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Considerações iniciais 

É possível dizer que Gênese dos discursos 1  e Cenas da enunciação 2  são 

trabalhos de Dominique Maingueneau consagrados no Brasil: tanto pelo número de 

citações em teses, dissertações e artigos, além da vendagem efetiva dos títulos; quanto 

pela recusa de alguns analistas do discurso, que apontam nesses livros as marcas do 

que os afasta desse teórico. Em todo caso, importa registrar que se trata de um 

pesquisador de farta produção editorial, da qual fazem parte conjuntos de textos 

compilados por pesquisadores de diferentes países, publicados diretamente na língua 

dos grupos de estudo que costumam dialogar com suas formulações. Trata-se também 

de um pesquisador que tece redes: fala vários idiomas, participa com frequência de 

eventos de diferentes portes, bancas e cursos, e se interessa pela testagem de suas 

propostas teóricas e pelas categorias que delas se desdobram. 

É um autor dedicado a um “work in progress”: trabalha sobre um corpo 

teórico que vem delineando desde Gênese dos discursos e que agora, em 2015, chega 

a uma espécie de revisão das revisões que já aponta para retomadas futuras – 

Discurso e análise do discurso. Introdução3. Neste último, é evidente a urgência que 

se impõe a todo analista do discurso hoje: estudar – ou pelo menos considerar, ainda 

que lateralmente – a aceleração da dinâmica de distribuição dos discursos, encarnada 

sobretudo nos dispositivos comunicacionais digitais, na proliferação de meios e 

materiais que funcionam como plataformas produtoras de um efeito de ubiquidade 

arrebatador. Possivelmente, definidor do período que vivemos. 

                                                
1 Tendo circulado por muitos anos informalmente entre estudantes que trabalhavam com o tradutor, só 
vinte anos depois da primeira edição francesa, de 1984, é que o título foi publicado no Brasil. Em 2005, 
houve a histórica publicação pela Criar Edições, de Curitiba; em 2008, nova edição pela Parábola 
Editorial, de São Paulo.  
2 A tradução brasileira foi lançada no I CIAD - Colóquio Internacional de Análise do Discurso (na 
UFSCar), em outubro de 2006, quando ineditamente grupos de estudo de todo o território nacional 
puderam apresentar-se uns aos outros e mapear a produção brasileira na área. Nesse ano, o título saiu 
pela Criar Edições, de Curitiba; em 2008, ganhou nova edição pela Parábola Editorial, de São Paulo.  
3 Lançado no 63o. Simpósio do GEL - Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, no 
Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, em julho de 2015, pela Parábola Editorial, de São Paulo. 



Nessa direção, Maingueneau participa de muitas coletâneas, livros e 

periódicos, e é esse vigor que lhe permite uma espécie de “pensar alto”, levando a 

público permanentemente sua reflexão. Ocupado em desenvolver teoria e 

metodologia de análise, participa também de livros e periódicos que reúnem trabalhos 

em diálogo com suas propostas – em atrito, em conflito, em conversa. Em todo caso, 

muitos dos conceitos que propôs ganharam estabilidade justamente por conta da 

produtividade atestada. Mencionamos aqui dois deles, tão recentes quanto 

mobilizados, bastante ligados à problemática da circulação de discursos hoje, com sua 

intensidade específica, com sua motilidade específica: ethos discursivo e 

destacabilidade, conceitos que implicam cada qual noções correlatas, e que podem ou 

não se encontrar nos projetos analíticos, isto é, não se desenvolveram com escopo 

comum, mas, fazendo parte de um complexo teórico que se reestrutura, todo ele, 

acomodando novidades e ampliando a potência de investigação de certos tipos de 

córpus, são retomados nos estudos do discurso que se voltam para fenômenos 

comunicacionais ou, antes, para o entendimento da dimensão comunicacional dos 

dispositivos enunciativos que testemunham a existência de um projeto de dizer 

explicitamente voltado a um outro. 

No que diz respeito ao ethos discursivo, em muitos textos dispersos em livros 

seus e em coletâneas de que participa, Maingueneau desenvolve um modelo teórico 

que permite apreender uma corporeidade e um caráter evocados no material 

linguístico, nas suas formas de inscrição, oferecendo operacionalidade à abordagem 

do tom na ordem do discurso, ao definir categorias de apreensão da materialidade que 

o produz. Assim, um ethos efetivo se produziria pela conjugação de elementos prévios 

a uma interlocução iminente, conjugados à textualização, na qual um ethos mostrado, 

tal como na tradição retórica se preconizava, eventualmente se articula a um ethos 

dito, explicitamente assumido pelo locutor, estando cada uma dessas instâncias 

assentada em mundos éticos, construtos sociais historicamente estabilizados, 

repertório memorável porque estribado em estereótipos cultivados por dadas 

comunidades discursivas. Um modelo teórico para estudo da produção de imagens de 

si, sempre confrontada com imaginários estabilizados no interdiscurso (ver, por 

exemplo, Maingueneau 2008). 

