito em uma 

determinada FD e se constitui de determinada forma-sujeito para falar sobre o 

Museu e a Língua.  

Segundo Orlandi, “o documentário é ele mesmo um acontecimento 

discursivo. Ponto de encontro de uma atualidade e uma memória. Ele intervém 

no real do sentido. É um gesto de interpretação” (2011, p. 55). Como dissemos 

anteriormente, nem todos os documentários funcionam como acontecimento 

discursivo.  O documentário como texto que encaminha para discurso segue as 

mesmas definições e implicações teóricas que Orlandi (2012) discute. Ao se 

constituir como memória (interdiscurso) é atravessado pelo simbólico, 

constituindo efeitos de sentidos,  construindo-se a partir de outros discursos, 

que já significaram antes e podem transformar-se pela historicidade no 

discurso de/sobre a língua no Museu.  

                                            
36 Estamos dizendo que se trata de ‘vozes anônimas’, mas no final do documentário está o 
nome dos participantes e quem trabalha com a Análise de Discurso reconhece algumas vozes, 
mas outras não. Entendemos que o objetivo não é a identificação das vozes, mas o efeito que 
essas vozes ‘sem rosto’ trazem. Voltaremos a isso mais adiante.  
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 Pêcheux (2015, p. 19) afirma que o acontecimento está situado no ponto 

de encontro de uma atualidade e uma memória. Segundo Indursky (2003a, p. 

103), a possibilidade de se repetir um enunciado acontece porque ele está 

localizado na estrutura vertical, na estrutura da formação discursiva que afeta o 

sujeito ou o interdiscurso. Num nível horizontal, há a estrutura do intradiscurso, 

que é a prática discursiva do sujeito, sua formulação imediata, é o gesto de 

enunciar no presente. Assim, enquanto a estrutura vertical garante a existência 

anterior do enunciado (pois ele não é criado pelo sujeito) a estrutura horizontal 

garante sua atualização, pois dá conta da formulação do enunciado na prática 

discursiva. 

 É nesse ponto que a fala de um sujeito do discurso se dá, ou seja, na 

confluência da estrutura vertical e a horizontal, do interdiscurso e do 

intradiscurso, imbricando a memória e a atualidade, constituindo-se como o 

espaço do acontecimento. É impossível separar a memória da atualidade, pois 

tanto na escritura quanto na leitura a memória ressoa e preenche ‘furos’, como 

já destacamos. Nesse lugar, o enunciado é repetido, atualizado, rememorado 

ou ressignificado. Pêcheux (2015, p. 46) conceitua de fato o acontecimento 

discursivo e o coloca como ruptura da memória que seria eternizada através do 

interdiscurso, da estrutura vertical.  

O acontecimento discursivo nasce do choque da atualidade com a 

memória que não produz repetição, mas sim ressignificação. A tentativa da 

memória de manter uma regularização das séries enunciativas, ou seja, uma lei 

da série do legível, que coloca um enunciado na fronteira do outro e define a 

possibilidade de sua prática, a qual pode sempre ruir quando surge um 

acontecimento discursivo novo. 

 No entanto, quando citamos o texto de Orlandi (2011), sobre 

documentário, lembramos que a materialidade analisada pela autora refere-se 

a outro acontecimento (Maio de 1968: os silêncios da memória), mas que pode 

ser visto como parâmetro de análise, uma vez que há sempre uma contradição 

que atravessa todo documentário e que se encontra na ordem do político, isto 

é, aquilo que é mostrado e o que não pode ser visto, ou nas palavras dela “o 

que se esquece e o que não é para esquecer” (ORLANDI, 2011, p. 56). Diante 

disso, questionamos se essa contradição é aparente no documentário, e a 

partir das análises, verificamos que os discursos que atravessam o 

http://colunastortas.com.br/2017/04/02/formacao-discursiva-e-interdiscurso-michel-pecheux/
http://colunastortas.com.br/2017/04/02/formacao-discursiva-e-interdiscurso-michel-pecheux/
http://colunastortas.com.br/2017/12/26/memoria-discursiva/
http://colunastortas.com.br/2017/12/26/memoria-discursiva/
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documentário, muitas vezes, complementam-se, mas também se contradizem 

na visão daqueles que se inscrevem em linhas distintas de estudo.  

 Nesse entremeio, é que se instauram as questões ideológicas a partir da 

posição-sujeito em que cada um se constitui. Assim, compreendemos que por 

se tratar de sujeitos investidos de sentidos, fatos divergentes também ocorrem 

no documentário. Mas já é possível adiantar que o documentário “A Chama da 

Língua” não é um acontecimento discursivo, porque ele não constrói uma nova 

filiação, uma vez que os pesquisadores não vão aceitar que a língua tenha 

museu, mas refletir o funcionamento do Museu da língua.  

  

3.3 A Língua tem Museu: O Discurso sobre a Língua no Museu 

 

 Na seção anterior, vimos como o documentário “A Chama da Língua” foi 

organizado, para que posteriormente fosse possível falar sobre a sua 

estruturação, a partir de textos-imagens e de pesquisadores que tentam definir 

a língua e colocar em suspenso a língua no Museu.  Nossa análise incide sobre 

essas falas em torno da língua no Museu e os efeitos que isso traz. 

 Entendemos ser necessário lembrar que na história da colonização, a 

imposição da língua portuguesa foi uma questão fundamental para Portugal, no 

sentido da preservação da colônia. Contudo, a concorrência do português com 

a língua geral perdurou até a segunda metade do século XVIII, quando o 

discurso das autoridades portuguesas estava centrado numa política de difusão 

e obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa. Na época, início do século 

XVI, o que predominava era a língua dos indígenas, as quais sofriam grande 

ameaça de outras línguas europeias trazidas por franceses, espanhóis e 

holandeses. Diante disso, uma grande luta foi travada pelos colonizadores 

portugueses, não contra os indígenas, mas contra os europeus em suas 

constantes incursões à nova terra americana. 

 Como a língua geral era hegemônica, ou seja, usada por qualquer 

camada social, encontrava alguma resistência da língua portuguesa no domínio 

público, pois no espaço doméstico, as índias, uniam-se a portugueses e 

mamelucos e transmitiam às suas gerações, a língua, os costumes, e a cultura. 

Diante dessa situação, a Coroa portuguesa, através de seu ministro, Marquês 

de Pombal tomou a atitude de implantar a língua portuguesa definitivamente 
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em terras brasileiras. E assim, gradativamente o povo considerado primitivo foi 

perdendo seus costumes para adquirir os impostos pelos colonizadores. Em 

1759, Pombal expulsou os jesuítas, que eram os maiores defensores da língua 

indígena, o tupi. Esse acontecimento teve como objetivo encaminhar para 

práticas integracionistas, na tentativa de ‘civilizar’ o indígena. Essa atitude 

marca o silenciamento (Orlandi, 2008, p. 89) das diversas línguas indígenas e 

acrescenta “De fato, a língua portuguesa do Brasil, para se estabelecer, teve 

que excluir aquelas com as quais ela coexistiu: entre estas se encontra, com 

toda evidência, o tupi”. Desta perspectiva, observa-se que falar de língua, com 

certeza, é falar de política. 

