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RESUMO: 
Segundo os pressupostos da AD – Análise de discurso de linha francesa, o propósito 

principal da ideologia é constituir indivíduos “livres” como sujeitos dependentes. Tendo 

em vista que somos sujeitos interpelados pela ideologia, inconscientemente submetidos a 

ela. Esta pesquisa buscou analisar os tipos de discursos que circulam nos corredores 

externos do restaurante universitário da UFS – RESUN, os quais interpelam os usuários. 

De acordo com a AD, passamos por dois tipos de esquecimento: o esquecimento 

ideológico, em que temos a ilusão de sermos a origem do nosso dizer, e o esquecimento 

da enunciação, no qual todo dizer já foi dito, sendo apenas retomado de maneiras 

diferentes. Dessa forma, ao longo desse trabalho, permearemos por categorias com as 

quais a AD trabalha, sendo elas:  o interdiscurso, as memórias discursivas, as condições 

de produção, as formações discursivas, o bom sujeito e o mau sujeito, mostrando o sujeito 

de discurso em funcionamento. Quanto à metodologia, o trabalho procurou descrever a 

materialidade discursiva, ou seja, os cartazes, os quais se apropriam tanto do discurso 

imagético quanto do discurso textual. Em relação aos elementos constitutivos dos 

cartazes, esses estão plotados em quadros de madeira, pendurados por cordões de aço 

espalhados na área externa do RESUN. Os enunciados dos cartazes foram tratados como 

Recorte (R), ancorado no artigo de Eni Orlandi (1984), que trata da segmentação ou 

recorte. Para tanto, eles são divididos por temáticas, em que serão trabalhadas as seções: 

fila, higiene, discurso do saber e gestão. Uma vez que o trabalho recorre à noção de 

“sujeito do discurso”, essa será também nossa categoria de análise. Sendo assim, nos 

apropriamos dos fundamentos teóricos e metodológicos da Análise de discurso de linha 

francesa, conforme proposta por Pêcheux (1993, 2003, 2015), Orlandi (1997, 2008, 

2015), Althusser (1998), entre outros autores.  Como resultados obtidos, a análise dos 

cartazes nos permitiu verificar que os sentidos produzidos apontam para a gestão do 

sujeito, envolvendo os usuários numa discursividade, a qual nos mostra o sujeito do 

discurso em funcionamento. Observamos ainda que a adoção de boas práticas sugeridas 

nos cartazes aponta para o sujeito do fluxo, ou seja, aquele que segue o fluxo e reproduz 

as práticas em silêncio.  

Palavras-chave: Discursos. Ideologia. Interpelação. Formação discursiva. Sujeito do 

discurso.  

 

ABSTRACT 

According to the assumptions of AD - French discourse analysis, the main purpose of 

ideology is to constitute “free” individuals as dependent subjects. Bearing in mind that 

we are subjects challenged by ideology, unconsciously submitted to it, this research 

sought to analyze the types of speeches that circulate in the external corridors of the UFS 

- RESUN university restaurant, which challenge users. According to AD, we go through 

two types of forgetfulness: ideological forgetting - where we have the illusion of being 

the origin of our saying and forgetting the enunciation - where every saying has already 

been said, being only taken up in different ways. Thus, throughout this work, we will 

permeate by categories with which AD works, namely: the interdiscourse, the discursive 

memories, the production conditions, the discursive formations, the good subject and the 

bad subject, showing the subject of speech functioning. As for the methodology, the work 

sought to describe the discursive materiality, that is, the posters, thus appropriating both 

imagetic and textual discourse. Regarding the constituent elements of the posters, they 



are plotted on wooden frames, hanging by steel strings scattered on the outer area of the 

RESUN. The statements of the posters were treated as Cut (R), anchored in the article by 

Eni Orlandi (1984), which deals with segmentation or cut. Therefore, they are divided by 

themes, where the sections will be worked: queue, hygiene, discourse of knowledge and 

management. Since the work uses the notion of “subject of discourse”, this will also be 

our category of analysis. Thus, we appropriated the theoretical and methodological 

foundations of the French Discourse Analysis, as proposed by Pêcheux (1993, 2003, 

2015), Orlandi (1997, 2008, 2015), Althusser (1998), among other authors. As results 

obtained, the analysis of the posters allowed us to verify that the meanings produced point 

to the subject's management, involving users in a discourse, which shows us the subject 

of the discourse in operation. We also observed that the adoption of good practices 

suggested in the posters points to the subject of the flow, that is, the one who follows the 

flow and reproduces the practices in silence. 

Keywords: Discourse. Ideology. Interpellation. Discursive formation. Speech subject. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Segundo os pressupostos da Análise de Discurso, doravante AD, somos 

indivíduos interpelados em sujeitos pela ideologia, pois somos constituídos nela. Ao 

nascermos não escolhemos nosso nome, nacionalidade, tudo já nos é dado. Para Pêcheux, 

fundador da Análise de Discurso, o sujeito passa por dois tipos de esquecimentos: o 

esquecimento ideológico e o esquecimento da ordem da enunciação. O esquecimento 

ideológico afirma que o sujeito tem a ilusão de ser a origem do seu dizer, já o 

esquecimento da enunciação vai apontar que o sujeito, ao falar, faz recorrência a famílias 

parafrásticas, em que o dizer pode ser sempre outro. É nessa direção que a AD se destaca. 

Sendo o sujeito constituído na ideologia, ele é afetado por tudo que lhe cerca. Uma das 

facetas da ideologia é não se mostrar, e sim deixar o sujeito ter a ilusão que ele é a origem 

do seu dizer. Amparando-nos nessa premissa, o objetivo desse trabalho é mostrar como 

os usuários do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Sergipe, doravante 

RESUN, são interpelados pelos discursos produzidos nas placas penduradas nas áreas 

externas do restaurante. Os discursos direcionam os usuários a “seguir” um receituário 

médico, dessa forma, os usuários são orientados e dirigidos a se comportarem e refletirem 

de acordo com os enunciados dispostos nas placas. Nessa discursividade, veremos que 

esses enunciados levam a discursos que apontam para a medicina, nutrição, 

administração, matemática e higiene, em que categorizam o sujeito, mostrando 

novamente que, de fato, somos sujeitos ideológicos, e não somos livres para decidir, pois 

tudo já está pronto.  

O discurso é objeto da Análise de Discurso, e refletir como ele é produzido na 

sociedade e suas significações é uma das premissas da AD. A Análise de Discurso vai 

trabalhar com três regiões do saber: a linguística, a psicanálise e o marxismo. No decorrer 

desse trabalho, veremos como essas três regiões constituem o discurso. De acordo com 

Althusser (1998, p. 94), o propósito principal da ideologia é construir indivíduos 

independentes como sujeitos dependentes. Assim, o autor vai apontar que ao 

cumprimentar alguém na rua, com um “olá”, um “bom dia”, há um reconhecimento 

ideológico por parte dos falantes, porém nem eles mesmos se dão conta que são 

constituídos na ideologia, porque esta nunca se mostra. É nessa ideologia que esse 

trabalho vai se pautar. Althusser (1998) ainda enfatiza que a sujeito ideológico já existe 

antes mesmo de nascer, porquanto tudo já está “dado”, de modo que o indivíduo não tem 

a opção de escolher seu nome, nacionalidade. Os discursos são produzidos por meio de 
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memórias discursivas, há um dizer que se retoma, vindo de outro lugar. As condições de 

produção são acionadas pela memória, segundo Orlandi (2015, p. 28), e têm suas 

características quando pensadas em relação ao discurso. Abordaremos essas partes com 

mais precisão no decorrer do trabalho. O importante é entendermos as constituições dos 

discursos, uma vez que os mesmos são envolvidos por significações e não são fixos, ou 

seja, estão sempre voltados para a interpretação. A língua para a AD está propensa aos 

deslizes e rupturas, visto que os sentidos estão sempre se construindo. 

 As Formações Discursivas, doravante FD, segundo Orlandi (2015, p. 41), 

permitem compreender o processo de produção de sentidos, atribuindo ao analista a 

possiblidade de estabelecer regularidades no funcionamento do discurso. Dessa forma, 

trabalharemos os enunciados das placas, nos quais será exibido a discursividade das 

mesmas, em que há uma constituição para que os sentidos se mantenham, ou seja, o 

discurso, a formação discursiva que ali se encontram. Nesse ínterim, os discursos parecem 

apontar para a constituição do “bom sujeito”. De acordo com a AD, o “bom sujeito” é 

aquele que se identifica com a FD dada. O “mau sujeito” é aquele que foge ao que está 

sendo estabelecido, embora esse “mau sujeito” não rompa por completo com o sistema, 

o que nos leva a entender que ele assume duas identidades de modo simultâneo: a do 

“mau sujeito” e a do “bom sujeito”. Uma vez que o sujeito é ideológico pelos pressupostos 

da AD e não existe ideologia sem sujeito, aquele sujeito que se desidentifique com a FD 

dada pode até romper com o sistema, tendo a ilusão de liberdade, contudo acaba caindo 

em outra ideologia. Pensemos no exemplo do cristão. Se ele se desidentifica com o 

cristianismo, logo ele já cai na ideologia do ateísmo, assim, notemos que não há como 

fugir da ideologia. Conforme preconiza Althusser (1998), somos constituídos nela.  

Observaremos, a partir das análises dos enunciados das placas, que há um “saber 

científico” norteando todo dizer, como uma forma de poder. Veremos como o discurso 

médico, o nutricionista e o administrativo interpelam os usuários nas análises que 

faremos. Os sentidos vão além do que se está proposto ali. Trabalharemos o dito e o não 

dito citado por Orlandi, em que todo dizer traz relação com o não dizer, e é justamente 

nesse “não – dito” que a AD se ocupa. Ela não trabalha com que está óbvio, mas sim com 

aquilo que causa estranhamento. É nesse ínterim que se busca construir sentidos, 

significações. De acordo com Althusser (1998), tratando-se dos Aparelhos Ideológicos 

de Estado – AIE, a Igreja, a Escola, a Família, o Jurídico, entre tantos outros funcionam 

pela Ideologia.  As escolas, como aparelhos ideológicos por excelência, possuem suas 
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normas e castigos para “educar” aqueles que se contrapõem às suas regras. É com base 

em nossas análises que trataremos no decorrer desse trabalho como essa dominação 

funciona, já que o restaurante está localizado dentro da universidade. Nossa proposta é 

também verificar como os usuários enquanto “sujeitos” estão sendo construídos a partir 

das Formações Discursivas dadas. As seções analisadas nesse trabalho tais como: fila, 

higiene, discurso do saber e gestão, nos direcionam a reflexões sobre como o sujeito do 

discurso está em funcionamento. Por meio das análises percebemos que há uma gestão 

dos sujeitos a partir dos discursos dispostos nas placas penduradas nas áreas externas do 

RESUN, principalmente quando alguns discursos presentes nos cartazes utilizam o termo 

“fluxo” para o bom funcionamento do restaurante.  
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2 ASPECTOS TEÓRICOS DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

2.1 AS CORRENTES DE FILIAÇÃO DA AD 

Bem como para a Linguística a língua é seu objeto de estudo, o discurso para a 

Análise de Discurso é também seu objeto.  