Quanto à destacabilidade, propriedade que se vivifica em destacamentos 

fortes ou fracos, conforme se possam recuperar os processos de edição que os 

produzem, está articulada a noções como a de aforização, que designa um regime de 



destacamento prototípico; a de particitação, que procura dar conta das citações sem 

menção efetiva a autores; a de sobreasseveração, que designa o modo como 

sequências verbais em posição de destaque estabelecem uma tomada de posição, 

implicando a amplificação da figura do enunciador. Vale dizer, a constituição de um 

hiperenunciador, uma voz sobre-humana, supra-humana ou inumana que distribui 

conteúdos em formalizações de alto impacto comunicacional, sobretudo porque 

institui uma dêixis discursiva peculiar, consagrando posições imaginárias que 

condicionam fortemente a atividade interlocutiva4.  

Com essa breve apresentação de alguns pontos nodais das propostas de 

Maingueneau, interessa registrar aqui essa condição de trabalho em desenvolvimento, 

de pensamento em processo, que é alimentada pelas redes tecidas pelo pesquisador, 

definidora, portanto, do modo como suas formulações teóricas caminham na direção 

de novos problemas, partindo de noções fundantes do que se convencionou chamar 

Análise do Discurso de orientação francesa, a saber, o entendimento de que a língua é 

opaca, polissêmica, e de que sua autonomia relativa é verificável na produção dos 

sentidos dada por relações parafrásticas; de que os sujeitos são cindidos na origem, 

interpelados pela ideologia e, um tanto sujeitos e um tanto assujeitados, trabalham 

para firmar uma posição de interlocutor; de que a história se produz no cruzamento de 

distintas temporalidades, que se afetam produzindo o presente, instaurado na 

convocação de dadas memórias e nas projeções condicionadas pelo lugar de fala. 

Muitos estudiosos do discurso têm tratado desse corpo teórico desenvolvido 

por Maingueneau não só aplicando os modelos e conceitos, testando-lhes a 

produtividade, como também discutindo o proveito epistemológico que essa 

abordagem traz para o quadro mais amplo dos estudos discursivos. Mas não 

pretendemos apresentar um levantamento desses trabalhos. Fazemos o registro com 

vistas a justificar o recorte que assumimos: faremos alguns apontamentos sobre os 

dois títulos consagrados, de modo a pôr em relevo um modelo teórico-metodológico 

que dá sustentação a todo o corpo de conceitos desenvolvido por Maingueneau. 

 

                                                
4 Há um livro que trata inteiramente dessas categorais: Frases sem texto, publicado no Brasil em 2014 
pela Parábola Editorial. A provocação do título é evidente e tem gerado discussões sobre o que seria 
“sem texto”. Com vistas a indicar os caminhos do debate posto, pensemos que, na ordem do discurso, 
texto pode ser uma textualização ou um antes-e-alhures de que se destaca um fragmento especialmente 
suscetível de ressignificação, mais ou menos “assombrado” por uma virtualidade que o antecede. 
 



 

Gênese dos discursos: a espinha dorsal  

Gênese dos discursos trata do movimento, da dinâmica de instituição de uma 

discursividade, de sua gênese. O que supõe considerar no nível do discurso elementos 

como enunciado e enunciação, linguagem e contexto, fala e ação, instituição 

linguística e instituições sociais. Essa visão ampla e integradora do que o autor chama 

de práticas discursivas entende os discursos "como integralmente linguísticos e 

integralmente históricos", como objetos que se constituem através de uma dupla 

restrição: a do dizível na língua e a do dizível num dado tempo-espaço histórico. Em 

busca dessa articulação, não cabe pensar no texto como sendo composto de uma 

estrutura profunda e uma superficial, a primeira mais ligada à história e a segunda à 

realização linguística do discurso. O autor ressalta a importância de explicitar a 

semântica global dos discursos, rejeitando a idéia de que tenham uma base "invisível" 

e uma camada que se mostra, considerando-os como apoiados concomitantemente em 

suas várias dimensões. Ao rejeitar a concepção arquitetural do discurso, evoca a 

crítica de Derrida às análises que procuram "forma", "sentido", mas se esquecem da 

"força", da "energia viva do sentido". Essa é uma das principais contribuições aos 

estudos discursivos que, em muitos casos, ainda limitam a visão do que seja discurso 

a um "ponto de vista" ou "ideologia subjacente”.  

Em cada um dos sete capítulos, formula-se uma hipótese sobre o 

funcionamento instituinte dos discursos, e são todas confrontadas com um corpus 

robusto: cem anos de convívio de duas correntes católicas na França do século XVII, 

o humanismo devoto e o jansenismo.  