 Esses elementos que marcaram a história da colonização estão 

presentes em uma das formas de exposição do MLP. Segundo Silva Sobrinho 

(2011, p. 42), o Museu em sua materialidade histórica, historicizado como 

sendo da  língua, foi formado a partir da língua de Portugal e, com o passar do 

tempo, essa língua que no Brasil, se apresenta heterogênea passa a significar-

se de modo diferente, descontruindo a materialidade imaginária que a 

formatava para então compor-se na língua do Brasil. Para ele, “os modos como 

significamos politicamente a historicização da língua da colonização constituem 

a forma material do museu” (SILVA SOBRINHO, 2011, p. 43).  

 Orlandi (2009a) nomeia essa decorrência de “processo de 

descolonização linguística” e explicita que ele se deu “sustentado no fato de 

que a língua faz sentido em relação a sujeitos não mais submetidos a um poder 

que impõe uma língua sobre sujeitos de outra sociedade, de um outro Estado, 

de uma outra nação” (ORLANDI, 2009a, p. 172). Dessa forma, os sujeitos-

brasileiros passam a significar sua própria língua a partir de acontecimentos 

trabalhados no Museu e estilizados em consonância com as alteridades que 

produziram a memória. 

 O Museu em sua estrutura material serviu de cenário para o 

documentário, mas o recorte que realizamos incide sobre vozes que não 

pertencem ao Museu, mas que a ele se referem, estabelecendo-se como 

materialidades, que refletem teorias de língua que para a AD, funcionam como 

discurso estabilizado, concreto. Vale destacar, ainda, que os sujeitos-

pesquisadores que ‘discutem’ a língua no Museu, estão contrapondo ‘lugar’ a 

uma língua e questionando o fato de a língua não ser um monumento 
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significado e estanque e de ser impossível aprisioná-la a um lugar e, mesmo 

assim ela estar sendo analisada a partir de um lugar. A língua que é não-todo e 

que se constitui por um real – que é dela – conforme Milner (1987) e por um 

real  - que é da história – conforme Pêcheux (2004) está no museu. Daí a 

pergunta reiteradamente feita: a língua tem museu?  

 Lembramos que os sujeitos-autores que pertencem e organizam as 

exposições temporárias e permanentes do MLP, inscrevem-se em uma 

determinada FD, mas ao organizarem as mostras, se inscrevem em outra FD e 

realizam uma projeção imaginária em torno dos sujeitos-visitantes, conforme 

Orlandi (2015, p. 39), pelo mecanismo de antecipação quanto ao sentido que 

suas palavras produzem. Esse mecanismo regula a argumentação, de tal 

forma que o sujeito dirá de um modo, ou de outro, segundo o efeito que pensa 

produzir em seu ouvinte.   

O Museu de Língua Portuguesa enquanto espaço/lugar da língua, 

organiza as mostras temporárias e, ao recortar o que fará parte delas, busca 

construir efeitos em torno da língua que lá está para ser ‘vista’ e ‘significada’. O 

sujeito-visitante, por sua vez, assume a posição daquele que intervém a favor 

do MLP, sempre que for chamado a falar sobre ele. Os pesquisadores que no 

documentário falam sobre o Museu, também pertencem a uma determinada FD 

e a partir dela vão se pronunciar sobre o Museu e a língua que lá está posta.  

 Há um efeito de estabilidade, que não está no discurso em si, mas no 

discurso sobre37 o discurso no Museu. Dessa forma, e para esta pesquisa, o 

que interessa no Museu são quais efeitos de sentido ressoam destes locutores, 

e como eles se inscrevem na memória da língua, porém, não de qualquer 

língua, mas a da língua nacional, para significá-la.  

 O documentário trata da língua, não especificamente da língua nacional. 

Nenhuma língua é estável, fechada, simplesmente história. Talvez se pudesse 

falar de ‘língua museificada’ quando tratarmos de línguas ‘mortas’, em que não 

há mais sujeitos que a falem, que a modifiquem. Ainda que se falasse de língua 

morta, dependendo da materialidade analisada, pode haver transformação, 

                                            
37 Nesse sentido sobre significa tal como destaca Venturini (2009) como memória, como o que 
sustenta o que está no Museu, pois a ‘fala’ dos pesquisadores sobre a língua é um assunto, 
mas nelas ressoam memórias sobre a língua a partir do eixo vertical. Há, nesse caso, um 
discurso sobre a língua (que é tema) e o discurso sobre (memória) que sustenta esse discurso 
e o colocamos em itálico, tal como Venturini (2009) para diferenciar.  
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atendendo a filiação dos pesquisadores. É então, a língua como monumento 

estático que está em tela.  

  

3.4 Sobre “A Chama da Língua” 

 

 Pretendemos, nesse momento da pesquisa, perscrutar o movimento dos 

sentidos nessa relação com a palavra ‘chama’, pois optar por um sentido, 

significa apagar muitos outros, instaurando a incompletude mesmo que a forma 

completa não exista.  

 Dentre as diferentes possibilidades, pensamos olhar para a palavra 

como verbo, que como tal, implica uma larga polissemia. Atemo-nos a um dos 

efeitos que produz, de que a língua ‘chama’, no sentido de chamar o sujeito a 

ser/estar e também a não ser/estar a se comunicar e a não se comunicar e, 

nos deparamos com a definição trazida por um dos dicionários online 

disponíveis: 

 

cha·mar   
(latim clamo, -are, gritar, clamar, chamar) 
1. Fazer, com palavras ou sinais, com que outrem venha.2. Invocar.3. 

Proceder à chamada.4. Dar nome a, denominar, apelidar.5. Escolher 
para desempenhar um cargo.6. Atrair.7. Originar.8. Exigir,  merecer.9. 

Clamar, invocar o auxílio de.10. Ser designado por um nome. 
in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2013, https://www.priberam.pt/dlpo/chamar - consultado em 15-08-17 

 

 Partindo dessas definições, e elegendo a definição número 6 (atrair) e a 

9 (clamar, invocar o auxílio de) do verbete acima... consideramos que as 

“chamas do incêndio” chamaram os pesquisadores a falar sobre o Museu, isto 

é, a fazerem parte do documentário “A Chama da Língua”. Ressaltamos que o 

tema Museu da Língua, já era objeto de muitos estudiosos, antes de o incêndio 

acontecer.  

No documentário, temos dois relatos que reforçam o gesto interpretativo 

acima. Segundo uma das pesquisadoras, “Em 2006 o nome Museu da Língua 

Portuguesa produzia uma curiosidade em todos nós e gerou algumas 

discussões, nessa denominação Museu da Língua Portuguesa”, ou de acordo 

com outra pesquisadora “O Museu coloca já a língua em questão, acho que 

isso já é fundamental” (In Documentário “A Chama da Língua” - 2016). Essas e 

https://www.priberam.pt/dlpo/chamar
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outras discussões permitem dizer que os efeitos produzidos pela definição de 

‘chama’ constantes em 6 e 9 foram acatadas, e atendendo a esse 

chamamento, muitos estudiosos integraram as pesquisas sobre o MLP 

sacudindo os sentidos estabilizados. 

 Quanto ao sentido de língua como ‘chama’, fogo, vemos a possibilidade 

de dizer e também de não dizer, isto é, quando instalada nos sujeitos os 

consome pela necessidade de discursivizar, mas ao mesmo tempo, submete-

os a convenções sociais impedindo-os de proclamar discursos plenos de 

sentidos. Para nós, esse é um ponto de deriva para a significação dessa 

‘chama’, que muitas vezes, nasce das cinzas, de onde se vê um leve sinal de 

fumaça e, aos poucos vai sendo alimentada, vai consumindo, ilumina, aquece e 

transforma o objeto pelas arestas, mobilizando sujeitos a incendiar uma 

estrutura toda pelos deslocamentos que se arrisca fazer.  