Tendo em vista os estudos de Michel Pêcheux para compreender como o discurso 

funciona, dado que o autor defende a ideia de que a linguística não explica o discurso, o 

filósofo se pontuou para defender sua tese no materialismo histórico e, posteriormente, 

na Psicanálise. Utilizando os conceitos de Karl Marx e de Louis Althusser, pensadores 

que falam da interpelação do indivíduo pelas condições da sociedade e suas relações 

históricas e sociais, Pêcheux se valeu desses conceitos para dizer que são as condições 

históricas e sociais as responsáveis por determinar todo dizer, ou seja, o discurso de um 

sujeito. Assim, conforme Orlandi (2015, p. 17), “Nos anos 60, a Análise de Discurso se 

constitui no espaço de questões criadas pela relação entre três domínios disciplinares que 

são ao mesmo tempo uma ruptura com o século XIX: a linguística, o Marxismo e a 

Psicanálise”. 

 Valendo-se da premissa de que a Linguística é constituída pela não transparência 

da linguagem, ou seja, a língua é objeto da linguística e tem sua ordem própria, Pêcheux 

vê nessa constituição algo que foge à afirmação da linguística, pois para ele a relação 

linguagem e pensamento não é unívoca, não sendo então uma relação direta, termo a 

termo, possuindo cada uma sua especificidade. Seguindo essa linha de pensamento, 

Orlandi (2015, p.17) aponta que a Análise de Discurso direciona o legado do materialismo 

histórico, de que há um real da história envolvendo o homem, mas que esta não lhe é 

transparente. Assim, Orlandi (2015, p. 17) afirma: 

Nos estudos discursivos, não se separam forma e conteúdo e procura-

se compreender a língua não só como uma estrutura, mas sobretudo 

como acontecimento. Reunindo estrutura e acontecimento a forma 
material é vista como acontecimento do significante (língua) em um 

sujeito afetado pela história. Aí entra então a contribuição da 

Psicanálise, com o deslocamento da noção de homem para a de sujeito. 

Este, por sua vez, se constitui na relação com o simbólico, na história.  

 

Em relação ao papel da psicanálise e sua atuação no sujeito, abordaremos em outro 

momento como o sujeito está afetado pela história e é constituído pelo inconsciente. 
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Orlandi (2015, p.18) afirma que a Análise de Discurso é herdeira da Psicanálise, do 

Materialismo Histórico e da Linguística. Dessa forma, a autora faz uma classificação, na 

qual aponta que a língua tem sua ordem própria, entretanto, só é relativamente autônoma, 

que a história tem seu real afetado pelo simbólico – há uma recorrência de se buscar os 

sentidos nos fatos; e, por último, que o sujeito da linguagem é descentrado, pois, ao 

mesmo tempo em que é afetado pelo real da língua, é também afetado pelo real da história, 

não tendo um controle sobre a forma pela qual é afetado. Essas três regiões, Linguística, 

Materialismo Histórico e Teoria do Discurso são atravessadas pela teoria da subjetividade 

psicanalítica. Ou seja, há um “Outro” que atravessa todo dizer, do qual falaremos mais 

adiante.  

 

 2.2 A INTERPELAÇÃO DOS INDIVÍDUOS EM SUJEITOS – “IDEOLOGIA” 

ALTHUSSER (1998, p.93) afirma que “só existe ideologia pelo sujeito e para 

sujeitos”. Segundo o autor, toda ideologia tem a função de constituir os indivíduos em 

sujeitos.  Em vista disso, Althusser ao escrever sua tese vai traçar de maneira singular e 

simples que, tanto ele, enquanto autor de sua tese, como o leitor que está lendo-a são 

sujeitos ideológicos, ou seja, vivem “naturalmente” ou “espontaneamente”, conforme 

frisou o autor, “O homem é por natureza um animal ideológico”. Althusser vai apontar 

que é na “evidência” que nós somos sujeitos, assim como uma palavra designa outra, 

dando-lhe a transparência da linguagem. É por um efeito ideológico que eu e você somos 

sujeitos (Althusser, 1998, p. 95). Ao tratar dessa “evidência”, o autor descreve um 

reconhecimento ideológico. Assim, ele dá um exemplo de quando alguém bate em nossa 

porta e perguntamos quem é, a resposta “sou eu” nos leva ao reconhecimento. Por esse 

viés, o autor também enfatiza sua tese, dando outro exemplo, de que quando 

reconhecemos alguém na rua, dizemos “olá”, apertando-lhes a mão, estamos fazendo uma 

prática ritual material do reconhecimento ideológico.  Assim, para Althusser: 

“Com esta nota prévia e estas ilustrações concretas, pretendo apenas 

fazer notar que eu e você (leitor) somos sempre já sujeitos e, como tais, 

praticamos ininterruptamente os rituais do reconhecimento ideológico, 
que nos garante que somos efetivamente sujeitos concretos, individuais, 

inconfundíveis e (naturalmente) insubstituíveis. (Althusser, 1998, p.97) 
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É a partir da ideologia que somos constituídos em sujeitos. Há uma interpelação 

que nos tornam assujeitados a ela. Como exemplo, o autor demonstra que essa 

interpelação ocorre no momento que atendemos a um chamado do policial na rua, 

voltando a nossa cabeça para atendê-lo e, automaticamente, deixamos de ser indivíduos 

para nos tornarmos sujeitos, porque reconhecemos que essa interpelação é dirigida a nós. 

Conforme ALTHUSSER (1998, p. 100), “[...] A existência da ideologia e a interpelação 

dos indivíduos como sujeitos são uma única e mesma coisa”.  

O autor explica que aqueles que estão na ideologia se acham fora dela, e este é um 

dos efeitos da ideologia segundo o autor: a ideologia nunca vai dizer: “Sou ideológica”. 

Em sua tese, Althusser defende que a ideologia sempre já esteve “lá” e que todo indivíduo 

é assujeitado por ela, tornando-se sujeitos. Assim, por esse motivo, o autor defende a 

premissa de que “os indivíduos são sempre já sujeitos” (Althusser, 1998, p.102). Nesse 

ínterim, o indivíduo já é sujeito antes mesmo de nascer, por exemplo, ao receber um 

nome, uma nacionalidade, uma cultura. Não há uma escolha, já somos assujeitados a tudo 

que nos rodeia. Seja na educação ou no ambiente familiar. Não escolhemos algo novo, 

como, por exemplo, uma educação diferente, uma profissão diferente, embora tenhamos 

a opção de escolher sobre qual carreira queremos seguir, e isso entre “aspas”, porque 

mesmo ao escolhermos uma profissão, já fomos desde cedo designados a ela, mesmo que 

de forma inconsciente. Tudo já está pronto. Somos indivíduos que nos consideramos 

livres, mas que já somos assujeitados a essa sociedade conforme preconiza Althusser 

(1998). Somos e seremos sempre seres assujeitados. Temos uma ilusão de liberdade de 

escolha, que no fundo nos leva a crer que somos livres, porém, estamos presos à ideologia, 

pois somos constituídos nela.  

2.3 PÊCHEUX E OS APARELHOS IDEOLÓGICOS DE ESTADO 

Ao se tratar dos Aparelhos Ideológicos de Estado propostos por Althusser, 

Pêcheux (1995, p. 144) enfatiza, entre outros aspectos, que “as ideologias não são feitas 

de “ideias”, mas de práticas”. Dessa forma, o autor descreve que: 

 ideologia não se reproduz sob a forma geral de um Zeitgeist (isto é, o 

espírito do tempo, a “mentalidade” da época, os “costumes de 
pensamento”, etc.) que se imporia de maneira igual e homogênea à 

“sociedade” como espaço anterior à luta de classes: “Os aparelhos 

ideológicos de Estado não são a realização da ideologia em geral...” 
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Procurando descrever as ideologias e a forma como Os Aparelhos Ideológicos de 

Estado funcionam, o propósito de Pêcheux (1995, p. 143) é “esclarecer os fundamentos 

ideológicos de uma teoria materialista do discurso”. Retomando a citação acima, o autor 

vai destacar que a ideologia não é mentalidade, ela não pertence a alguém, ou seja, a 

ideologia está além de nós. Os Aparelhos Ideológicos de Estado (Igreja, Escola, Trabalho) 

não estão a serviço de alguém, dessa forma, a ideologia não é tomada instrumentalmente 

por ninguém. 

Em se tratando das condições ideológicas de reprodução/transformação das 

relações de produção, o autor afirma que essas “condições contraditórias são constituídas 

em um momento histórico dado e para uma formação social dada, pelo conjunto 

complexo dos aparelhos ideológicos de Estado que essa formação social comporta” 

Pêcheux, (1995, p. 145). O autor ainda defende que é por meio dos aparelhos ideológicos 

do Estado que se sucede a realização da ideologia e, por esse motivo, ela se torna 

dominante. Nesse ínterim, ele vai ressaltar que esse estabelecimento acontece por uma 

“dura e ininterrupta luta de classes”. Ou seja, há sempre uma luta por poder, entretanto, 

não há mudança, uma vez que os aparelhos são os mesmos. São apenas novas relações de 

desigualdades. Os aparelhos ideológicos, sendo lugar das condições ideológicas de 

transformação das relações de produção, essas mesmas condições contraditórias são 

constituídas em um momento histórico dado e para uma formação social dada.  Tudo isso 

ocorre por um conjunto complexo, em que essa relação de contradição, desigualdade e 

subordinação se evidencia.  Pêcheux aponta: (1995, p. 145) “(...) na verdade, seria 

absurdo pensar que, numa conjuntura dada, todos os aparelhos ideológicos de Estado 

contribuem de maneira igual para a reprodução das relações de produção e para sua 

transformação”.  

É a partir desse pensamento que a instância ideológica vai se apresentar por meio 

de formações ideológicas. Essas formações, ao mesmo tempo, possuem um caráter 

“regional” e comportam posições de classes. Nesse ínterim, há um desmembramento em 

regiões que se apropriam das condições da ideologia. Esse desmembramento é apontado 

pelo autor como Deus, a Moral, a Lei, a Justiça, o Saber, a Família etc., e as relações de 

desigualdade-subordinação entre essas regiões configuram a luta ideológica de classes. 