Sua primeira hipótese, o "Primado do Interdiscurso", valoriza a 

heterogeneidade através de uma visão do interdiscurso como anterior e constitutivo do 

discurso. Os discursos não existem previamente, sendo depois colocados em relação – 

de aliança ou polêmica, por exemplo – com outros, eles nascem justamente nas 

brechas dessa rede interdiscursiva. Tal formulação se insere nas mesmas 

preocupações das pesquisas de Jacqueline Authier-Revuz sobre heterogeneidade, 

inspiradas pela leitura dos textos do Círculo de Bakhtin. Neste capítulo, Maingueneau 

estabelece os conceitos de universo, campo e espaço discursivo, postulando que o 

espaço discursivo polêmico entre duas formações discursivas é privilegiado para 

constituição de um córpus. Talvez se possa fazer uma ressalva ao conceito de espaço 

discursivo como necessariamente recortado através da polêmica, uma vez que nem 



sempre essa relação é tão claramente delineada e relevante para o objeto estudado 

quanto o é para o humanismo devoto e o jansenismo. É importante ressaltar que 

embora Maingueneau se detenha nas relações polêmicas, não reduz o interdiscurso a 

elas, conforme a conceituação de campo discursivo pode esclarecer: "é um conjunto 

de formações discursivas que se encontram em concorrência, delimitam-se 

reciprocamente em uma região determinada do universo discursivo. 'Concorrência' 

deve ser entendida da maneira mais ampla; inclui tanto o confronto aberto quanto a 

aliança, a neutralidade aparente etc..." (p. 36).  

Na segunda hipótese, Maingueneau conceitua "Uma Competência Discursiva" 

que permite que haja a incorporação do discurso por seus sujeitos. Ao reivindicar que 

existe uma competência discursiva, logo ressalva que o uso do termo "competência" 

não tem as mesmas razões de Chomsky ao propor a competência linguística. Propõe 

um conceito que integra o histórico à noção de competência, ao mesmo tempo em que 

delineia a possibilidade de ampliar o córpus de "aquilo que foi efetivamente dito" para 

"aquilo que pode ser dito" a partir da semântica de uma formação discursiva. Neste 

capítulo, analisa o modo como as diferentes posições enunciativas são ocupadas pelos 

sujeitos, como se dá o processo que faz de um discurso enunciável. No Prefácio da 

tradução, ao comentar esta hipótese, diz que foi mal compreendida por alguns que, na 

primeira metade dos anos 1980, viam incompatibilidade entre uma competência ser 

radicalmente histórica e também cognitiva. Certamente essa noção ainda tem muito a 

acrescentar nos estudos dos processos de subjetivação, implicados na enunciação.  

Na terceira hipótese, o discurso é visto como um sistema de restrições globais, 

analisado como um todo, sem hierarquizar planos. Tal decisão metodológica parte de 

um princípio teórico: o de "Uma Semântica Global", que faz um deslocamento na 

abordagem tradicional das ideologias. O tecido textual (verbal e não verbal) do córpus 

não é descartado, ou "higienizado", a fim de que somente o que é "profundo" ou 

"essencial" permaneça; pelo contrário, tudo do que se compõem as práticas 

discursivas é analisado. Como primeiro plano da semântica global na sua análise, a 

intertextualidade define como e que textos podem ser evocados por determinada 

formação discursiva. O capítulo analisa ainda o vocabulário, os temas, o estatuto do 

enunciador e do destinatário, a dêixis enunciativa, o modo de enunciação e o modo de 

coesão. Ao analisar o modo de enunciação, pela primeira vez aparecem conceitos 

relacionados ao que posteriormente será formulado no âmbito do ethos discursivo. 

Nesta altura, o autor mobiliza uma preocupação de Bakhtin com a ausência de estudos 



sobre o tom, apesar de ser um dos aspectos mais importantes da vida verbal, além de 

evocar também o poderoso conceito de héxis de Bourdieu, definindo o tom como 

apoiado em dois componentes: caráter e corporalidade. E introduz o conceito de 

incorporação ao evocar a conexão entre um discurso e seu modo de enunciação.  

A quarta hipótese retoma a competência discursiva como interdiscursiva, 

analisando o processo de interincompreensão regrada que rege a relação entre 

discursos antagonistas. No capítulo "A Polêmica como Interincompreensão", formula 

um dos conceitos mais conhecidos, o de simulacro: uma tradução depreciativa, em 

um discurso, de um valor de seu oponente. Tal tradução depreciativa não acontece de 

maneira aleatória, pois segue a semântica global do discurso que lê as práticas do 

discurso-outro, isto é, um discurso só é capaz de compreender o outro através de 

simulacros, de traduções dos valores do outro em suas próprias categorias. Citando 

Kuhn e Feyerabend, faz um paralelo com o modelo da incomensurabilidade das 

teorias científicas, que não podem ser reduzidas umas às outras, pois têm ontologias 

diferentes, com as ressalvas de que, para o discurso plenamente ideológico, "as 

noções são construídas sobre um intertexto flutuante e (...) não acedem jamais à 

univocidade." (p.106). Frente a seu antagonista, o discurso tem as opções de recusá-lo 

totalmente, através da "exclusão polêmica simples" ou de tentar incorporá-lo em sua 

grade semântica, através da "integração do discurso do outro". No material analisado 

por Maingueneau, a formação discursiva jansenista, por suas características 

semânticas, opera a "exclusão polêmica simples" de sua opositora humanista devota. 