 Essa ‘chama’ pode ser vista também na constituição de redes em torno 

do fogo, da língua que queima, faz sentido e traz consequências pelo seu 

funcionamento. Essas redes se constituem metaforicamente dizendo, pelos 

que se interessam pelo fogo e não temem serem queimados pelas labaredas 

ou pelas fagulhas, que vez ou outra, se dispersam pelo ar.  

 Pêcheux (2015, p. 21) reforça a ideia de que as materialidades 

discursivas devem ser vistas de maneira bem particular e estabelece relações 

com o saber universal que é tido como estabilizado, lugares onde ilusoriamente 

não são possíveis as derivas de sentido, e aquelas formulações que instauram 

equívocos, que ao mesmo tempo descrevem e interpretam, ou seja, aquelas 

que constituem uma sobredeterminante a partir da língua e significam a partir 

de gestos de interpretação. 

 Assim, língua enquanto ‘chama’ no título do documentário “A Chama da 

Língua”, consome e modifica, pois a língua não é opaca e essa ‘chama’ 

discursiva instaura uma forma material capaz de incendiar ideias, provocando 

novos olhares ou simplesmente fazendo desmoronar tudo, restando apenas os 

escombros e as cinzas.  O documentário mostra as ‘cinzas’ e destaca a 

‘chama’, e vemos que essas duas palavras constituem redes de sentidos, 

fazendo retornar o mito da fênix, que revive a partir das cinzas. Assim, a língua 

‘cinza’ é que aquela que ‘renasce’, constituindo-se em ‘chama’ como a 
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possibilidade de um ‘fogo’, nesse caso fazendo rede com ‘vida’, possibilitando 

sempre novos sentidos, novas redes, novas séries.  

 Dessa forma, tomamos a palavra ‘chama’ em seus diferentes efeitos de 

sentidos e trazemos Pêcheux (2014) para quem os sentidos sempre podem ser 

outros e não significam de modo literal, mas a partir de sujeitos e suas filiações 

e também a partir das condições de produção, que respondem pelos sentidos a 

partir de lugares, de sujeitos, de filiações. O essencial a destacar é que por 

meio da ‘chama’ ressoa a possibilidade de existência e a contradição 

decorrente das redes discursivas que ressoam pela relação incêndio e chama.  

 Essa condição de língua como ‘chama’ se constitui como uma metáfora 

da língua em movimento e em processo, significando a partir do discurso 

transverso, em que se atravessam discursos relacionados à ‘chama’ e à língua, 

fazendo retornar Pêcheux (2014) quando destaca que a língua é a mesma para 

todos, enquanto sistema, mas é também processo, porque constitui efeitos de 

sentido em cada situação, dando visibilidade ao fato de a língua estar no 

Museu e, por isso instaurar efeitos de sentido distintos.  Se a língua pudesse 

estar museologizada, ela não seria ‘chama’, tendo em vista que o fogo 

encaminha para efeitos de sentido em torno do que não está ‘morto’, à vida e a 

suas formas de significação, apesar do incêndio e da destruição. 

 Destacamos, portanto, que a língua não se ‘apaga’ e nem deixa de 

existir com um incêndio, pois ela depende de sujeitos porque é a partir deles 

que ela existe, no entanto, ela não tem uma estrutura física. Com isso, 

podemos dizer que se de um sistema, como um processo, que não tem uma 

estrutura física palpável e é assim que concordamos com a pesquisadora que 

destaca o MLP, mais como construção do que como um lugar ‘da língua’. A 

mesma pesquisadora salienta, entretanto, que no Museu funciona uma 

determinada língua, frequentemente, a língua ligada à Europa, apagando a 

língua na história e mostrando-a como finita.  

 

3.5 Identificação - Contraidentificação e Desidentificações sobre a Língua 

no Museu 

 

 As modalidades de identificação do sujeito precisam ser referidas ao 

documentário, tendo em vista que, de acordo com Pêcheux, não há discurso 
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sem sujeito e nem sujeito sem ideologia. Desse modo, entendemos e 

reiteramos a necessidade de os sujeitos identificarem-se ou não com a língua 

em funcionamento, reiterando o que diz Pêcheux (2014), já referido 

anteriormente, sobre a língua ser a mesma, mas ser diferente e depender dos 

sujeitos.  Além disso, o modo de os portugueses ‘verem’ a língua por meio da 

cultura deve ser recuperado. 

 Vale lembrar que as vozes que falam da língua se mesclam e se 

misturam umas às outras, com vistas a definir o que é a língua e como ela 

pode estar no Museu. O dizer de cada pesquisador revela a sua inscrição em  

teoria(s) linguística(s), bem como a concepção de língua, que ancora o seu 

dizer.  Os sujeitos se constituem na alteridade porque a língua funciona sempre 

em relação ao outro (com quem militamos, vivemos, convivemos) e ao Outro, 

estruturado “como linguagem”, se o pensamos como inconsciente. Com isso, 

reafirmamos a existência do sujeito – responsável pelo conteúdo do dizer – e o 

interdiscurso, segundo Pêcheux (2014), como sujeito do saber 

 Os sujeitos que falam de/sobre a língua no Museu, como foi 

mencionado, não são de todo livres, pois se constituem a partir de uma FD, 

mas também não são totalmente determinados por mecanismos externos. É 

nesse espaço de tensão que a AD se instala, pelo funcionamento do discurso 

entre o desejo de ser contrário e a submissão ao assujeitamento. Dessa forma, 

assume uma via de mão dupla, redobrando a identificação do sujeito e as 

variedades de posição consonantes ao tema e, insere na teoria, a 

superposição entre o sujeito do discurso e a forma-sujeito, a contra-

identificação e a desidentificação. 

 A partir da primeira concepção de ‘identificação’, o sujeito do discurso 

vai se posicionar em consonância com o sujeito universal, isto é, ele vai 

discursivizar o já-dito a partir da FD a que pertence e na qual não há 

discordância de ideias.  Para Indursky, “a primeira tomada de posição aponta 

para uma plena identificação do sujeito do discurso com os saberes da FD que 

o afeta, ou seja, o sujeito identifica-se plenamente com a FD em que tais 

saberes estão inscritos” (2003. p. 6).  

 No Museu, esta posição se manifesta pela aceitação das formas 

apresentadas, tanto da posição sujeito-institucional como na dos sujeitos-

pesquisadores e sujeitos-visitantes. Ousamos estabelecer possíveis gestos de 
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interpretação, a partir do Documentário em análise, na busca por identificar 

esses sujeitos. O primeiro sujeito então é aquele que se identifica em parte 

com o discurso do Museu e com a forma de língua ali posta - dizemos em parte 

porque não existe identificação plena e Pêcheux percebeu isso quando fez a 

revisão da teoria, conforme indica Indursky (2003). Essa modalidade de 

identificação pode ser percebida quando um dos pesquisadores diz:  

 

RECORTE 01 

“É interessante para o sujeito saber como a língua portuguesa do 

Brasil se tornou o que é hoje, então acho que é um lugar em que 

falar uma história da língua deve ser, para mim, é um ponto 

chave”.  