Podemos então pensar no poder de subordinação entre o pai e o filho, o professor e o 

aluno – esse desmembramento já é ideológico. À medida que essas relações de 

subordinação aparecem, novas relações de desigualdades vão sendo criadas. Pêcheux 
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ressalva que Althusser, ao apresentar a tese de que o conjunto dos aparelhos ideológicos 

de Estado da formação social capitalista conteria os sindicatos e os partidos políticos, 

designava a função atribuída aos partidos políticos e aos sindicatos sob a dominação da 

ideologia. Assim, o autor destaca que a função “subordinada” é inevitável, porém, 

necessária, pois assegura o “contato” e o “diálogo”. De tal modo, “O aspecto ideológico 

da luta para a transformação das relações de produção se localiza, pois, antes de mais 

nada, na luta para impor, no interior do complexo dos aparelhos ideológicos de Estado, 

novas relações de desigualdade – subordinação” Pêcheux (1995, p. 147). 

 

2.4 O SUJEITO DO DISCURSO E O SUJEITO DA LINGUÍSTICA 

Para se tornar ciência-piloto das ciências humanas, a linguística precisaria do seu 

objeto e método de estudo. Ao priorizar a língua, deixando de lado a fala, Saussure 

abandona o sujeito histórico. O sujeito da linguística é tratado pela própria língua. Assim, 

como vimos anteriormente sobre as formas de como os textos eram lidos, podemos 

perceber que a língua era dada por ela mesma. As respostas estavam no próprio texto, 

impossibilitando o leitor de pensar. Foram essas reflexões que levaram Pêcheux a refletir 

no sujeito do discurso. Do mesmo modo, segundo Ferreira (2010, p. 02), “a linguagem 

pela ótica discursiva ganha um traço fundamental na constituição do sujeito e do sentido, 

e vai distinguir-se também das condições que lhe conferem à psicanálise”. Em seu artigo, 

Ferreira vai destacar que o estruturalismo foi marcante nos anos 50 e 60, e a exclusão do 

sujeito era evidente, já que o mesmo era suscetível de perturbar a análise do objeto 

científico, assim, o movimento de 68 e suas novas interrogações trouxeram para o centro 

o sujeito que outrora fora excluído. Segundo Ferreira (2010, p. 02): 

Do ponto de vista político, a Análise do Discurso (AD) nasce, assim, na 

perspectiva de uma intervenção, de uma ação transformadora, que 
visava combater o excessivo formalismo linguístico então vigente. Ao 

lado dessa tendência revolucionária, a AD buscava de automatizar a 

relação com a linguagem, donde sua relação crítica com a linguística. 
A rigor, o que a AD fez de mais corrosivo foi abrir um campo de 

questões no interior da linguística, operando um sensível deslocamento 

de terreno na área, sobretudo nos conceitos de língua, historicidade e 

sujeito, deixados à margem pelas correntes em voga na época.  

 

Segundo Orlandi (2015, p. 44), amparando-se à tese de Althusser (1998) de que 

pela evidência somos sempre já sujeitos, aponta-se o paradoxo dessa premissa, uma vez 
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que é a ideologia que chama o sujeito à existência. Ao abordar esse tópico, Orlandi trata 

das evidências. Segundo a autora, são “as evidências que dão aos sujeitos a realidade 

como sistema de significações percebidas, experimentadas”. É nesse ínterim que ela vai 

apontar os “esquecimentos”. Segundo Pêcheux (1975) apud Orlandi (2015, p. 32), há dois 

tipos de esquecimentos no discurso, o esquecimento número dois, que é o da ordem da 

enunciação, ou seja, quando falamos, buscamos falar de uma maneira diferente, criando 

assim famílias parafrásticas ao longo da nossa fala, em que mostra que o dizer nunca é 

fixo, podendo sempre ser outro. Dessa forma, quando falamos “sem medo” – podíamos 

utilizar outros dizeres, tais como: “com coragem” ou “livremente”. Dito de outro modo, 

o dizer nunca está completo, há sentidos que atravessam as palavras, podendo estas 

sempre se tornarem outras, já que uma das premissas da AD é a interpretação, é a busca 

por sentidos, em que esse sempre foge, escapa, tornando-se outros significados. Não 

temos o domínio dos sentidos que as palavras vão produzir. É por esse motivo, talvez, 

que muitas vezes ouvimos ou até já dissemos: “Eu não quis dizer isso”, “Não era nesse 

sentido que eu estava falando”, “Me desculpa se passei essa impressão”. Como controlar 

os sentidos postos nas palavras? Talvez seja por isso que recorremos a essa família 

parafrástica, para deixar claro aquilo que se quer dizer; mas, ao mesmo tempo, aquilo que 

queremos dizer deixa algo não dito, pois o dizer incute simultaneamente o não dizer. Se 

até o silêncio é fundador, imagine as palavras que são colocadas no ar, suscetíveis a 

inúmeras interpretações.  

Segundo Orlandi (1997, p. 70), “(...) o silêncio é a própria condição da produção 

de sentido. Assim, ele aparece como o espaço “diferencial” da significação: “lugar” que 

permite à linguagem significar”. Mais adiante, a autora defende que o silêncio se instaura 

no dizer, porque ao falar, o sujeito tem necessidade de silêncio, para, enfim, formular o 

sentido daquilo que ele quer transmitir, ou seja, o sentido se reinstaura no falar (Orlandi 

1997, p. 71). O outro tipo de “esquecimento” apontado por Pêcheux (1976) apud Orlandi 

(2015, p. 33) é o esquecimento número um, esse se trata do esquecimento ideológico o 

qual frisaremos nesse trabalho, pois perpassa pela ordem do inconsciente à medida que 

somos afetados pela ideologia. É nesse esquecimento, segundo a autora, que o sujeito tem 

a ilusão de ser a origem de seu dizer, não percebe que tudo que ele diz já foi dito, uma 

vez que somos constituídos na ideologia. Assim, a autora vai apontar que quando 

nascemos, os discursos já estão em processos, que de forma inconsciente, apenas 

repetimos aquilo que já foi dito. Dessa forma, Orlandi (2015, p. 34) ressalta: 
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(...) Por isso é que dizemos que o esquecimento é estruturante. Ele é 

parte da constituição dos sujeitos e dos sentidos. As ilusões não são 
“defeitos”, são uma necessidade para que a linguagem funcione nos 

sujeitos e na produção de sentidos. Os sujeitos “esquecem” que já foi 

dito – e este não é um esquecimento voluntário. (...) 

 

Ao tratar do esquecimento como estruturante, podemos verificar que só assim o 

sujeito se constitui, pois imagine se ele se desse conta de que todo dizer já foi dito, que 

nada do que ele fala é novidade. Esse esquecimento nos constitui enquanto sujeitos 

participativos na sociedade, temos a “ilusão” de sermos a origem do dizer.  Esse 

esquecimento é importante para que possamos nos constituir. Como diz a autora, “é uma 

necessidade”. 

 

2.5 O SUJEITO INCONSCIENTE AFETADO PELA IDEOLOGIA 

Segundo os preceitos da Análise de discurso, o sujeito é construído pelo campo 

da linguagem, situada nos domínios da psicanálise e que vai dar lugar para o território do 

discurso, de acordo com Ferreira (2010, p. 04). Tanto no campo do discurso quanto no 

campo da psicanálise, o sujeito não está dado, ele se desenvolve, e esse desenrolar do 

sujeito se produz no terreno da linguagem. Assim, torna-se de suma importância trazer os 

conceitos de linguagem e ideologia, como já vimos anteriormente, proposta por Althusser 

no decorrer desse trabalho. Sabemos que, segundo a tese de Althusser, o indivíduo se 

torna sujeito ao ser interpelado pelos aparelhos ideológicos de Estado, ou seja, as normas 

existentes nesses aparelhos que afetam os sujeitos. Vale ressaltar que ao ser interpelado, 

o indivíduo não se dá conta que está na ideologia, tendo a ilusão de ser um sujeito livre, 

porém, sabemos que não há liberdade, visto que somos sujeitos ideológicos, já nascemos 

na ideologia, na qual tudo já foi dado. Segundo Ferreira (2010, p. 05), “Nas hostes 

psicanalíticas, enquanto isso, a ideologia não encontra a mesma acolhida, já que a 

psicanálise não costuma operar com essa noção, ainda que seja possível admitir uma 

passagem entre o inconsciente e a ideologia”. Mesmo não operando com essa noção de 

inconsciente e ideologia, a psicanálise, segundo a autora, parte de dois conceitos 

fundamentais: inconsciente e pulsão. Detendo-se, particularmente no inconsciente, Lacan 

vai construir um novo nome ao inconsciente, deixando-nos a tríade real-simbólico – 

imaginário. Partindo do nó borromeano, Lacan coloca o sujeito sendo afetado pela 

linguagem, ideologia e o inconsciente, cria um laço de interdependência entre essas três 
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estruturas e, ao mesmo tempo, deixa um furo próprio da estrutura de um ser em falta. 

Dessa forma, podemos então imaginar que o sujeito nunca está completo, marcado pela 

incompletude. Quanto a isso, Orlandi (2015, p. 50) afirma; 

A condição da linguagem é a incompletude. Nem sujeitos nem sentidos 

estão completos, já feitos, constituídos definitivamente. Constituem-se 
e funcionam sob o modo de entremeio, da relação, da falta, do 

movimento. Essa incompletude atesta a abertura para o simbólico, pois 

a falta é também o lugar do possível.  

 

É esse lugar da falta que vai possibilitar novas significações, nas quais não temos 

acesso completo, ou seja, o sujeito se constitui na falta, na ausência, prevalece uma busca 

pela constituição de sentidos que nunca se finaliza. Segundo Orlandi (2015, p. 50), ao 

dizer, o sujeito significa em condições determinadas, seja pela língua, pelo mundo ou pela 

sua experiência. Assim, de acordo com a autora, esses fatos requerem sentidos e uma 

memória discursiva. Trataremos disso mais adiante. Para Ferreira (2010, p. 05), “o furo 

da linguagem é representado pelo equívoco; o furo da ideologia expresso pela 

contradição, e o furo do inconsciente, trabalhado na psicanálise”. Dessa forma, a autora 

vai apontar que essa incompletude é marcante para o discurso, visto que essa falta acaba 

tornando-se o lugar do possível tanto para o sujeito desejante quanto para o sujeito 

interpelado ideologicamente. Assim, a incompletude compõe o discurso por causa desses 

“furos” que fazem parte do sujeito.  