Já esta formação discursiva teria a tendência, também por suas características 

semânticas, de coexistir com o discurso jansenista, teria a tendência a "integrar o 

discurso do outro", o que só não ocorre pela recusa dos jansenistas.  

A quinta hipótese, "Do Discurso à Prática Discursiva", amplia o escopo da 

análise ao tratar da dimensão institucional da constituição de um discurso. Longe de 

ver a instituição como ambiente anterior e exterior ao discurso, entende que o 

funcionamento institucional também obedece ao sistema de restrições semânticas da 

formação discursiva. Trata-se de não considerar os aspectos institucionais de 

produção e consumo dos enunciados como fenômenos separados da sua realização 

material, como se estivessem previamente organizados para possibilitar a existência 

dos enunciados. Maingueneau é bastante explícito ao dizer que "não há, antes, uma 

instituição, depois uma massa documental, enunciadores, ritos genéticos, uma 

enunciação, uma difusão e, enfim, um consumo, mas uma mesma rede que rege 



semanticamente essas diversas instâncias" (p. 142). Outra contribuição importante 

deste capítulo se dá com a noção de foz discursiva, isto é, de como uma determinada 

formação discursiva tenta regular o "uso" que se faz de seus enunciados e práticas, 

procurando controlar a deriva irrepresável dos sentidos.  

No sexto capítulo, "Uma Prática Intersemiótica", o foco é a produção 

discursiva não-verbal: das artes plásticas, do vestuário, da dança, da música, dos 

objetos, etc. Desse modo, este capítulo continua a trilhar a ampliação proposta pelo 

precedente, que, vendo o discurso como prática, lançou a análise para além das 

palavras. Esta era uma questão original no momento de publicação do livro. Segundo 

o autor, o principal obstáculo para essa integração é a compartimentalização das 

disciplinas, com efeitos que chama de "esterilizantes".  

Por fim, em um capítulo que busca esboçar "Um Esquema de 

Correspondência" entre discurso e história, a hipótese é a de que os discursos são 

inscritos sócio-historicamente e essa inscrição passa pelo sistema de restrições 

semânticas de cada formação discursiva. Maingueneau afirma a dificuldade que se 

tem, em ciências humanas, de operar claramente com o conceito de ideologia, 

dificuldade que aparece também quando se tenta articular a prática discursiva a uma 

formação social. Ressaltando a amplitude da questão, não se propõe a esgotá-la e, 

aliás, revela uma descrença a respeito de um quadro teórico que dê conta. Assim, 

propõe neste capítulo entender que há isomorfismos. E então examina alguns que se 

estabelecem entre ciência e religião no século XVII, não no sentido de determinar "o 

espírito de toda uma época", o que seria redutor das complexidades históricas, mas no 

sentido de compreender como e por que um determinado discurso se torna dominante 

em determinado momento histórico. Quando se trata de "discursos abstratos", que é 

como Maingueneau classifica as produções "literárias, filosóficas, religiosas, 

musicais, etc...", um cuidado extra é necessário, pois há dois riscos: o de considerar 

essas produções acima de qualquer ligação sócio-histórica, ou o de, para analisar esse 

tipo de discursivização, reduzi-la ao seu "conteúdo ideológico", abstendo-se de 

apreender a singularidade de cada tipo de texto em sua estrutura. Em formulações 

posteriores, esses discursos são referidos por Maingueneau como constituintes: 



discursos que se põem como primeiros, atados diretamente a uma Fonte, portadores, 

eles mesmos, do que os legitima5. 

Desse modo, as sete hipóteses articuladas em Gênese dos Discursos convidam 

os analistas a um debate sobre princípios e metodologia. Isso explica o impacto que 

teve sua publicação na França em 1984 e talvez explique o longo intervalo desde aí 

até sua publicação formal no Brasil, em 2005. 

 

Cenas da enunciação: uma metodologia analítica 

Cenas da enunciação é um trabalho editorial organizado por brasileiros, 

lançado em português. Trata-se de um conjunto de análises em que se reafirma a 

noção fundamental de que os discursos não têm um centro específico, mas planos 

diversos que produzem dinâmica e integradamente os sentidos. Com base na lógica da 

semântica global, conceitos anteriormente desenvolvidos são retomados como 

pressupostos ou pontos de partida para um passo adiante, e novos conceitos são 

apresentados, compondo um conjunto que aprofunda delimitações anteriores ao 

investir na operacionalização da análise de diferentes tipos de dado.  