 

  Nessa fala, a pesquisadora manifesta concordância com a divulgação 

que o Museu faz da língua portuguesa, quando consideramos a parte, “é um 

lugar em que falar uma história da língua”. A ressalva é para a história e não 

para o processo de historicização do discurso sobre a língua e, acrescenta 

“como a língua portuguesa do Brasil se tornou o que é hoje”. O que se vê, na 

fala desse pesquisador é o percurso da história da língua e enfocado nesse 

sentido o Museu aproxima-se do lugar da história, como documento. De 

qualquer forma, mesmo tratando da ‘história’ da língua, a possibilidade dessa 

língua ser objeto de museologização é inusitada, tendo em vista que a história 

também é vista, segundo Catroga (2001), a partir de um horizonte de 

expectativas e nós analistas dizemos que ela é vista a partir da filiação do 

sujeito. Visto desse modo, os efeitos de sentidos mudam, pois o caminho 

percorrido não é sempre o mesmo.  

Esse gesto analítico dá visibilidade à divisão da língua e, também, aos 

efeitos de sentidos, os quais mudam de acordo com as condições de produção. 

Desse modo, uma palavra que está no Museu, como em desuso, pode ter 

significado diferentemente para sujeitos, pois ele depende dos sujeitos, das 

condições de produção, das filiações. O caminho apontado pelo MLP segue o 

conhecimento histórico, que pode ser observado em muitas exposições, mas 

principalmente no texto-imagem a seguir: 
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Texto-imagem 03 = Linha do Tempo 

 

 O texto–imagem 03 dá visibilidade à Linha do Tempo:  

HISTÓRIA DO IDIOMA; durante o percurso, o visitante era estimulado a 

aprofundar seus conhecimentos nas telas interativas e a assistir aos vídeos 

que ajudavam a contar a história do idioma falado no país, além disso, servia 

para exemplificar o caráter histórico no Museu. Outra parte do recorte que 

mostra essa identificação é na parte em que a pesquisadora diz, “É 

interessante para o sujeito” que sujeito é esse? É possível ressoar a  

universalização desse sujeito. Como se “os sujeitos” estivessem às margens 

dos acontecimentos. Entendemos então, que o contato entre o sujeito X língua 

se daria no/pelo Museu que é da língua e que tem essa característica, de ser 

de todos.  

A segunda modalidade de identificação do sujeito – a contraidentificação 

– mostra o sujeito que resiste e luta contra os efeitos de evidência ou como diz 

Pêcheux, se instituindo como ‘mau sujeito’ – “luta contra a evidência ideológica, 

evidência afetada pela negação, revertida a seu próprio terreno” (2014, p. 199). 

Portanto, o mau sujeito se “contra-identifica com a formação discursiva que lhe 

é imposta pelo ‘interdiscurso” (2014, p. 200). Indursky ressalta ainda que é pela 

contra-identificação, que são "introduzidas as diferenças e as divergências no 
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âmbito de uma Formação Discursiva". Nessa perspectiva, e diante de uma 

posição-sujeito que se contra-identifica  é que se  

 

 [...] inscreve o analista de discurso dentro da agitação e tensão dos 

sentidos de um domínio de saber e seu gesto de individualização de 

uma FD consiste em um gesto de interpretação analítica, em que o 

próprio analista toma posição. (INDURSKY, 2003, p.6) 

 

 E a autora acrescenta que este caminho pode ser viável e digno para a 

defesa de sua posição, desde que seja verificada com "clareza de que ela não 

pode ser tratada como uma maquinaria discursiva fechada" (INDURSKY, 2003, 

p.6)  

 O recorte nº 02, retirado do documentário “A Chama da Língua”, dá 

visibilidade à contra-idenficação, como podemos compreender pela seguinte 

glosa,  

 

RECORTE 02 

“Não é necessariamente a língua ali enquanto objeto, mas toda a 

linguagem do museu, o modo como ele vai colocar a língua em 

questão”. 

 

 

 Texto-imagem 04 = Documentário. “A Chama da Língua” 
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 Esse recorte faz sentido junto ao texto-imagem 04, seguindo a ilusória 

linearidade do documentário que reflete não somente sobre a língua em si, mas 

sobre “toda a linguagem do museu”, mostrando que os aspectos tecnológicos 

transformam a língua em uma forma particular de linguagem, fazendo funcionar 

segundo o texto-imagem 04, e nas palavras de Machado de Assis, a língua 

como em seu funcionamento estético, desvinculando-a dos compromissos com 

o sistema da língua ou com sentidos estabilizados. O ‘fim em si mesma’ desliza 

para ‘ser’ arte, sem outro interesse.  

 Pelo efeito de evidência, sabemos que as redes instauradas significam 

fatos históricos em torno de Machado de Assis, segundo Reale, o que importa 

é o que permanece intacto àquilo que é de natureza puramente estética, e 

mostra que esse lugar se encontra, 

 

[...] onde duas vias se abrem ao ser humano: a sociedade e o seu 

próprio nariz. A sociedade é o mundo das convenções e das 

formalidades, subsistindo graças à opinião pública... a das instituições 

domésticas e políticas. (REALE, 1982. p. 27) 

 

 Outro aspecto que pode ser ressaltado no texto-imagem 04 é a ideologia 

em funcionamento: ao propor um fragmento e não um texto completo da obra 

“Memórias Póstumas de Brás Cubas” o autor faz com que um número maior de 

sujeitos possam usufruir do efeito estético de sua obra e que alguns venham a 

ler a obra inteira, podendo então verificar as diferentes interpretações, a partir 

da filiação de cada um.  Esse efeito de evidência move os organizadores das 

mostras temporárias do Museu e sinaliza suas filiações ideológicas. 

 A citação de Reale vem corroborar a leitura do traço ideológico que 

fizemos acima, os efeitos do texto-imagem atraem o leitor que encontra 

unidade e legibilidade no verbal, mastigado, nesse caso. E como vemos, o 

verbal reafirma os efeitos de sentidos instaurados pelo não-verbal, por meio de 

significantes: modos de dizer, realizando um tratamento estético sobre a 

cientificidade da língua, enquanto sistema passível de ser descrito. 

 No entanto, o que podemos ter é um sujeito-visitante que entenda esses 

“modos”, “questões” e “arte” a partir de uma posição sujeito diferente dos 

organizadores do Museu e isso pode ser observado quando se analisa o relato 

02.  No recorte, interpretamos o imbricamento entre o verbal e não-verbal 
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(texto-imagem 04),  em que ressoam sentidos de concordância ao se referir à 

maneira como a língua no Museu é colocada e, portanto, autoriza gestos de 

interpretação que a entendem como concretude, completude. Isso para os 

analistas do discurso é avesso à língua sempre incompleta, aberta ao novo. A 

AD “não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus mecanismos, 

como parte dos processos de significação” (ORLANDI, 2015a, p. 24).  

 Observamos ainda, nesse recorte, outro ponto de vista, que ressoa no 

fragmento recorte ‘o modo como ele vai colocar a língua em questão’, ou seja, 

demolindo essa construção, a palavra ‘modo’ que indica uma forma particular 

de ser ou de estar ali, que para estabelecer esse efeito, envolve escolhas, que 

acontecerão ou não, em consonância de ideias, isto é, poderia estar de outro 

‘modo’. Ainda nesse fragmento, ‘a língua em questão’, apresenta no plano da 

sintaxe o sujeito língua, que como tal, funciona de mais de uma maneira, mas 

no Museu o privilégio é para aquela “em questão”, ou seja, a língua padrão.  