 

2.6 O SUJEITO CLIVADO PROPOSTO POR LACAN 

De acordo com Ferreira (2010, p. 06), a Psicanálise, ao trazer para o campo 

epistemológico da análise de discurso a noção de sujeito clivado, deixa transparecer um 

novo tipo de sujeito: o sujeito inconsciente – assujeitado, tanto ao histórico e social e 

submetido ao seu inconsciente. Deste modo, tentando situar esse sujeito na Análise de 

discurso, Ferreira (2010, p. 06) aponta: “A concepção de Sujeito formulada por Lacan, 

como um sujeito descentrado, efeito do significante que remete para outro significante, 

encontra eco em outros campos das ciências humanas, como é o caso da análise de 

discurso”. Dessa forma, Lacan vai nos proporcionar um novo tipo de sujeito: o sujeito 

inconsciente. Já vimos em Althusser, o sujeito afetado, constituído na ideologia. Ambos 

os sujeitos não têm liberdade nem consciência de que são tanto afetados pela ideologia 

quanto pelo inconsciente.  Segundo Ferreira (2010, p. 06): 
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(...) Contemporaneamente na tradição francesa, esta questão se renova, 

tanto no campo da psicanálise lacaniana quanto no campo da análise de 
discurso, onde a noção de Grande Outro (Lacan) concorre com o 

conceito de Sujeito da Ideologia (Althusser) para denunciar o caráter 

ilusório de qualquer pretensão de autonomia das consciências.  

 

Dessa forma, a autora enfatiza que as discussões acerca da liberdade e de novas 

produções de significações acompanham o pensamento humano até os dias de hoje. Nesse 

ínterim, apontando a ciência do inconsciente, a ciência da ideologia, Pêcheux se apropria 

destas para abordar a ciência do discurso, a qual não busca romper com as ciências 

anteriores, mas se filiar a elas, fazer esse elo. 

 Segundo Tfouni (2008, p. 58), o qual aborda a leitura feita sobre os trabalhos de 

Benveniste, ele aponta duas concepções de sujeito, na qual a primeira defende que o 

sujeito existe na linguagem e nunca fora dela, e a segunda direciona para um sujeito que 

toma a língua por vontade própria. Tfouni vai contradizer essa afirmação dizendo: “Para 

a AD e a Psicanálise, não se pode dizer que o sujeito é centro, senhor, origem ou livre. 

Na verdade, essa não liberdade se refere ao que o sujeito não fala; ele é falado”. O autor 

argumenta que há diversas concepções para dizer que há outro no discurso do eu, já que 

na Psicanálise, o inconsciente é o discurso do Outro. Dessa forma, o autor se apoia nessa 

premissa para abordar o sujeito dividido, atestando que o sujeito é heterogêneo, uma vez 

que falam juntos o eu e o inconsciente, levando assim, segundo o autor, tratar o discurso 

como heterogêneo também.  

2.7 O DISCURSO E AS TRÊS REGIÕES QUE O ATRAVESSAM 

 

Fizemos um percurso histórico ao longo desse trabalho de como a Análise de 

discurso de linha francesa, fundada por Michel Pêcheux, procurou discutir a forma pela 

qual o discurso é constituído na sociedade. Perpassando pela linguagem, pelo 

materialismo histórico e pela psicanálise, vimos que o sujeito é tanto afetado pela 

ideologia proposta por Althusser quanto pelo inconsciente apontada por Lacan (Ferreira, 

2010). Dessas duas concepções teóricas, Pêcheux procurou destacar uma terceira teoria: 

o discurso. Com base nesse desdobramento, vamos permear nesse momento por um 

campo para procurar compreender como se constitui o sujeito do discurso, quais os 

caminhos percorridos pelo discurso e quais sentidos ele direciona.  
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Em seu livro “Discurso: estrutura ou acontecimento”, Pêcheux (2015) procurou 

refletir sobre a linguagem que não se submete ao conforto de se adequar às evidências do 

lugar já-feito, dado. Conforme Orlandi (2015, p.7) “problematizar as maneiras de ler, leva 

o sujeito falante ou o leitor a se colocarem questões sobre o que produzem e o que ouvem 

nas diferentes manifestações de linguagem”. Segundo a autora, não há como não estarmos 

sujeitos aos equívocos e opacidade da linguagem, posto que, estamos comprometidos 

com os sentidos e o político, não tem como não interpretarmos. Ainda segundo Orlandi 

(2015, p. 13), “(...) O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com 

o estudo do discurso, observa-se o homem falando”. Uma das premissas da AD é procurar 

compreender a língua fazendo sentido, e isso é constitutivo do homem e da história.  

Procurando descrever os sentidos produzidos pela palavra “on a gagné!” – 

“Ganhamos!”, no livro “ Discurso: estrutura ou acontecimento”, Pêcheux (2015, p. 24) 

discorre sobre o fato do presidente ter sido eleito, do grito percorrido nas ruas. A essas 

reflexões, o autor faz indagações sobre a identidade de quem ganhou. Foram os militantes 

do partido de esquerda? Ou o povo francês? O fato é que Pêcheux faz um apanhado de 

uma palavra que aletoriamente é do discurso esportista e agora ganha o discurso político. 

Há que se tomar aqui que as palavras são próprias de deslizamento, perpassando por 

regiões que produzem outros sentidos. Mas quem realmente ganhou?  

Uma das facetas da AD é propor que o dito traz um não-dito. Se existe vitória, 

automaticamente existe a ocultação da derrota, o fato é que alguém saiu ganhando e outro 

saiu perdendo nessa situação. Não cabe ao analista do discurso classificar, buscar no 

dicionário o significado da palavra da qual estamos analisando nesse momento “on a 

gagné!” – “ganhamos!”, mas sim ater-se aos sentidos que essa palavra produz. O 

“ganhar”, aqui, é tratado por Pêcheux sobre um acontecimento político, elegendo o novo 

presidente da França, mas o percurso tratado pelo autor vai além do “ganhar”. Pêcheux, 

com essa discursividade, nos faz refletir que o ganhar foi social, ganhou “às ruas”. Há 

uma identificação com o vencedor, mesmo não sendo o povo que tenha concorrido à 

eleição, ou o torcedor que viu seu time ganhar, ele se identifica como “vencedor”. A AD 

trabalha com essa região de sentidos. Assim, Pêcheux (2015, p. 27-28), dando vista ao 

acontecimento discursivo sobre a vitória do presidente francês no dia 10 de maio de 1981 

propõe: 

(...) a questão teórica que coloco é, pois, a do estudo das discursividades 

que trabalham um acontecimento, entrecruzando proposições de 
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aparência logicamente estável, suscetíveis de resposta unívoca (é sim 

ou não, é x ou y etc.) e formulações irremediavelmente equívocas.  

 

O processo de transmissão da informação na AD vai além de uma mensagem que 

é passada pelo transmissor e decodificada pelo receptor usando um código – a língua. 

Para a AD, esse processo de significação se dá de forma instantânea, ocorre ao mesmo 

tempo. Há uma compreensão no momento da fala tanto para o receptor quanto para o 

emissor.  A AD ao invés de tratar a transmissão da mensagem, propõe pensar sobre o 

discurso. Dessa forma, Orlandi (2015, p. 19) ressalta que não se trata apenas de 

transmissão, dado que a linguagem funciona a partir dos sujeitos e sentidos que são 

afetados pela língua e pela história, assim, segundo a autora, há “um complexo processo 

de constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não meramente transmissão da 

informação”. Sendo assim, Orlandi afirma que o discurso é efeito de sentido entre os 

interlocutores. 

 Para a AD, o discurso não é totalmente livre das condições históricas ou 

linguísticas, e nem a língua é livre de falhas ou equívocos. Deste modo, Pêcheux (2015, 

p. 21) aborda o jogo metafórico em torno do enunciado “on a gagné!” – “ganhamos!” dá 

equivocidade ao acontecimento, visto que “(...) no domínio esportivo, a evidência dos 

resultados é sustentada pela sua apresentação em um quadro lógico (a equipe X, 

classificada na enésima derrotou a equipe Y, etc.)” (...). O autor prossegue a discussão 

em torno de um resultado esperado por conta dessa competição, mostra que não tem como 

identificar o que a equipe vencedora ganhou. Essa vitória, segundo o autor, é atribuída 

em detrimento de uma equipe sobre a outra, e os torcedores se identificam com essa 

vitória.  

 

2.8 O DISCURSO E AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

De acordo com Orlandi (2015, p. 28), as condições de produção estão diretamente 

ligadas aos sujeitos e a situação, tendo a memória como parte da produção do discurso. 

Para a autora, as condições de produção são o contexto imediato e inclui o contexto sócio 

histórico, ideológico. Como exemplo, a autora descreve sobre as eleições no campus 

universitário, onde logo na entrada há uma faixa com o seguinte dizer: “Vote sem medo!”. 

É uma faixa negra, que traz consigo uma memória discursiva. Quanto a isso, Orlandi 
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retrata a cor negra, que lembra o fascismo, a cor dos conservadores da “direita”. Ao ler a 

faixa, há uma reflexão: Por que é necessário votar sem medo? Estariam sendo ameaçados 

os usuários? Os votos sigilosos teriam um cunho de proteção? Proteger de quê? Dessa 

forma, a autora faz uma paráfrase da faixa, trocando a palavra medo por coragem, assim, 

os sentidos produzidos seriam outros, uma vez que remeteriam à luta, ao futuro, trazendo 

então uma faixa branca, escrita com vermelho, lembrando a cor dos revolucionários. Isso 

implica dizer que todo discurso tem as suas condições de produção próprias e não surgiu 

aleatoriamente. Há uma memória constitutiva (re)significando os sentidos. Para Orlandi 

(2015, p. 29), a memória tem suas características quando pensada em relação ao discurso, 

dessa forma, ela é tratada como interdiscurso. De acordo com Pêcheux (1993, p. 77): “Em 

outras palavras, um discurso é sempre pronunciado a partir das condições de produção 

dadas”. Ao prosseguir a essa afirmação, o autor aborda o campo político, ao expor o 

exemplo de um deputado que possa pertencer ao partido político de governo ou ao partido 

de oposição, e, que, por ser porta voz do grupo do governo ou da oposição, está situado 

no interior das relações de forças existentes de um campo político dado. Para o autor: 

[...] o que diz, o que anuncia, promete ou denuncia não tem o mesmo 

estatuto conforme o lugar que ele ocupa; a mesma declaração pode ser 
uma arma terrível ou uma comédia ridícula segundo a oposição do 

orador e do que ele representa em relação ao que diz: um discurso pode 

ser um ato político direto ou um gesto vazio, para “dar o troco”, o que 

é uma outra forma de ação política. (Pêcheux, 1993. p. 77). 

 

Desse modo, o autor defende que o discurso deve ser remetido às relações de 

sentido, nas quais é produzido, sendo que um discurso remete a outro, o que implica trazer 

o orador para o lugar de ouvinte a partir do seu lugar de orador, decidindo prever em 

tempo hábil no qual esse ouvinte o espera. Para Pêcheux, as condições de produção 

tornam o discurso infinito. De acordo Pêcheux (1993, p. 79) “[...] é impossível analisar 

um discurso como um texto, isto é, como uma sequência linguística fechada sobre si 

mesma, mas que é necessário referi-lo ao conjunto das condições de discursos possíveis 

[...]”. Nesse ínterim, o autor vai apontar as condições de produção como causa desses 

“discursos possíveis”.   
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2.9 O INTERDISCURSO A PARTIR DA MEMÓRIA 

O interdiscurso é aquilo dito antes, de outro lugar, assim, ele afeta a forma como 

o sujeito significa em uma situação discursiva dada (Orlandi, 2015, p. 29). O interdiscurso 

traz consigo uma memória discursiva, ele retorna às circunstâncias atuais de acordo com 

as novas condições de produção. É algo de outro lugar que produz sentidos em outros 

lugares.  