Considerando indissociáveis a produção textual e os quadros sócio-históricos 

em que se produzem os textos, o autor pensa os discursos como práticas discursivas 

e, desse modo, assinala a relevância das formas de circulação das textualizações: 

numa sociedade de dimensões planetárias e de representações midiáticas, não há 

como a veiculação dos materiais linguísticos ser desconsiderada na análise discursiva.  

Esses aspectos são manejados conforme as noções de cena englobante, cena 

genérica e cenografia, que aparecem em todos os capítulos, figurando como uma 

espécie de fluxo em função do qual se arranjam outros instrumentos analíticos. A 

reunião dessas cenas é, ao mesmo tempo, a fundação de um dizer ou a atualização de 

um já dito e a validação daquilo que funda ou atualiza: todo discurso pretende 

convencer fazendo reconhecer a cena de enunciação que ele impõe e por intermédio 

da qual se legitima; entende-se por isso que o dito e o dizer se sustentam 

reciprocamente. O legado de Ducrot é claro aqui. 

Daí decorrem discussões epistemológicas de grande interesse para os estudos 

da linguagem, sobretudo as referentes ao estatuto dos sujeitos, que são entendidos 
                                                
5  Esse tópico é desenvolvido em profundidade no trabalho publicado no Brasil como Discurso 
Literário (São Paulo: Contexto, 2006). Nos capítulos iniciais, discute-se a noção de discurso 
constituinte, que recobre também textualizações postas em circulação como científicas, filosóficas ou 
religiosas, e que se impõem como discursivização hegemônica em dadas conjunturas. 



como coenunciadores, e as que tocam nas relações entre material linguístico e 

material extralinguístico, contemplando a intrincada tessitura do interdiscurso.  

Mas essa compilação de artigos escritos entre 1998 e 2006 não configura uma 

revisão sistemática. Os artigos coligidos não receberam um prefácio orientador. Em 

nota introdutória, os organizadores advertem que, afora a tripartição temática, nenhum 

critério chave-de-leitura é oferecido. Com simplicidade gráfica, seguem-se os 

capítulos, sem instruções específicas da tripartição sugerida no sumário.  

Na Parte I “Generalidades sobre Análise do Discurso”, há dois capítulos de 

caráter eminentemente teórico, um dos quais aborda o que Maingueneau chama de 

unidades tópicas e unidades não-tópicas, com a evocação de elementos da 

Arqueologia do Saber (1969) de Foucault e disposições de Pêcheux desde o artigo 

"La sémantique et la coupure saussurienne" (1971). A partir dessa “dupla 

paternidade” da noção de formação discursiva de que muitos analistas se valem, o 

autor desenvolve pontos em que já tocou em outros textos, basicamente as noções de 

posicionamento, comunidade discursiva e genericidade. Deriva desse 

desenvolvimento uma reflexão sobre método, sobre o lugar do analista e seus modos 

de coletar e recortar dados, e apresenta-se a noção de percurso, crucial para o estudo 

de discursivizações cujos enunciados não se apresentam ao analista institucionalmente 

organizados, sistematizados, exigindo que ele desenvolva – e então descreva – seu 

modo de compilação, por definição um condicionamento da própria constituição do 

córpus. Ainda nessa primeira parte, no segundo artigo, Foucault é retomado mais 

amplamente com vistas a se verificarem, feitas as ressalvas quanto a sua posição em 

relação à Linguística, as “idéias-força” que frutificaram nos estudos do discurso.  

Na parte II “Conceitos da Análise do Discurso”, quatro capítulos tratam de 

conceitos que o autor desenvolveu na última década: discursos constituintes, ethos 

discursivo e, bastante ligadas à atual circulação midiática – ou mediatizada – dos 

discursos e fortemente voltadas à análise de material textual de ampla circulação, as 

noções de destacabilidade, sobreasseveração, particitação e hiperenunciação. Esses 

capítulos são marcadamente conceituações ou, em outros termos, construções em 

curso, novas delimitações baseadas no quadro já construído. Discutem-se os discursos 

constituintes, suas peculiaridades relativas à ligação entre operações linguageiras e 

espaços institucionais; o ethos discursivo, mobilizador de uma corporeidade afiançada 

por um tom que se desvela em certas manobras, com base nas quais se pode verificar 

que a interpretação não é mera decodificação, mas uma experiência da ordem do 



sensível, conjugação de controles e derivas; a ligação entre citação e destacabilidade, 

em que um enunciado se apresenta como digno de ser consagrado e se reproduz pela 

voz de um sobreasseverador, que não coincide com o enunciador do texto de origem 

e que, no entanto, se apropria de um traço desse texto, celebrizando-o; a 

hiperenunciação, uma espécie de forja dos destaques de enunciados-primeiros, que 

supõe uma comunidade discursiva da qual participam os interlocutores e, assim, 

certos modos de particitação que lhes permitem citar como indivíduo e coletivo. 