 No Documentário sobre o Museu, esses recortes exemplificam as 

formas de contraidentificação que perpassam alguns discursos dos 

entrevistados para o documentário anteriormente citado. 

 Dito isso, podemos nos reportar à última modalidade de sujeito, que é a 

desidentificação, que advém das formas já mencionadas, mas enquanto 

conceito refere que “é uma tomada de posição não subjetiva” (Pêcheux, 2014. 

p. 201), pois é como se houvesse uma desconstrução, baseada na junção 

entre a dialética de conhecimentos objetivos e práticas políticas 

transformadoras. A desidentificação sinaliza que, de fato, o sujeito já se 

identificou com outro domínio de saber, com uma outra ideologia, com uma 

outra forma-sujeito (INDURSKY, 2003, p.6).  

 Cabe ao analista ponderar que o processo de desidentificação não é tão 

evidente e, portanto, difícil de ser identificado, pois com ele questões 

contraditórias nas práticas discursivas por se tratar da heterogeneidade dos 

sujeitos. Quando o sujeito não se identifica com a forma-sujeito, ele 

simplesmente não questiona, mas rompe com ela e passa a se inscrever em 

outra FD, no entanto, ele não se torna livre, pois o que ocorre é um 

deslizamento de uma forma para outra.  

 No documentário, não há como dizer se essa forma sujeito se constitui, 

uma vez que nenhum dos pesquisadores rompe por completo com a forma 
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como a língua se faz presente nesse Museu, ou seja, muitos concordam e 

outros a questionam. 

 

3.6 “A Chama da Língua” – Seguindo as Análises 

 

 O documentário é um exemplo de como a AD pode abordar diferentes 

materiais textuais, uma vez que considera inseparáveis os dispositivos teóricos 

e analíticos, funcionando segundo Petri (2013), em movimento pendular, indo e 

vindo do dispositivo analítico para o teórico. Sobre trabalhar essa materialidade 

pelo recorte citamos Orlandi, para quem “o recorte é uma unidade discursiva. 

Por unidade discursiva entendem-se fragmentos correlacionados de 

linguagem-e-situação. Assim, um recorte é um fragmento da situação 

discursiva” (2003, p. 14). Portanto, ao perscrutarmos o gesto de recortar 

estamos ao mesmo tempo estabelecendo relações com o funcionamento 

discursivo, a fim de compreender como essas partes se tornam significantes. 

Esses deslocamentos possibilitarão que se observe a importância do aspecto 

social presente nesse discurso, extrapolando os limites para além do fragmento 

(LAGAZZI, 2007. p. 01) 

 Pela leitura do documentário “A Chama da Língua”, iniciamos essa 

análise, a fim de constatar quais efeitos de sentido produz nos sujeitos esse 

funcionamento discursivo. Assim, as formulações aqui apresentadas resultam 

em batimentos entre os dispositivos analíticos e teóricos na busca pela 

ancoragem de possíveis gestos de leitura.  

 As análises que seguem, apresentam textos-imagens, seguindo ordem, 

desenvolvimento e organização do documentário. O filme foi lançado em maio 

de 2016, pela equipe do E@ladis, conforme abordado nessa seção, e convém 

lembrar que quando do seu lançamento, cinco meses haviam se passado 

desde a data do incêndio. 

 “A Chama da Língua” é um documentário que aborda acontecimentos 

filiados à formação social e trata-os de modo criativo, mobilizando 

funcionamentos de redes metafóricas, parafrásticas e de sentidos polissêmicos 

para as mesmas palavras, dispostas em textos, que significam a partir de 

lugares, de posições-sujeito e de saberes e dizeres assumidos por sujeitos e 

em relação com as condições de produção do discurso.     
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Como já dito, o documentário em análise começa com vozes inaudíveis. 

São apenas sons. Não se sabe quem fala, nem o que falam. Continua com a 

chama, depois o escuro e o barulho da sirene, seguindo-se das chamas no 

prédio e o título do documentário. Novamente as sirenes, uma placa com os 

dizeres “espaço estação” – sirenes, portas interditadas e a escrita “Defesa Civil 

- PMSP”. Esse primeiro quadro se fecha com a definição de tragédia e com as 

cinzas, que significam pelo que não estão nelas, mas ressoam por outros 

discursos e pelas memórias em torno das cinzas, do fogo, da destruição e do 

que está debaixo das cinzas. 

 

 

Texto-imagem 05 = Documentário “A Chama da Língua” 

 

Entendemos que a primeira parte do documentário se fecha, e nessa 

parte a destruição é evidente; a tragédia decorrente do fogo no Museu e, por 

extensão, da língua. Nessa primeira parte se constituem efeitos bastante 

interessantes, pois se “a língua está no museu” e o “museu é da língua”, com o 

fogo e com a tragédia tudo estaria ‘consumado’, ressoando aqui um discurso 

de (conforme Venturini (2009)), que sustenta e ressignifica a palavra 

‘consumado’. Esse é um discurso que vem de outro lugar e se atravessa, como 

discurso transverso e ressoa porque significa para sujeitos, não só na 

atualidade, mas também no passado e significará também no futuro.   
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Esse primeiro ‘quadro’, se é possível chamá-lo assim, fecha-se com as 

cinzas, também polissêmicas e instauradoras de redes, sinalizando para: limpe 

as cinzas e poderá ver que debaixo e além delas está a língua ou o movimento, 

como ressoa pela entrevista de João Guimarães Rosa, a Gunter Lorenz, em 

1965, chamado de: “Diálogo com Guimarães Rosa”, da qual foi retirada a 

citação que abre o quadro e é representada pelo texto-imagem 06, fazendo 

progredir o documentário, enquanto textualidade.  

A partir de então, refletimos sobre a rede parafrástica que se constitui a 

partir das cinzas e é iniciada pela citação: “O idioma é a única porta para o 

infinito, mas infelizmente está oculto sob montanhas de cinzas”, de João 

Guimarães Rosa, referida anteriormente. Ainda na entrevista fornecida a 

Lorenz, o escritor diz que,  

 

[...] a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma 

o espelho de sua personalidade não vive; e como a vida é uma 

corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. 

Isto significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada 

palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser 

novamente vida38.  

 

 

Texto-imagem 06 = Texto (sons = nenhum) - Documentário “A Chama da Língua” 

                                            
38 http://www.elfikurten.com.br/2015/12/joao-guimaraes-rosa-pensares-e-saberes.html, acesso 
em 09 de set. de 2017. 

http://www.elfikurten.com.br/2015/12/joao-guimaraes-rosa-pensares-e-saberes.html
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Esse texto-imagem está no Museu, ressoando que sem ele (Museu), 

não haverá como abrir essa porta, as portas do conhecimento. A valorização 

da instituição MLP pela própria instituição é explicitada, mesmo que para isso, 

tenha sido realizado um recorte da fala do autor em outra situação discursiva, 

pois no texto em que essa citação funciona e faz sentido, o escritor sustenta 

que o dever de quem escreve é escrever (tratar da palavra e da língua) e não 

tratar do político e defender a língua higienizada que não saí às ruas, que não 

protesta que não é política, já que, de acordo com ele, o escritor deve 

escrever/criar/recriar, inclusive a língua, como poesia. Verificamos, segundo 

Pêcheux (2014), a identificação plena do sujeito escritor com sua 

correspondente FD, bem como, a sua filiação ideológica. 