Pensar sobre essa discursividade, que tem no seu discurso a sustentação básica do 

interdiscurso, trazendo memórias discursivas para que as coisas façam sentidos, é de suma 

importância. Ao refletir sobre a teoria de Althusser, com a interpelação da ideologia ou 

até mesmo no sujeito inconsciente proposto por Lacan (Ferreira, 2010), é possível analisar 

como de uma forma ou de outra estamos “amarrados” ideologicamente e 

inconscientemente aos acontecimentos que nos rodeiam. Aquilo que já foi dito antes, em 

outro lugar, apenas é rememorado, analisado, trazido para o acontecimento, como se 

estivessem utilizadas as mesmas ferramentas de análise. No caso do exemplo citado 

acima, a faixa preta e a faixa branca estão produzindo sentidos que vêm de outro lugar, 

mas que encontram suporte no lugar. Seria esse o “poder” que Althusser abordara quando 

afirmou que os Aparelhos ideológicos de Estado continuam estáticos, mesmo que o poder 

seja tomado pelo grupo da oposição? As formas de governar são sempre as mesmas, como 

se tudo já estivesse determinado? Assim, para Orlandi (2015, p. 30): 

O fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo 
dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, 

a sua relação com os sujeitos e com a ideologia. A observação do 

discurso nos permite no exemplo, remeter o dizer da faixa a toda uma 
filiação de dizeres, a uma memória, e a identificá-lo em sua 

historicidade, em sua significância, mostrando seus compromissos 

políticos e ideológicos.  

 

Essa relação de um já-dito, conforme aponta Orlandi, está associada a uma 

memória vinda de outro lugar, que faz com que todo dizer se torne outros constituídos de 

sentidos. É como se não houvesse nada de novo, as coisas possuem uma anterioridade. 

Aqui mais uma vez, é importante frisar o esquecimento ideológico do qual descreveu 

Pêcheux, em que temos a ilusão de sermos a origem de todo dizer, quando na verdade, 

tudo já está lá, apenas sendo retomado. Há uma memória discursiva operando no discurso.  
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2.10 INTERDISCURSO E AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS 

Conforme abordamos nas seções anteriores, o interdiscurso carrega consigo uma 

memória discursiva que traz um “outro” que nos faz pensar em uma anterioridade, sendo 

assim, podemos pensar nas interpretações históricas construídas. Há um outro operando 

no dizer. Segundo Santos (2009, p. 70), “[...] Se não fosse esse entendimento prévio, um 

simples “Bom dia” seria um problema. Sem esse entendimento, a língua estaria 

paralisada”. Segundo Santos, “é o interdiscurso que nos faz interpretar sem que saibamos 

o que fazemos”. De acordo com o autor, ao falarmos, ocupamos sempre uma posição, 

seja a de um pai, a de um médico ou a de um filho. Ressalta que essas posições 

institucionalizadas são construídas historicamente numa complexa rede de formações 

ideológicas. Para o autor, o sujeito estará sempre dividido, uma vez que as formações 

acabam desrespeitando os limites umas das outras. De acordo com Santos (2009, p. 71), 

o sujeito do discurso é concebido como efeito de assujeitamento à maquinaria da 

Formação Discursiva com a qual há uma identificação pelo mesmo. Segundo Pêcheux 

(1997, p. 155-192) apud Santos (2009, p. 71):  

O sujeito objeto de estudo da análise de discurso não é senhor daquilo 

que diz, não é a origem do que diz por uma razão dupla: ele é um sujeito 

constituído fora do consciente do indivíduo. Essa constituição é sempre 
efeito de uma anterioridade, de uma memória que nossa lembrança não 

alcança. Uma memória fala em nós pelo inconsciente, por isso o sujeito 

é assujeitado. Ele é constituído pela memória discursiva [...] 

 

Ambos os autores recorrem a uma anterioridade para se amparar na explicação de 

que o sujeito é constituído por aquilo que vem anterior a ele, algo que fala antes, de uma 

forma inconsciente, que não se controla. Salientamos aqui a tese de Althusser, quando diz 

que somos sempre já-sujeitos, assujeitados à ideologia, sujeitos constituídos históricos e 

socialmente, sendo essa memória discursiva constitutiva para a origem do nosso dizer. 

De acordo com Orlandi (2015, p. 41), a formação discursiva permite compreender a 

produção de sentidos e sua relação com a ideologia, assim, a autora mostra que a formação 

discursiva aponta que a partir de uma conjuntura sócio histórica vai determinar aquilo que 

pode ou não ser dito. Dessa forma, mostra mais uma vez que não temos a liberdade de 

sermos nós mesmos. Somos seres paradoxos, constituídos pelo sim e pelo não, talvez até 

se pensarmos de um modo mais profundo, o que é sermos nós mesmos? Existe essa 

possibilidade? Sendo que nós somos seres constituídos ideologicamente? Haveria outra 

forma de não ser? Estamos de fato presos a essa conjuntura social. O interdiscurso 
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significa no sujeito. Tentando descrever a forma como o discurso do outro – o 

inconsciente, atravessa o sujeito, Santos (2009, p. 72) nos conta um fato interessante. O 

autor relata que estava na fila do supermercado quando se depara com um casal jovem, e, 

meio que casualmente, a moça aponta para uma revista e comenta: “Olha, amor, é aquele 

cara do filme, eu tava assistindo a novela e...”. O que decorre desse trecho é algo 

interessante a se analisar, aliás, faz parte do papel do analista do discurso discorrer sobre 

aquilo que causa estranhamento. Santos comenta que ao falar sobre a novela, a moça 

deixa transparecer uma voz interior que interdita o seu dizer, logo, sua frase é 

reformulada: “Olha, amor, é aquele ator do filme, eu tava assistindo a novela, um pedaço, 

e ele tá fazendo um papel ridículo”. 

A análise que se faz do enunciado traz significados que vão além dos que estão 

expostos. Essa recorrência da moça enfatizar “um pedaço”, como se assistir à novela fosse 

algo para pessoas incultas, é trazida por meio das reflexões do autor. É algo de fato 

interessante para refletirmos. Quantas vozes estão escondidas nas nossas palavras, 

enunciados? Quando, de fato, dizemos algo sem estarmos omitindo outros dizeres? Há 

um barramento, uma memória de que novela é para pessoas desocupadas, desprovidas de 

inteligência. Mas o que é ser inteligente? Quem designou o que é ou não culto? Se forem 

colocadas para nós uma questão sobre qual material é mais culto, uma revista científica 

ou de fofoca, qual resposta nós daremos? Certamente é a revista científica, pois já foi 

colocado em nós que a ciência é um saber, cultura, portanto, remete a estudo, 

conhecimento. Observe que há uma memória discursiva operando em nosso consciente. 

É por isso que o sujeito é dado como clivado, dividido. As análises apontadas por Orlandi 

(2015, p. 80) sobre o dito e o não dito, o dizer traz relação com o não dizer, sendo assim, 

enquanto sujeitos constituídos numa sociedade já dada, estamos assujeitados a ela, somos 

formados no paradoxo da ideologia que nos (des) constrói. De acordo com Courtine 

(1981, p. 54) apud Santos (2009, p. 73), “[...] o interdiscurso é uma articulação 

contraditória de formações discursivas que se refere a formações ideológicas 

antagônicas”. É importante salientar que as formações discursivas levam em consideração 

as condições de produção. Segundo Pêcheux (1997, p. 160): 

[...] Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa 
formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina 

o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de 

um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa etc.). 

 



31 
 

Será que a moça do exemplo apontado por Santos estava interditada pela 

conjuntura ideológica apresentada? Assistir a novelas não são para pessoas inteligentes? 

Observe que ao escrever, há uma opção pela sequência “pessoas inteligentes”. Por que há 

uma interdição de se colocar o antônimo dos termos que estão entre aspas? Mais uma vez 

ressaltamos que essa interdição vem de forma inconsciente. O louco fala tudo que quer, 

sem pensar, grita asneiras, coisas sem sentidos. Seria o louco livre de ideologias? Não. 

De uma forma ou de outra, ele está preso ao aparelho ideológico que o monitora, controla 

– o manicômio. Há uma camisa de força que o obriga a se controlar. Já em nós, pessoas 

consideradas “normais”, o que opera em nós não é uma camisa de força, mas um 

consciente que nos diz o que é certo e errado, interditando outros dizeres. Tudo que pode 

ser dito se manifesta na relação com o discurso. Uma vez que há diferentes formações 

discursivas, chega-se à conclusão de que não se domina o que se fala, assim, a análise vai 

em busca dessas diferenças. 

 

2.11 PARÁFRASE E POLISSEMIA – O FUNCIONAMENTO DA LINGUAGEM 

De acordo com Orlandi (2015, p. 34), os processos parafrásticos trazem consigo 

uma memória, na qual, em todo dizer, algo se mantém. A paráfrase retoma aquilo que já 

foi dito de um modo diferente, procurando sempre manter o sentido. Para Orlandi, a 

paráfrase está do lado da estabilização, enquanto a polissemia se desloca, traz ruptura nos 

processos de significação. Assim, Orlandi (2015, p. 36) aponta:  

Decorre daí a afirmação de que a paráfrase é a matriz do sentido, pois 

não há sentido sem repetição, sem sustentação do saber discursivo, e a 

polissemia é a fonte da linguagem uma vez que ela é a própria condição 
de existência dos discursos, pois se os sentidos e os sujeitos não fossem 

múltiplos, não pudessem ser outros, não haveria necessidade de dizer. 

A polissemia é justamente a simultaneidade de movimentos distintos de 

sentido no mesmo objeto simbólico.  

 

Trazendo para esse contexto o esquecimento ideológico, quando temos a ilusão 

de sermos a origem do que dizemos, retomamos a paráfrase. Tudo que dissemos já foi 

dito antes, faz parte de uma memória discursiva presente no interdiscurso. O novo, 

conforme preconiza a polissemia, parte de algo que já foi dito, e, se rediz de uma forma 

diferente, não é completamente novo, diríamos que é reformulado. Se não fosse assim, 

não teria sentido dizer que somos sujeitos ideológicos, constituídos na ideologia, 
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atravessados pelo inconsciente. A autora completa, “Esse jogo entre paráfrase e 

polissemia atesta o confronto entre o simbólico e o político. Todo dizer é ideologicamente 

marcado. É na língua que a ideologia se materializa”. A linguagem traz à tona o 

acontecimento, e esse enfim se constitui.  