Na parte III “Trabalhos sobre corpora”, problemas relativos à cenografia, aos 

discursos constituintes e à genericidade são mobilizados com vistas à análise de 

materiais específicos. Não se discute a validade das formulações conceituais em jogo; 

antes, postula-se sua validade e conduz-se a observação dos dados, pois o interesse 

consiste em operar com conceitos e raciocínios teóricos que não são velhos 

conhecidos de toda a gente. Fundamentalmente, operacionaliza-se o entendimento da 

maquinaria discursiva como dispositivo enunciativo em funcionamento.  

Essa formulação se desenhava já em Novas Tendências em Análise do 

Discurso, publicado no Brasil em 1997, dez anos depois de sua primeira edição 

francesa, e que até hoje circula nas referências bibliográficas de estudiosos que não 

põem em foco o corpo teórico desenvolvido por Maingueneau. Desde aí, dispersas em 

textos variados, foi sendo refinada a noção de cenografia (ligada à superfície textual, 

ou seja, à textualização dos discursos) e as discussões sobre os tipos de discurso 

(ligadas à problemática da instituição discursiva). Trata-se de abordar a relação do 

quadro cênico – cena englobante (tipo de discurso) e cena genérica (formalização em 

que esse tipo de discurso se materializa) conjugadas – com a textualização, a 

cenografia, que, condicionada por essa conjugação, se produz. Ela tem a ver 

justamente com a foz de um discurso. É possível cenografar de diferentes modos, por 

exemplo, o discurso religioso (cena englobante) materializado em uma missa católica 

(cena genérica): ela pode ser silenciosa, ter canto gregoriano, convidar à 

interiorização, mas pode também ser animada por cantos coletivos ao som de bateria, 

guitarra e plamas, com a projeção das letras em uma tela ao lado do altar, um convite 

à euforia. O interesse desse entedimento consiste no esclarecimento dessa relação: 

como podem duas cenografias tão distintas serem ambas de missas católicas? Ora, 

elementos definidores do regime genérico se mantêm, uma certa estrutura das partes 

que caracterizam esse encontro, por exemplo, a ponto de ser possível transfigurá-las 

sem destituí-las de sua institucionalidade. A cenografia é o lugar da manobra dos 



sujeitos, cujas posições dadas e herdadas via quadro cênico são trabalhadas na direção 

de um posisionamento, mais ou menos singular, conforme a institucionalidade do 

quadro, sua força de coerção, as brechas para resistência ou subversão. Nela residem 

as reiterações que filiam uma discursivização e também as singularidades que 

apontam para o novo, a autoria, a criação, entre outros tópicos que exigem tratar do 

discurso para além da estrita reprodução da organização social. O móbil da história. 

A cenografia é, enfim, uma materialização da dinâmica das restrições 

semânticas, da tessitura do interdiscurso, é a superfície em que tomamos contato com 

os tipos de discurso, com as implicações dos regimes de genericidade em que 

encarnam, isto é, com as formas de gerir os gêneros socialmente estabelecidos – 

inclusive, como é frequente, nas suas fronteiras e liames. Enfim, só há sentido em 

pensar num tipo de discurso na medida em que, como cena englobante, opera-se essa 

complexa gestão de sua materialização (ver, por exemplo, Maingueneau 2004). 

Assim, no capítulo "Cenografia epistolar e debate público", relações entre 

genericidade e cenografia são postas em relevo na confrontação do caráter privado da 

relação epistolar que cenografa uma campanha política. No capítulo "O discurso das 

organizações internacionais: um discurso constituinte?", retoma-se a idéia de que a 

unidade pertinente de análise não é o discurso mas o sistema de relações entre práticas 

discursivas distintas, reciprocamente delimitadas; e a reflexão sobre o interlocutor se 

desdobra na análise de documentos cujos autores são coletivos administrativos, e cuja 

voz se faz ouvir como unidade amigavelmente estabelecida, irrecorrível e, ao mesmo 

tempo, representativa de uma diversidade irredutível. No capítulo "Análise de um 

gênero acadêmico", a vinculação entre textos e lugares sociais é base para propor a 

consideração de gêneros conversacionais e gêneros instituídos: relatórios acadêmicos 

redigidos por bancas de defesa (do sistema francês) são examinados, permitindo 

levantar algumas questões sobre autoria e sobre o tênue movimento entre práticas de 

manutenção e práticas de ruptura nas atividades discursivas mais institucionalizadas.  