Porém, quando consideramos o referido texto, no documentário, essa 

citação ajuda a sustentar uma possível inferência de que o escritor tem o dever 

de limpar o idioma das cinzas. Trata-se de uma citação forte, de um 

posicionamento contundente que faz rede com uma das vozes que se destaca 

no documentário “A Chama da Língua”, quando discute a língua “guardada” no 

Museu, sinalizando que ela é a língua da literatura.  

Outro discurso que ressoa forte no texto-imagem anterior é do político e 

da preservação da língua como patrimônio, os quais possibilitam gestos de 

leitura variados, tais como não poder ser ‘contaminado’ pelos problemas da 

sociedade e dos sujeitos. Por esse discurso de Guimarães Rosa e pela citação, 

ressoam as ‘igrejinhas’, destacadas por Pêcheux (1997, p. 56), em que cada 

um faz a sua própria leitura, instaurando espaços fechados, negando o 

discurso como percurso e, em relação à língua o movimento, as diferenças e a 

sua vocação para o não-um, como destaca Milner (1987). 

 O documentário segue com os textos-imagens do Museu e, junto a elas 

aparece um ‘ruído’, que se assemelha a um pesadelo, algo fora da realidade. 

Esse efeito se ameniza e ouve-se a voz e, nela, a afirmação de que as pessoas 

falam sem se preocupar com a língua, sem refletir sobre ela.  
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RECORTE 03 

“O sujeito comum fala a língua e não se preocupa com o parar 

para analisar e refletir o que é em si a língua. Acho que é um 

espaço, que pelo menos ali você tem, este lugar”.  

 

 Efeitos de valor sobre o espaço Museu como um lugar que se preocupa 

com a língua, pode ser lido no recorte ‘O sujeito comum fala a língua’, ou seja, 

todos falam a língua, mas no Museu ele pode ‘parar e refletir o que é em si a 

língua’, isto é, a língua é tida como aquela do Museu, a língua normatizada, a 

língua das gramáticas ou a língua como objeto de reflexão. “Dessa maneira, 

certos sentidos evidenciam-se como naturais e outros ficam silenciados, ali não 

poderiam ter abrigo” (ROMÃO, 2011, p. 65). A pesquisadora manifesta seu 

lugar enquanto sujeito, aquele que prioriza um modelo de língua, ou seja, 

aquela que no Museu está posta, portanto, em consonância com o exposto. 

Lembramos que para a AD, quando um museu escolhe certas materialidades, 

ele deixa à margem outras, pois é impossível mesmo trabalhar com todas as 

memórias, mas agindo assim, ele elege o que pode e deve ser lembrado e o 

que pode ser silenciado e esquecido (TEIXEIRA; VENTURINI, 2016, p. 641). 

Depois é a poesia e o destaque para a língua como som, barulho, 

murmúrio. Mais som e poesia. Uma voz que vem da poesia destaca que é 

impossível identificar o que é a língua, sendo ela tudo. 

 

RECORTE 04 

“De maneira que a gente não tem como identificar exatamente 

quais são, se é barulho, se é ruído, se é poesia...” 

 

 Essa voz sustenta uma outra voz, segundo a qual “a língua não tem 

museu e não está no museu”, a língua que lá está não é a língua praticada, 

vivida, em movimento como percurso, conforme Gadet e Pêcheux (2004), 

Milner (1987) e Orlandi, em seus vários textos, somando-se a eles, os analistas 

de discurso que pensam a língua por esse viés e os linguistas, que têm a 

língua como objeto de estudo. 

O quadro seguinte destaca-se pelo posicionamento em torno da Língua 

no Museu e do Museu da Língua. Trata-se de mais um fio na rede discursiva 
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constituída no documentário, encaminhando para a mesma conclusão: o 

Museu é institucional e prioriza a língua defendida pelos “imortais” da 

academia, por aqueles que negam o político e, separam a literatura da vida.  

Retrocedendo um pouco sublinhamos uma “voz” que a princípio se 

inscreve na poesia, fala do poema e do poema declamado, pelos quais 

ressoam a Literatura na vida e não fora dela. O que não está na vida, também 

não está na língua. 

 

RECORTE 05 
 
“Que a gente entende língua portuguesa, como a gente entende 

língua padrão, a gente tá muito distante daquilo que o brasileiro é. 

A língua brasileira está ali numa língua portuguesa e isso vai ser 

através, acredito eu, do que se pensa por língua e a partir disso 

que manifestações são dignas de estar ali dentro”. 

 

 

Texto-imagem 07 = Texto (sons = nenhum) - Documentário “A Chama da Língua” 

  

 O recorte 05 acima questiona o saber que se tem de língua, a língua que 

está no Museu é qual língua? As consequências históricas que demandam 

esse entendimento, muitas vezes, não são apreensíveis. “A língua brasileira 

está ali numa língua portuguesa”, esse relato e o texto-imagem 07 de Fernando 

Pessoa que o acompanha - “A literatura é maneira mais agradável de ignorar a 

vida” - ressoa sentidos sobre a língua que está no Museu não ser a ‘nossa’ 
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língua, mas a de Portugal e que todo aparato tecnológico nesse espaço 

disponível faz com que esqueçamos a história.  

 Para Orlandi, a língua portuguesa do Brasil é a língua nacional, 

considerando suas variações, ocorridas a partir de interferências politicas e 

históricas que resultaram em diferentes falares. Consideramos então, que 

essas línguas são diferentes e produzem discursos diferentes, portanto, 

significam diferentemente. (ORLANDI, 2013, p. 29-31), mas no Museu, a 

prioridade é uma, a língua de regra geral. 

A seguir, fizemos quatro recortes verbais no documentário “A Chama da 

Língua”, nos quais o 06 e o 08 negam a língua no Museu e outros dois (07 e 

09), se contrapõem a essa negação.  

 

RECORTE 06 

“É impossível colocar a língua no museu. A língua é algo em 

movimento, a língua é percurso. Pensar em colocar algo no 

museu, em alguma coisa que é da ordem do tradicional no museu, 

enquanto lugar de se guardar algo que em princípio estaria 

estabilizado de sentido... é impossível pensar o museu da língua”.  

  

 Nesse recorte, a ênfase está na negação, “É impossível colocar a língua 

no museu...é impossível pensar o museu da língua”. Só se guarda no museu 

aquilo que não se quer esquecer, aquilo que deve ser lembrado. Há também a 

definição de língua a partir de duas palavras-chaves: movimento e percurso. 

Essas duas palavras destacam o contraditório entre LÍNGUA e MUSEU. Da 

mesma forma que a língua foi caracterizada, o museu também foi e ele é 

considerado como o lugar de “guardar” algo estabilizado de sentidos. Do que 

significou e significa sempre o mesmo. Trata-se da negação da língua no 

Museu. O que está no museu não pode ser ressignificado, não muda, e a 

língua não é nada disso. Ela – a língua – está na ordem do que está sempre 

“se fazendo”. 