 

2.12 IDENTIFICAÇÃO, CONTRAIDENTIFICAÇAO E DESIDENTIFICAÇÃO 

Vimos na seção anterior que as formações discursivas são permeadas por 

formações ideológicas que direcionam o sujeito naquilo que deve ou não ser dito. Há uma 

interdição que faz esse bloqueio, na qual o interdiscurso traz as memórias discursivas, e 

o inconsciente opera no dizer. Segundo Indursky (2007, p. 83), a noção de formação 

discursiva faz parte das considerações teóricas de Pêcheux e está entrelaçada com a noção 

de ideologia. Portanto, referindo-se a Pêcheux, a autora vai ressaltar que a noção de 

formação discursiva corresponde a um domínio de saber, ligado a enunciados discursivos 

que correspondem a um modo de se relacionar com a ideologia vigente, regulando o que 

pode e deve ser dito. Essas formações discursivas são de suma importância para ressaltar 

a identificação, contra identificação e desidentificação dessa parte do trabalho.  Para 

Indursky (2007, p. 84), a ideologia, juntamente com o sujeito, é o princípio organizador 

da formação discursiva, com isso, a autora discorre “é o indivíduo que, interpelado pela 

ideologia, se constitui como sujeito, identificando-se com os dizeres da formação 

discursiva que representa, na linguagem, um recorte da formação ideológica”. Observe 

que há uma identificação que leva esse sujeito a uma formação discursiva. É dessa forma 

que essa mesma formação discursiva, segundo a autora, é entendida sobre o que pode e 

deve ser dito. Referenciando Pêcheux, quando este introduz a “tomada de posição”, 

Indursky (2007, p. 84) descreve que a tomada de posição é um retorno do ‘Sujeito’ no 

sujeito, quando este se separa com aquilo que ele é e ‘toma consciência’, há uma 

coincidência- reconhecimento pela qual o sujeito se identifica consigo mesmo, com seus 

‘semelhantes’ e com o ‘Sujeito’. Afirma a autora que o sujeito do discurso quando toma 

essa posição, se identifica com o Sujeito, reduplicando sua identificação com a forma 

sujeito e organiza o que pode ou não ser dito numa formação discursiva. Há, portanto, um 

poder e um saber rodeando o sujeito. De acordo com Indursky (2007, p.85), “[...] a 

identificação do sujeito se dá diretamente com a Forma-Sujeito, responsável pela 

organização dos saberes que se inscrevem na Formação Discursiva”.  
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Indursky relata as duas modalidades referentes à tomada de posição, as quais 

designam a “reduplicidade de identificação” do sujeito. Segundo a autora, Pêcheux 

aponta a concepção de sujeito concebida como unitária e a formação discursiva 

homogênea. Por trás dessa “identificação”, uma vez que é parte do sujeito desejar a 

univocidade, sendo esse desejo da ordem do imaginário, esse sujeito se depara 

simultaneamente com um sujeito dividido em relação ao ele mesmo. Essa divisão do 

sujeito vai se materializar nas tomadas de posições frente aos saberes que se inscrevem 

nas formações discursivas. A primeira modalidade tratada por Pêcheux apresenta um 

sujeito que se identifica com a formação discursiva. A segunda modalidade, ao contrário, 

aponta um sujeito que não se identifica com a formação discursiva, ou seja, se contrapõe 

a forma-sujeito e aos saberes que ela organiza no interior das Formações Discursivas. 

Esse sujeito vai se caracterizar por um sujeito distante, alheio à formação discursiva, o 

sujeito cheio de dúvidas, que o leva a se contra identificar-se com a Formação Discursiva 

dada. Segundo Indursky (2007, p. 85), “[...] essa tensão entre a plena identificação com 

os saberes da FD e a contraidentificação com os mesmos saberes ocorre no interior da 

FD, ou seja, o sujeito do discurso questiona saberes pertencentes à formação discursiva 

em que ele se inscreve [...]”. Esse sujeito pode, por exemplo, concordar com a Bíblia 

sagrada, mas se não se identificar totalmente com a Palavra de Deus, pode fazer alguns 

questionamentos a respeito da escritura, contraidentificando-se em algumas partes.  

A terceira modalidade apontada por Pêcheux, conforme descreve Indursky (2007, 

p. 87), trata-se da desidentificação do sujeito, em que ele abandona a Formação 

Discursiva na qual estava inscrito e se identificava, passando a aderir uma nova Formação 

Discursiva com a Forma-Sujeito que essa formação pertence. Nesse ínterim, 

diferentemente da contraidentificação, havia uma desidentificação parcial, o sujeito da 

Desidentificação rompe por completo com a Formação Discursiva e a Forma Sujeito na 

qual estava inserido.  

 

2.13 O BOM SUJEITO E O MAU SUJEITO – IDENTIFICAÇÃO E 

CONTRAIDENTIFICAÇÃO 

Em seu trabalho “A mídia e a fabricação do “Bom” sujeito”, Tfouni (2014) nos 

apresenta uma revista de grande circulação por meio das análises das capas, o qual sugere 

que o leitor adquira sucesso aderindo às boas práticas da sociedade de consumo. 
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Referindo-se ao tópico da identificação trabalhado na seção anterior, Tfouni (2014, p. 

118) descreve que: 

[...] as revistas fornecem modelos de identificação ao sujeito, moldando 
seu eu (ego) de modo que o sujeito só pode se identificar com o que está 

disponível no mundo, com aquilo que está posto, pois os modelos que 

o sujeito não vê e não imagina são modelos que não existem, e o sujeito 

jamais poderá se identificar com o que não existe.  

 

Segundo o autor, o sujeito que recorre às revistas em busca de um “saber” se 

imagina como esse grande Outro proposto pela revista. Esse grande Outro, o qual 

descreve o autor, é efeito das evidências propostas por Althusser, referindo-se à categoria 

de sujeito pela evidência, pois para Althusser, as evidências são sempre as primeiras. 

Segundo Tfouni, o “bom sujeito” pêcheutiano é aquele que segue as regras, sendo assim, 

conforme tratamos na seção anterior, esse sujeito se identifica com a Formação Discursiva 

dada, bem como a sua Forma Sujeito. Ainda, segundo o autor, esse sujeito se identifica 

com o sujeito universal – aquele que detém a verdade, o saber, sendo então o sujeito da 

ciência. Já o mau sujeito, conforme aponta o autor, é rejeitado pelas instituições. Nesse 

ínterim, o autor exemplifica a escola, lugar de disciplina e obediência. Esse “mau sujeito” 

seria aquele que se contraidentifica-se com as Formações Discursivas apresentadas.  

Analisando as partes que tratam dessa identificação e contraidentificação, 

podemos refletir sobre esses sujeitos, os quais a Revista busca torná-los “bons sujeitos”.  

Vimos nos apontamentos de Indursky ligados aos de Tfouni que o sujeito que se identifica 

com a Formação Discursiva dada mostra-se como “bom sujeito”. Já aqueles que se 

contraidentificam com a Formação Discursiva dada se apresentam como “mau sujeito”, 

não se desidentificando completamente. A reflexão aqui é a seguinte: se a pretensão da 

revista em suas capas é tecer passo a passo como um sujeito pode ser bem-sucedido, 

seguindo regras, seria esse sujeito um “mau sujeito”? Teria ele rompido com sua 

identificação para seguir os passos da revista e talvez ter uma recolocação no mercado de 

trabalho? Existe, de fato, um “bom sujeito” e um “mau sujeito” pleno? Conforme 

preconiza os pressupostos da Análise de discurso, o que existe é um sujeito clivado, 

dividido, vivendo de acordo com as condições que lhe são impostas – seguindo rótulos, 

regras – a exemplo da revista, para se alcançar algo. Há uma determinação do sujeito. 

Estamos presos na ideologia e não temos como fugir dela. Mesmo que haja uma 

desidentificação, o sujeito cai em novas formações discursivas, numa nova Forma-Sujeito 



35 
 

de ser, identificando-se e contraidentificando-se constantemente. Segundo Orlandi (2015, 

p. 35) “[...] a incompletude é a condição da linguagem: nem os sujeitos nem os sentidos, 

logo, nem o discurso, já estão prontos e acabados”. É nesse ponto que a reflexão sobre o 

bom e o mau sujeito se baseia. Não estão completos, identificando-se e desidentificando-

se concomitatemente.  

 

2.14 IMAGEM – IMAGINÁRIO – ANTECIPAÇÕES 

Segundo Orlandi (2015, p. 38), “o mecanismo imaginário produz imagens do 

sujeito assim como do objeto de discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica”. 

Assim, a autora vai descrever a imagem da posição locutor, da posição interlocutor e 

também a do objeto do discurso. Na posição do locutor, advém a indagação: “quem sou 

eu para lhe falar assim?”, a do interlocutor: “quem é ele para me falar assim?” e a do 

objeto do discurso: “do que estou lhe falando, do que ele me fala?”. Tudo isso faz parte 

de um jogo imaginário que preside a troca de palavras. Assim, a autora defende que na 

relação discursiva, são as imagens que constituem as diferentes posições. Orlandi (2015, 

p.39) ressalta: “Pensando as relações de forças, a de sentidos e a antecipação, sob o modo 

do funcionamento das formações imaginárias, podemos ter muitas diferentes 

possibilidades regidas pela maneira como a formação social está na história”. Nesse 

sentido, a autora tratará sobre a imagem que o aluno faz do professor, a imagem que o 

professor faz do aluno universitário, a imagem que se tem de um pesquisador etc. 

Abordando a imagem por antecipação, a autora afirma que de acordo com a imagem que 

se tem, é possível por antecipação prever no interlocutor aquilo que ele espera. Como 

exemplo, ela dará a imagem que o dirigente sindical tem, dará a imagem que seus 

funcionários têm, do que se vai dizer. Nesse sentido, o dirigente procura ajustar seu dizer, 

trabalhando esse jogo de imagens. A autora enfatiza mais adiante que o imaginário faz 

parte da constituição da linguagem.  
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3 CAPÍTULO METODOLÓGICO 

3.1 A CONSTRUÇÃO DO CORPUS 

A Análise de discurso é uma disciplina interpretativa, um campo de conhecimento 

que não se volta para aquilo que está óbvio, dado, estabelecido. Conforme transcorrido 

no desenvolvimento desse trabalho, o que interessa para a AD é aquilo que causa 

estranhamento, inquietação, ou seja, aquilo que não está dito, mas é cheio de significados. 

De acordo com Orlandi (2015, p. 60), um dos primeiros pontos a se considerar no tocante 

à análise é a constituição do corpus. Segundo a autora, referindo-se à natureza da 

linguagem, afirma que “a análise de discurso se interessa por práticas discursivas de 

diferentes naturezas: imagem, som, letra etc.” Apoiando-se nesse viés, Orlandi ressalta 

que não se objetiva a exaustividade nessa forma de análise. Segundo ela, todo discurso é 

estabelecido na relação com um discurso anterior e aponta para outro.  