Podemos dizer, finalmente, que o que faz desses nove textos um conjunto não 

é um ditame editorial, nem balizas didáticas. Possivelmente por isso as traduções, 

assinadas por diferentes pesquisadores, não foram submetidas a procedimentos de 

padronização, como a grafia de certos termos, por exemplo, ou formas de remissão 

interna – o que se poderia pensar desejável, uma vez que há relações teóricas 

importantes entre os vários artigos das três partes. Mas é fácil constatar que não se 

pretendia ensinar a ler Maingueneau ou apresentar essas análises como uma 



ramificação da Análise do Discurso que procura amealhar adeptos. Ao contrário. Os 

organizadores, que também participaram das traduções, fazem questão de registrar 

que não trabalharam nessa edição como quem sabe mais e generosamente indica a um 

público menos capaz quais são as boas trilhas de leitura, ainda que não acreditam 

numa total liberdade dos leitores. Faz diferença que esses textos circulem entre nós, e 

não há outra razão para o empreendimento, e essa diferença não se faria 

eventualmente melhor ou maior se se tentasse controlar um caminho de leitura e 

estudo dessas formulações. A própria teoria põe em xeque essa ambição: sendo as 

práticas discursivas constitutivamente heterogêneas e as interlocuções atravessadas 

por interincompreensões, entende-se que os fios dos discursos se entrelaçam pelas 

mãos dos interlocutores, e que seus gestos, algo idiossincráticos, trabalham em função 

de quadros semânticos estabelecidos historicamente, moventes e passíveis de escapar 

– ou mesmo de se fazer escapar.  

 

Em cena, a breve abordagem de um caso  

 Propomos, aqui, uma breve abordagem de um caso recente de circulação 

ordinária dos sentidos, no qual se pode verificar como o primado do interdiscurso e a 

semântica global funcionam como princípios geradores da discursivização, que, como 

foi sublinhado, tem uma foz discursiva: um trabalho cenográfico condicionado pelo 

quadro cênico e condicionante da intersubjetividade que se instaura. 

Março de 2015. Em uma conjuntura de valorização de unhas pintadas, como 

se pode verificar no aumento de linhas de produtos, na diversificação de combinações 

da moda, nas categorias de investimento estético (o esmalte é vendido como um 

acessório de roupas) e na profusão de campanhas publicitárias, a tradicional marca 

Risqué (que existe há mais de cinquante anos e é líder no segmento) propõe a hashtag 

#homensqueamamos em uma campanha de intuito viralizante – como sabidamente é o 

caso de toda publicidade concebida hoje para circulação digital.  

Na figura 1, a seguir, vemos que a hashtag remete a um discurso que dá 

sustentação ao sentido de “homens adoráveis”, estabelecido nas relações parafrásticas 

que se propõem: os que surpreendem fazendo o jantar (não se esperaria de um homem 

que o fizesse), os que pedem em casamento (supostamente a expectativa suprema de 

toda mulher), os que mandam mensagem, mandam flores... E são, como os esmaltes, 

um “assunto queridinho das mulheres”. Calcada em uma estrutura material mais ou 

menos fixa – “Risqué João disse eu te amo”;  “Risqué André fez o jantar”, “Guto fez 



o pedido”, etc. –, desdobra-se uma estratégia reiterada na difusão de marcas e 

produtos – o uso de nomes de pessoas, poderoso recurso cenográfico, evocador de 

uma corporeidade – em uma composição semiótica que recorre a certos tipos de 

grafismo, símbolos e uma diagramação que remete à intimadade de “agenda de 

anotações de moças”, as quais supostamente registram seu cotidiano com a disciplina 

e a graça atribuíveis às jovens que se interessam por esmaltes. Há um mundo ético 

dando sustentação a esse imaginário: certos modos de viver, isto é, certas práticas 

cultivadoras de certos valores sustêm um discurso sobre as virtudes masculinas 

heterossexuais características de uma sociedade patriarcal, patrimonial, etc. 

 

 
Figura 1 - Campanha #homensqueamamos, imagem disponível em 

https://estilo.catracalivre.com.br/ (último acesso 13 de junho de 2015) 
 

E essa discursivização, textualizada nessa cenografia, foi lida por toda uma 

comunidade que se instituiu justamente ao recusá-la, filtrando por uma dada grade 

semântica, o que aponta como discurso sexista. Conforme se pode verificar na figura 

2, publicada em artigo do portal Catraca Livre, sob o título “Com campanha sexista, 

linha ‘Homens que Amamos’ da Risqué gera polêmica” (Cf. 

https://estilo.catracalivre.com.br/, último acesso 13 de junho de 2015), espalharam-se, 

além de vídeos no Youtube (por exemplo,  “Homens que amamos?”, de Gabbie Fadel, 

em https://www.youtube.com/watch?v=eL0EbO7Jivo - último acesso 13 de juho de 

2015), tuítes e páginas no Facebook, como se verifica nos dados a seguir, com a 

hashtag #homensrisque, ou seja, em substituição ao “que amamos”,  “risque” designa 

uma categoria de homens de que se toma distância: 



 

 

 

 
Figura 2 -  Tuítes sequenciais sobre a campanha #homensqueamamos, imagem disponível em 

https://estilo.catracalivre.com.br/ (último acesso 13 de junho de 2015) 

 

 Houve farta criação de enunciados como “Risqué Otávio não pôs a toalha 

molhada da cama” ou “Risqué Rafael deu descarga e abaixou a tampa da privada”, 

que confrontam a noção de coisas adoráveis que os homens podem fazer para as 

mulheres construída na campanha, ao proporem a retomada da estrutura de base 

[Nome de Pessoa + Ação Adorável] só que preenchendo a posição Ação Adorável 

com enunciados que convocam uma memória discursiva estereotípica: o proverbial 

desleixo dos homens, de que supostamente se orgulham. Interincompreensão regrada? 