 No recorte (07), há a contraposição, pois o Museu, até então, está em 

funcionamento e é da língua. Por isso, não há como dizer que o Museu não é 

da língua, mas de dizer que língua o Museu comporta e em que condições de 

produção ele funciona. Então o sujeito que se contrapõe à língua no Museu 

assevera: 
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RECORTE 07 

“Muito embora, o museu da língua esteja em outras condições de 

produção que não são as condições, vamos dizer assim, que não 

sejam as condições que normalmente ou mais tradicionais. 

Inclusive a política o Museu é de trazer muito mais instalações do 

que propriamente o guardar uma língua. Muito embora, também, 

eles guardem uma língua, um modelo de língua, o modelo da 

língua literária”. 

  

 Sublinhamos, nesse recorte, o “Muito embora” como forma de iniciar sua 

contra-argumentação, destacando que o Museu da língua está em outras 

condições de produção e que a política que funciona nele prioriza mais as 

instalações do que o lugar que ‘guarda’ a língua e, nesse caso, passa a 

estabelecer outro posicionamento, mesmo assim, o pesquisador retoma, eles 

guardam ‘uma língua’, que é o modelo da “língua literária”, a considerada mais 

bonita e que melhor diz da Língua Portuguesa, identificando-se, portanto, com 

o nome da língua. 

 Este sujeito pesquisador se inscreve numa formação discursiva de 

analista do discurso, e assume uma posição-sujeito que sua teoria preconiza. 

Nesta posição, o sujeito se significa e significa também o outro. Trata-se de um 

sujeito que valoriza sua própria história e conhece o MLP (TEIXEIRA; 

VENTURINI, 2016, p. 644). 

 

RECORTE 08 

“A língua do Museu não é a língua que nos une, é a língua que 

nos diferencia que é a língua da escola, nós não temos um 

português só falado no Brasil, não quer dizer que nós tenhamos 

línguas diferentes, nós temos sujeitos diferentes falando a mesma 

língua” 

 

 Nesse recorte, o enfoque também está na negação, mas também na 

afirmação, especialmente quando se recorta “A língua do Museu não é a língua 

que nos une, é a língua que nos diferencia” e com isso sinaliza para as 

diferenças sociais e culturais. Funciona a relação entre UNE e DIFERENCIA, 

descrevendo uma contradição importante. Há, também, a definição de que a 

língua que nos diferencia é aquela da escola, fora isso temos uma ampla 
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variação linguística, e cada sujeito fala a mesma língua de diferentes formas, 

as quais consideram fatores históricos, regionais, sociais e ideológicos.   

 O relato acima reforça o dito por Silva Sobrinho (2011), de que esse tipo 

de discursividade “a língua que nos une” ‘apaga’ as demais línguas do Brasil, 

as quais foram produzidas pela historicidade e se diferenciam a partir de muitas 

variações linguísticas.  

 Portanto, os teóricos estão de acordo quando dizem que a “A língua do 

Museu não é a língua que nos une”, mas se deslizarmos o do Museu para no 

Museu, de um fato permanente do, para algo transitório no, podemos produzir 

outro efeito de sentido e significar que essa é uma das línguas que nos define e 

que apesar de haver outras, no Museu, há o ‘uma’, que no momento em que lá 

estamos, serve para nos “unir”. Lembramos que esses deslizes fazem parte do 

imaginário e que outros podem surgir e constituir essa e outras análises.  

 

RECORTE 09 

“Não sou contra o Museu, mas eu sou contra a política de língua 

veiculada por este Museu, porque ela não é única. Tem a ver com 

quem ampara a exposição, quem financia a exposição, quem é 

aquele que vai organizar esta ‘misancene’39, e aí eu acho que a 

coisa se perde, porque eu precisaria sair do lado acadêmico pra 

pensar de outra maneira com outras pessoas pensando, mas aí 

mudaria a política do Museu”. 

 

Sublinhamos, nesse recorte, uma visada para as condições de produção 

do discurso, nas quais está prevista... “Não sou contra o Museu, mas eu sou 

contra a política de língua veiculada...” como forma de iniciar a argumentação, 

destacando que o Museu da língua está ligado a outras condições de produção 

e que a política do Museu que funciona nele prioriza uma espécie de 

espetáculo e, segundo a voz, é aí que se estabelece o problema.  

 O relato é bem contundente e mostra um posicionamento favorável do 

entrevistado em relação ao Museu, que mesmo sendo da língua, é algo que 

veio para somar, porém na sequência a pesquisadora diz “sou contra a política 

                                            
39 Trata-se de expressão francesa, escreve-se «mise en scène» e significa, no cinema, «direção artística; 

encenação» [cf. Dicionário da Língua Portuguesa 2003 da Porto Editora]. O Dicionário Eletrônico 

Houaiss acrescenta ainda que, em teatro, é «disposição de cenários no palco, em uma produção teatral» 

e, por extensão de sentido, «cena (“fingimento", "simulação")», dando como exemplo «fez uma m[ise en 

scène] muito convincente». É, aliás, este o sentido mais conhecido em Portugal. 
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de língua veiculada por este Museu”, o que mostra que, nesse ponto, as ideias 

são divergentes, indo contra as políticas internas do Museu, a forma como 

‘eles’ (organizadores do MLP) concebem a língua e os fatores que os levam a 

organizá-lo dessa maneira, com esse padrão de língua. O que a entrevistada 

sugere é que o Museu deixasse de mostrar a língua de forma teatralizada e 

passasse a ser constituinte da língua brasileira, sem interferências politicas, a 

partir de uma efetiva interação entre os sujeitos. 

 No entanto, “isso mudaria a política do Museu”, informação que ressoa 

que algo nesses moldes não seja de interesse para quem mantém e financia as 

exposições.  

Vale dizer que o documentário não se encerra com os quadros 

apresentados, nem tampouco com esses recortes. Outras ‘vozes’ se erguem e 

falam da língua e do Museu, destacam o surgimento do Museu e o 

questionamento em torno dele. Outros destacam a sua importância, mas todas 

as ‘vozes’ instauram uma rede que encaminha para uma conclusão: se há o 

Museu da língua, a que está lá, não é a língua da vida, do movimento, do 

percurso. É a língua ‘purificada’, a do sonho, a da literatura, a da beleza, que 

apaga a incompletude, a divisão, o não-todo.  
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COGITAÇÕES FINAIS 

 

 

 Tecemos aqui, algumas considerações sobre o trabalho desenvolvido 

que possibilitou analisar o funcionamento da língua no Museu da Língua 

Portuguesa, a partir de várias leituras de analistas do discurso, em especial, as 

Teses dos pesquisadores Silva Sobrinho (2011) e Cervo (2012) e a leitura do 

documentário “A Chama da Língua”.  

 Primamos por discutir que imaginários sustentam a relação 

museu/língua, a língua-chama, a língua-vida praticada por sujeitos e, 

finalmente a língua da gramática, dos dicionários como um saber. Para isso, 

estabelecemos relações entre esses textos, observando suas particularidades, 

mas especificamente o discurso da língua no Museu, o qual atesta e ampara o 

discurso sobre a língua do MLP que uma vez juntos, no intradiscurso, 

referendam a posição de língua ali posta.  