Em relação ao tratamento do corpus, Orlandi ressalta (2015, p. 64): 

O objeto discursivo não é dado, ele supõe um trabalho do analista e para 

se chegar a ele é preciso, numa primeira etapa de análise, converter a 

superfície linguística (o corpus bruto), o dado empírico de um discurso 

concreto, em um objeto teórico [...].  

 

De acordo com Orlandi (2015, p.23), “cada material de análise exige que seu 

analista, de acordo com a questão que formula, mobilize conceitos que outro analista não 

mobilizaria, face as suas (outras) questões [..]”, dessa forma, a autora ressalta que cada 

analista tem a sua formulação, e isso gera diferentes recortes conceituais.  É nessa direção 

que esse trabalho é construído. Para a AD, o dispositivo analítico é construído teórico e 

metodologicamente durante o processo de análise. 

O interesse em trabalhar com os discursos dos cartazes no RESUN surgiu ao 

observar um cartaz afixado na parede, na entrada do lavatório, medindo 30 centímetros 

de largura por 42 de altura. Diferentemente dos quadros enunciativos que estão nos 

corredores externos do RESUN, esse cartaz encontra-se próximo à entrada que dá acesso 

ao restaurante.  Após atravessarem a catraca, no final da fila, o usuário é interpelado por 

esses dizeres: “TAVA COM ESSA MÃO ONDE? BORA LAVAR!”. Ao passar por esse 

corredor, é como se uma voz silenciosa e ao mesmo tempo vigilante estivesse à espera do 

usuário, pronta a confrontá-lo. Observando o enunciado, o mesmo produz sentidos de 

apelação, monitoração, a fim de que os usuários seguissem as apelações dele. Envolvido 
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por imagens ilustrativas, o cartaz mostra os possíveis locais onde as mãos poderiam ter 

passado, exibindo figuras de dinheiro, cueca, chave, meia etc.  

Segundo Orlandi (2015, p. 64), “Nosso ponto de partida é de que a análise visa 

compreender como um objeto simbólico produz sentidos.” Assim, a autora afirma que “a 

transformação da superfície linguística em objeto discursivo é o primeiro passo para essa 

compreensão.” Mais adiante, ressalta a retomada de conceitos e noções, visto que a 

Análise de discurso dispõe de um procedimento que demanda ir - e vir- constante entre 

teoria, consulta ao corpus e análise. Dessa forma, a autora frisa que esse procedimento se 

dará ao longo de todo trabalho, ou seja, em nossas análises, faremos esse percurso entre 

as placas, a teoria e a análise, trazendo discussões e reflexões a respeito do corpus.  

Sendo as análises uma das partes mais relevantes de um trabalho, visto que a 

mesma dará significado a todo o arcabouço teórico, o qual foi apresentado no início desse 

trabalho, procuramos fazer o embasamento teórico sobre a discursividade presente nas 

placas penduradas nos caminhos que levam até a entrada do Restaurante Universitário. 

O RESUN é um órgão pertencente à Universidade Federal de Sergipe. Ele é 

administrado por duas gestões: a da própria Universidade e a gestão da empresa 

terceirizada, a qual é responsável pela produção e distribuição das refeições. A gestão do 

restaurante tem a função de fiscalizar a empresa contratante a fim de certificar se estão 

sendo garantidos o controle e qualidade dos alimentos, bem como sua distribuição. 

Procurando saber de que forma se deu a produção dessas placas enunciativas, nos fora 

passada a informação por meio de entrevista que a ideia de produzir os enunciados partiu 

dos alunos do curso de Nutrição da UFS, sob a orientação da nutricionista responsável 

pela fiscalização dos alimentos do RESUN. Segundo a nutricionista, esses alunos eram 

estagiários e estavam em fase final do curso. Nesse ínterim, como parte do estágio final 

do curso, reuniram-se e pensaram nas propostas dos quadros enunciativos com intuito de 

orientar os usuários do RESUN sobre a importância dos alimentos, assim como os 

cuidados higiênicos necessários.   Ao trabalhar o capítulo de análises, os enunciados dos 

cartazes foram transcritos para serem utilizados como citação direta, com o objetivo de 

facilitar a leitura.     
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3.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DOS CARTAZES: MODO DE CIRCULAÇÃO, 

MATERIAL EM QUE OS CARTAZES SÃO PRODUZIDOS E ENUCIADOS VERBO 

VISUAL. 

Antes de iniciarmos essa seção, é importante salientar que focaremos na 

discursividade de grande parte dos cartazes que estão nas áreas externas do RESUN. O 

capítulo de anexos desse trabalho apresentará alguns quadros enunciativos como também 

imagens internas e externas do RESUN com o intuito de servir como complemento de 

compreensão, apropriando-se tanto da leitura imagética quanto da leitura textual. Como 

forma de tornar a leitura reflexiva e interativa, a maior parte dos cartazes que discute 

sobre os discursos médicos e nutricionistas, bem como outros, está presente no corpo do 

texto do capítulo de análises.   

Pendurados por fios de aços em ganchos de ferro e plotados em quadros de 

madeira, medindo 30 centímetros de largura por 22 de centímetros de altura, os quadros 

estão posicionados em pontos estratégicos na área externa do RESUN. Nos corredores 

onde se formam as filas, os quadros estão dispostos com fundo de cor amarela, chamando 

a atenção dos usuários que frequentam aquele espaço. Os títulos dos quadros “Você 

sabia?” e “Boas práticas no RESUN” estão formatados pelas fontes Britannic Bold e as 

demais partes pela fonte Calibri Light presentes no processador de texto Microsoft Word. 

Salientamos ainda que os quadros têm dupla plotagem, ou seja, tanto na parte da frente 

quanto na parte de trás o enunciado é o mesmo. Portanto, a discursividade se mantém na 

entrada e na saída, interpelando os usuários do RESUN.  No tocante à cor dos cartazes, 

refletindo sobre as cores dos semáforos de trânsito, a cor amarela significa “ATENÇÃO”, 

é uma cor que se destaca, não só por nos remeter a essa memória discursiva, mas também 

pela forma que está distribuída no RESUN, direcionando o olhar.  Observando a cor no 

fundo do cartaz e a memória discursiva que está por trás do seu significado – 

“ATENÇÃO”, podemos aqui refletir em quais ambientes e locais essas informações são 

dadas. Por exemplo, em lojas comerciais com seus quadros de aviso, muitas vezes 

pendurados nas portas, informando o horário de funcionamento, principalmente nas datas 

festivas. Os quadros enunciativos do RESUN apresentam figuras como: faca, garfo, 

colher, prato, garrafa, pães integrais, arroz integral, açúcar, sal, emoticons (presentes no 

whatsapp) etc. Nesse direcionamento podemos perceber a linguagem verbo-visual 

presente em cada cartaz e os vários sentidos que ela está produzindo. 



39 
 

 

No capítulo de análises, serão trabalhados onze quadros enunciativos, por meio 

dos quais discutiremos as categorias de análise presentes na AD.  Como aporte teórico, 

traremos também para as nossas reflexões os estudos do sociólogo Norbert Elias, os quais 

tratam sobre o processo civilizador, bem como a história dos costumes numa sociedade. 

  

3.3 TRATAMENTO DOS CARTAZES: RECORTE (R) 

Apropriando-nos do artigo de Eni Orlandi (1984) “Segmentar ou recortar”, os 

quadros enunciativos desse trabalho serão tratados como R (Recorte). Buscando trabalhar 

os processos de polissemia e paráfrase, Orlandi (1984, p. 10) apoia-se na definição de 

Foco (Comentário) de Sgall (1979): “há no discurso informações novas que se apoiam 

em conhecimentos anteriores partilhados pelos agentes do discurso”. Mais adiante, 

veremos que a autora se contrapõe a essa ideia. Pela ótica da AD, podemos inferir que 

todo dizer traz um não dito, mas que está pressuposto no momento da interlocução. De 

acordo com Orlandi (1984, p. 10) Halliday (1970), o texto é considerado como unidade 

básica da linguagem em uso, assim, como frisa a autora, “para esse autor, sem o novo não 

há informação, e a função textual exige que a nova informação seja gramaticalmente 

explícita”. Segundo Orlandi (1984, p. 10): 

Há um princípio teórico na análise de discurso que desloca a 

importância atribuída à noção de informação e que abre espaço para o 

conceito de polissemia, isto é, para a consideração da multiplicidade de 

sentidos de que é capaz de se revestir qualquer ato da linguagem, 

qualquer unidade da linguagem em uso. 
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Nesse sentido, perceberemos nas nossas análises que as informações são 

retomadas e se apresentam em outros cartazes, abrindo espaço para o novo, 

principalmente nos quadros enunciativos que tratam dos discursos médico e nutricionista. 

Dessa forma, veremos que os discursos se mantêm, procurando estabelecer o sentido. De 

acordo com Orlandi (1984, p. 11), “a paráfrase é considerada na linguística como a matriz 

do sentido”. Assim, Orlandi afirma que a polissemia é vista como fonte de sentido, sendo 

a própria condição de existência da linguagem “uma vez que a base de significação está 

na multiplicidade de sentidos”. Segundo Orlandi (2984, p. 12), a linguística tem a 

tendência de olhar a linguagem pelo olhar parafrástico, ficando a polissemia por conta da 

retórica e da poética ou da linguística histórica, que “observa a multiplicidade de sentidos 

na perspectiva do tempo”.  

De acordo com Orlandi (1984, p. 12): 

Os estudos que não consideram as condições de produção da linguagem 

e os seus agentes, segundo o que pude observar (Orlandi, 1978), não se 
dão conta de que os conhecimentos não são partilhados pelos agentes 

do discurso. Esses conhecimentos são socialmente distribuídos, pois os 

agentes do discurso podem ocupar posições diferentes e mesmo 

polêmicas, dentro de formações discursivas distintas. 

 

Sabemos que pelo viés da AD, o sujeito é construído historicamente e, portanto, 

seu dizer, até mesmo por aquilo que ele desconhece, está presente no seu discurso, fato 

que faz desse sujeito um sujeito histórico-social. Nesse sentido, Orlandi (1984, p. 13) 

ressalta que quando se fala em lugar social a tendência é pensar em um sujeito totalmente 

determinado, o que para Orlandi é uma interpretação mecanicista do sujeito com seu lugar 

social. Ainda segundo a autora, essa consideração exclui a polissemia. Contradizendo o 

que (Sgall, 1975) estabelece, Orlandi defende que há desigualdade na distribuição de 

conhecimento, não há partilha, nesse sentido vão surgir as posições diferentes de sujeitos.  