Em um dos tuítes se avalia que a campanha acabou “saindo pela culatra”. 

 Vemos na figura 2, entre outras coisas, a referência a um político de recente 

projeção (Levy Fidelix), cuja homofobia pôs questões sobre o tema no centro da 

camapanha presidencial de 2014. Vemos também a menção a um episódio televisivo 

em que uma celebridade midiática (Alexandre [Frota]) se vangloria de um 

comportamento à margem da lei. São convocados, nesse jogo de tradução entre 

diferentes possicionamentos sobre um tema de circulação no espaço público, 

acontecimentos contemporâneos, referentes sociais diversos. A estrutura material dos 

enunciados, de alta pregnância, apoiada em discursos de alto teor polêmico na atual 



conjuntura social e política brasileira – poderíamos enumerar os desdobramentos da 

implantação da Lei Maria da Penha, por exemplo – é apropriada pelos que reagem 

instituindo um discurso-outro. Decerto heterogêneo, como toda discursivização que 

define uma comunidade discursiva, cuja coesão é dada por um consenso provisório, 

que, ainda assim, delimita uma grade e uma identidade. 

Essa identidade se define porque, ao tomar a palavra, filiando-se a dadas 

memórias, os sujeitos nutrem certos traços cenográficos (mobilizando estruturas 

conhecidas e cenas historicamente validadas), e firmam um debate social que circula 

em esferas diversas, encarnado em gêneros discursivos variados, fazendo percursos 

que, na sua dinâmica, produzem a trama interdiscursiva. E isso propicia derivas, 

transformações. A figura 3 mostra uma apropriação não da campanha da Risqué, mas 

da polêmica por ela suscitada, confrontada, agora, com outra polêmica contemporânea.  

Na esteira de uma eleição presidencial marcada por sucessivos episódios 

provocadores de intensa polarização social, publica-se a versão “inacabada” de uma 

entrevista feita pela Reuters Brasil ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 

ferrenho opositor dos presidentes que o sucederam. Publica-se (um hiperenunciador 

define as manobras editoriais?) no portal da renomada agência de notícias uma versão 

em que há um “recado” para o entrevistado. No trecho em que se registra a declaração 

de um terceiro sobre o “esquema de pagamento de propinas na Petrobrás” ter 

começado no “governo tucano”, implicando o partido de Fernando Henrique, lê-se, 

logo a seguir: “(Podemos tirar, se achar melhor)”. Viralizado o screenshot da página 

da Reuters, muitos fóruns acolheram o debate sobre mídia e política, cenas 

englobantes bastante amalgamadas na atualidade. E certamente muito há a dizer sobre 

o episódio, e mesmo sobre um acontecimento mais amplo, que vem sendo referido 

como “crise da mídia”. Aqui, proporemos de modo sucinto um último dado sobre a 

campanha da Risqué, que não a refere verbalmente, embora nela se apoie.  

 

 
Figura 3 – Imagem de circulação viral (Twitter, Facebook e emails) entre março e abril de 2015. 



Verifica-se aí, mais uma vez, o movimento dos discursos, que estão em 

permanente produção de si no atrito com outros, encarnando cenas genéricas que 

vivificam cenografias, nas quais ganham vida os debates públicos.  

Viralizou-se a hashtag #PodemosTirarSeAcharMelhor, com a criação, entre 

outros dispositivos, de um perfil no Facebook que publica “Tudo que a grande mídia 

deveria ter incluído nas reportagens em nome do interesse público, mas TIROU POR 

ACHAR MELHOR.” (Em https://www.facebook.com/podemostirarseacharmelhor, 

último acesso 13 de junho de 2015), e o tema do sexismo suscitado pela campanha da 

Risqué foi retomado de modo a promover a homologação da Reuters com um reles 

removedor de esmaltes e, ao mesmo tempo, um censor leviano. Há um efeito 

derrisório nessa dupla leitura que indicia um posicionamnto no interdiscurso, 

referindo-se aos temas em debate público, mas também ao modo como se alimenta o 

debate a partir de um gesto de dimensão individual: fazendo destacamentos como os 

da montagem acima, comentando-os em diferentes plataformas, editando-os para 

postá-los, ou simplesmente clicando para repassá-los a “sua” rede. 
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