 Verificamos que para Silva Sobrinho, a língua projetada no Museu é a 

lusófona, constatada por ele no trecho, “A formação discursiva dominante no 

Museu da Língua Portuguesa é a da lusofonia, com sua Língua Portuguesa 

imaginária” (2011, p. 121). O autor esclarece que isso ocorre por fatores que 

pertencem à história e os acontecimentos pertinentes ao processo de 

colonização e (des)colonização da língua brasileira. Esse fato gerou e ainda 

gera contradições e equívocos considerando as posições em que os sujeitos se 

constituem e se estabelecem diante do assunto em questão, pois a 

composição e o sentido que emergem dessas interpretações são imprevisíveis. 

 Ao imputar a contradição como constitutiva do processo discursivo, 

qualificamos também, as alteridades e as diferenças, deixando de lado 

questões homogêneas e lineares. Portanto, falar dessas questões significou 

falar de diversos discursos que se encontram em movimento nos sujeitos e nos 

lugares, ao mesmo tempo em que se constituem e significam de outros modos. 

 Nessa perspectiva, observamos que o Museu representa aqueles que o 

organizam enquanto instituição e discursiviza um imaginário de língua que ali 

se encontra: ‘a língua que nos une’40, ou seja, uma língua singular, sui generis. 

                                            
40 Um dos slogans do Museu da Língua Portuguesa, tema da Tese de Silva Sobrinho (2011). 
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Contrário a isso, mostramos que a língua não é tão somente imaginária “língua 

estável, regrada... podemos aprender termos controle” nem exclusivamente 

fluida “não temos controle sobre a língua que falamos” (ORLANDI, 2003a, p. 

18), assim afirmamos a partir de Orlandi, que somos um país onde há apenas 

uma língua oficial - mas - dentro dele existem várias nuances e muitos falares e 

por isso, a língua do Museu não representa todos os sujeitos brasileiros, nem 

todos seus visitantes, mas uma pequena parcela deles. 

 Em referência ao texto de Cervo (2012), assinalamos que seu objeto é a 

língua como patrimônio, e como tal se assemelha ao nosso, enquanto 

língua/objeto, visto como concretude estabilizada de sentidos. “O Museu da 

língua fala sobre nós e sobre o imaginário da nossa constituição... pelos 

sentidos da cidadania, do conhecimento, da escrita, da letra, da língua” 

(CERVO, 2012, p. 172). A semelhança se dá visto que a língua está nos 

sujeitos e nos discursos que, por sua vez, fazem de qualquer acontecimento 

um gesto discursivo atravessado por sua FD e constituído por ideologias em 

condições de produção distintas. Portanto, é língua/viva em constante 

movimento e no Museu ela é posta, guardada, já significada.  

 Ressaltamos ainda que os pareceres desses pesquisadores subsidiaram 

e permitiram significar a língua no Museu, observando seu constructo teórico e 

a posição sujeito nas quais estão inseridos, pudemos ponderar argumentos e 

alicerçar nossa própria posição-sujeito. Constatamos que as falhas e as 

contradições se dão ao longo das análises por se tratarem de posições sujeito 

também equívocas, as quais reforçam o caminho dos pesquisadores, e que por 

eles escapolem, pois é nesses pontos tensionados que a AD se estabelece 

(ORLANDI, 2009, p. 19).  

 Sobre o documentário “A Chama da Língua” registramos que algumas 

vozes estão em consonância com a forma com que o Museu difunde a língua, 

isto é, a língua como gramática, dos dicionários como um saber, “que os 

analistas de linguagem tem produzido ao longo de sua história” (ORLANDI, 

2009, p. 18) e outros apesar de não serem totalmente contrários à ideia atual, 

imaginam que a língua deva ser trabalhada de outra maneira, ou de várias 

maneiras, como por exemplo, em situação real de uso “a que não tem limites” 

(op. cit). 
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 Como forma de finalização desse trabalho, repassamos os objetivos 

propostos no início, a fim de constatar sua especificidade e plenitude. 

Primeiramente, fizemos um passeio pela linguística, buscando as teorias e as 

concepções de língua que sustentam cada uma a fim de desenvolver um 

percurso teórico que nos permitiu compreender os elos existentes entre os 

estudos linguísticos acerca das distintas concepções de língua. Reconhecemos 

que esse primeiro movimento não apresenta nada de novo, pois ao mesmo 

tempo em que nos direcionou, também o fez/faz com muitos pesquisadores ao 

longo de seus trabalhos. Entretanto, pensamos que sem esse direcionamento 

não é possível promover a andança pretendida, pois é requisito primordial para 

se chegar ao acabamento desejado.  

 Na sequência, buscamos discutir e construir os dispositivos analíticos 

que auxiliam na análise da língua: no museu, no documentário, levando em 

consideração a vida e as produções científicas. Apontamos que no MLP, a 

língua esteve exposta em suas diferentes ocorrências, podendo-se dizer que 

como norma, em que se perguntava pelo correto, pelas variações, pelas 

diferenças, como expressão literária, trazendo diferentes autores e suas 

manifestações como interação, mas que a língua predominante é a língua 

gramatizada e que a interação se dá apenas no imaginário dos sujeitos.  

 Já no documentário “A Chama da Língua”, marcamos os movimentos 

que ressoam o incêndio ocorrido em 2015 e que instauram redes de memória, 

fazendo funcionar a metáfora da ‘chama’, como a possibilidade do fogo e a 

língua, sempre incompleta e a arder em toda em qualquer formação social. Por 

essa razão, refletimos a língua no Museu (e do Museu), e a língua no 

documentário, que dizem, metaforicamente, por meio de sujeitos e de suas 

filiações, o que é a língua e como ela pode estar no museu, refletindo sobre 

essa contradição. Consideramos, também, a língua na alteridade, tendo em 

vista que ela acontece sempre em relação ao outro, com quem interagimos e 

ao Outro, estruturado “como linguagem”, nesse caso, o inconsciente. 

Acrescentamos ainda, que outro gesto realizado foi relacionar o documentário 

aos sentidos de museu contrapondo com a língua-chama, que ressoa pelo 

documento. 

 Finalmente, a partir da historicização da língua no Museu atinamos para 

o funcionamento da memória na sua constituição, estruturando um corpus a 
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partir da língua no MLP. Assim, mencionamos como a Língua se constituiu no 

Museu, como ela funciona no documentário de/sobre a língua e o museu, quais 

os discursos sobre a língua no Museu, bem como questões vinculadas à 

identificação do sujeito, a respeito dessa língua a partir das “análises” que 

expõem gestos de interpretação sobre a língua que está no Museu, bem como 

possíveis efeitos de sentidos para que a língua lá estivesse posta.  

 Pensamos que entrar no Museu, pelo olhar de outros teóricos, e 

percorrer seus salões, corredores, exposições e espiar não desprovidos de 

pretensões, as suas instalações e seus discursos de/sobre a língua, é o que 

nos inspirou a ver o Museu como museu/língua, a língua-chama, a língua-vida. 

Compreendemos que todo gesto interpretativo está sujeito a outros gestos e 

que, por isso, há muitas brechas a serem preenchidas. Contudo, e 

utopicamente registramos esse movimento analítico, na tenção de contribuir 

para as futuras evoluções nesse espaço museológico, certos de que há outros 

caminhos a serem percorridos, se buscarmos nos cantos obscuros e opacos 

onde não se enxerga, tapado pela fumaça e sob montoeiras de cinzas, 

significados que podem ressurgir como a Fênix, clareando com o brilho de seus 

olhos o que não pode e não deve ser visto. 
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