Abordando a informação nova, Orlandi (1984, p.13) aponta que o interesse ao 

pensar os discursos “é a possibilidade dos múltiplos sentidos e não a informação (nova 

ou dada). Segundo a autora, o novo “é o resultado de uma situação discursiva, margem 

de enunciados efetivamente realizados. Esta margem, este intervalo, não é um vazio, é o 

espaço ocupado pelo social. Efeito de sentido. Multiplicidade”.  
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3.4  DISTINÇÃO ENTRE RECORTE E SEGMENTO 

 Orlandi (1984, p. 14) aponta o texto como multiplicidade (polissemia) de sentidos e não 

como informação, cuja organização advém do caráter linear da linguagem. Dessa forma, 

a autora descreve duas passagens: a passagem da segmentação para o recorte em termos 

de operação e a passagem de frase para texto em termos de unidades. Assim, deixa-se o 

domínio da distribuição de segmentos e passa-se para a relação de partes com o todo.  De 

acordo com Orlandi (1984, p. 14), o recorte é um fragmento de situação discursiva, o que 

o diferencia do segmento, visto que este é uma unidade da frase ou do sintagma. Nesse 

sentido, o segmento visa à relação entre unidades dispostas linearmente, o que faz a 

análise ser mecânica segundo a autora. Em relação aos recortes, acontece o contrário, 

visto que não há uma passagem automática entre as unidades e o todo que elas constituem.  

Por esse motivo, tratamos os quadros enunciativos por recortes, pois entendemos, 

conforme preconiza Orlandi (1984, p. 14), que “(...) o princípio segundo o qual se efetua 

o recorte varia segundo os tipos de discurso, segundo a configuração das condições de 

produção, e mesmo o objetivo e o alcance da análise”. Assim, após fazer essas 

considerações, a autora afirma que “o texto é o todo em que se organiza os recortes”. Frisa 

ainda que esse todo tem compromisso com as condições de produção e com a situação 

discursiva.  

Trazendo a noção de recorte para os cartazes do RESUN, trabalharemos com as 

condições de produção em que os mesmos foram elaborados, e buscaremos entender os 

sentidos que estão sendo produzidos.  

Uma vez que nos apropriaremos dos enunciados dos cartazes, é importante 

mostrar a singularidade do texto apontada por Orlandi (2015, p. 67): 

Se o texto é unidade de análise, só pode sê-lo porque representa uma 

contrapartida à unidade teórica, o discurso, definido como efeito de 

sentidos entre locutores. O texto é texto porque significa. Então para a 

Análise de discurso, o que interessa não é a organização linguística do 
texto, mas como o texto organiza a relação da língua com a história no 

trabalho significante do sujeito em relação com o mundo. É dessa 

natureza sua unidade: linguístico-histórica.  

 

Para Orlandi (2015. p. 70), o texto é unidade de análise afetado pelas condições 

de produção. Assim, segundo a autora, é trabalho de o analista compreender como esse 
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texto produz sentidos. A autora aponta que, finalizada a análise, o analista não falará do 

texto e sim do discurso pelo modo que o texto significa. É nessa discursividade que esse 

trabalho é direcionado, buscando fazer rupturas no texto – no nosso caso, nos enunciados 

dos cartazes, procurando por outros significados, retomando aquilo que não foi dito, 

aquilo que está silenciando, trabalhando com as categorias da Análise de discurso, a saber: 

o discurso, memória discursiva, interdiscurso, formação discursiva, o bom sujeito, o mau 

sujeito, a noção de imagem, entre outras categorias de análise que veremos no decorrer 

desse trabalho.  

 

3.5 SEÇÕES TEMÁTICAS: SEÇAO FILA, SEÇÃO HIGIENE, SEÇÃO DISCURSO 

DO SABER E SEÇÃO GESTÃO.  

Pensando na variedade de temáticas abordadas pelos cartazes, decidimos dividi-

los por seções. Na SEÇÃO FILA, será trabalhado o discurso da temporalidade, o qual 

apela aos usuários para serem rápidos no manuseio dos talheres, nas escolhas dos 

alimentos, em não conversar com os funcionários do RESUN. Já em outros momentos, é 

solicitado que aguarde sua vez, não passando à frente de quem está na fila, assim como 

também é solicitado que, caso algum talher caia da mão, é necessário que se dirija ao 

local indicado para deixar os pratos sujos, causando, dessa forma, um atraso no retorno 

do usuário para o local onde estão dispostos os alimentos.  Na SEÇÃO HIGIENE, será 

abordado o primeiro cartaz, o qual motivou a pesquisa desse trabalho. O cartaz: “Tava 

com essa mão onde? Bora lavar!”, conforme já apresentamos no decorrer desse trabalho.  

Salientamos que as temáticas dos cartazes podem se misturar, ou seja, o discurso de um 

cartaz pode estar contido em outro, nesse seguimento, podemos mais uma vez trazer os 

processos de paráfrase e polissemia, em que o mesmo é retomado, mas apontando para o 

novo, trazendo outras produções de sentidos. Retomando a seção higiene, falaremos da 

questão do manuseio demasiado dos talheres para não serem infectados; em não lavar as 

mãos com vinagre, pois não elimina as bactérias; entre outras discursividades. Na SEÇÃO 

DISCURSO DO SABER, trabalharemos os discursos médico e nutricionista, nos quais 

tratam da questão do consumo excessivo do açúcar e do sal. Os enunciados trazem 

informações da Organização Mundial da Saúde, trabalhando nesse sentido o discurso do 

saber, na seleção do alimento integral, no consumo de menos açúcar e sal, evitando as 

doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras.  A SEÇÃO GESTÃO trará 
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as orientações sobre o não empréstimo da carteirinha do vegetariano, sobre a distribuição 

dos alimentos, a proibição de levar os alimentos para casa, pois o cartaz enfatiza que as 

refeições são para serem consumidas no RESUN.  

Sendo o discurso objeto da AD, a proposta aqui é nos atentarmos sobre quais 

discursos estão sendo produzidos nos corredores que levam até a entrada do RESUN. 

Iremos refletir sobre o que está sendo apagado. Quais os saberes que estão postos, visto 

que a ciência é apresentada como norte, direção. No decorrer das análises, perceberemos 

que há um “saber”, como forma de conhecimento, normatizando e se impondo 

simultaneamente, e, nesse ínterim, uma vasta produção de sentidos sendo produzidos. 

Observaremos também que o sujeito do discurso está em funcionamento. 
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4.  ANÁLISES E UMA BREVE REFLEXÃO 

 

A Análise de discurso como um campo de conhecimento voltado para a 

interpretação permite ao analista do discurso a liberdade de observar e propor 

interpretações de acordo com o corpus analisado. Não é algo pronto, tal qual um trabalho 

delimitado, com início, meio e fim. Trabalhar com discursos não nos direciona a um norte 

exato sobre o que iremos alcançar, uma vez que em AD não se chega à completude, 

apontada por Eni Orlandi em seus trabalhos. A linguagem é inscrita na incompletude, 

pois segundo os pressupostos da AD, nem sujeitos nem sentidos estão completos, ambos 

estão sempre se constituindo. É pensando nessas diretrizes que colocam o sujeito e os 

discursos no campo da interpretação, afetados pela incompletude que nos debruçaremos 

sobre os cartazes do RESUN e em seus enunciados.  

 

4.1 SEÇAO FILA  

 

R 1 

 

 

A fila e os cartazes: A situação estrita das condições de produção 

do discurso. 
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Para darmos início às análises, retomemos o título desse trabalho “A 

predominância dos discursos médico e nutricionista: uma interpelação em forma de 

cartazes aos usuários do Restaurante Universitário da UFS (RESUN)”. Ao observarmos 

a imagem, podemos notar os usuários sendo interpelados pelos quadros enunciativos 

pendurados nos corredores externos do restaurante - ponto estratégico no qual se formam 

as filas. As filas fazem parte do nosso cotidiano, sejam em supermercados, agências 

bancárias, nos consultórios médicos etc. Esperar em filas no geral é entediante, há 

desconforto e gera ansiedade até chegar a hora de sermos atendidos. As agências 

bancárias costumam ser ambientes em que a conversa é silenciada, assim, as pessoas 

costumam gastar o tempo de espera em distração nas redes sociais, lendo uma revista e, 

se há conversa, é muito imperceptível. Os bancos são ambientes onde quase não se ouve 

barulhos, a   não ser o bip do sinalizador chamando a próxima senha de atendimento. 

Enfrentar filas faz parte da necessidade cotidiana, embora com o advento da tecnologia, 

as facilidades dos aplicativos bancários, via celular, nos permitem fazer diversas 

transações bancárias, evitando os transtornos de espera numa fila. No tocante aos 

relacionamentos amorosos, ouvimos comumente a expressão “a fila anda” referindo-se a 

troca do parceiro ou parceira.   

 De acordo com Orlandi (2015, p. 28) as condições de produção ”compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação”. O esperar faz parte da memória discursiva se 

pensarmos na AD, pois, segundo Orlandi (2015, p. 28), a memória é parte da produção 

do discurso.  Nesse ínterim, filas sejam em quais ambientes existirem, elas seguem o 

mesmo padrão: o aguardar a sua vez. No RESUN a questão da fila vai além do “esperar”, 

“aguardar sua vez”. Ao passar pelos corredores, os usuários se deparam com “manuais de 

instruções” dispostos nos cartazes pendurados, orientando-os sobre como devem agir para 

“melhorar o fluxo da fila”. Com isso, observamos a gestão dos sujeitos em 

funcionamento.  Ao mesmo tempo essa “gestão” dos sujeitos é apontada como uma 

necessidade com a finalidade de que o restaurante funcione adequadamente. Nesse 

ínterim, tal como se segue um receituário médico, os usuários devem se atentar para os 

discursos produzidos nos cartazes a fim de atingir os objetivos produzidos nos mesmos.  
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R 2 

 

BOAS PRÁTICAS NO RESUN 

Para melhorar o fluxo da fila: 

Seja ágil na hora de se servir. Outras pessoas estão esperando para 

comer também! 

Evite ficar conversando na mesa do RESUN depois que acabar 

sua refeição. Assim você possibilita que outras pessoas tenham 

lugar para sentar.  

 

Nesse enunciado, nota-se a predominância de um discurso administrativo, voltado 

para a civilidade, para o comportamento do usuário. Há a advertência para se pensar no 

próximo, evitando o “blá blá blá” após as refeições, pois é preciso que as outras pessoas 

também possam sentar-se. Parece-nos que há uma temporalidade demarcada nesse 

enunciado, apontado a agilidade, a mecanicidade do usuário, pois poderíamos refletir 

sobre uma conversa à mesa: Seria um meio de levar o usuário a distrair-se? Essa distração 

acarretaria em risadas, perda de noção de tempo? A refeição em termos gerais 

proporciona momentos de lazer, relaxamento, descontração, mas nem sempre isso é 

possível se pensarmos no mundo corporativo. O velho ditado “Tempo é dinheiro” circula 

no mundo executivo, no qual o tempo é cronometrado até para comer. É comum vermos 

pessoas almoçando e usando os celulares ao mesmo tempo, resolvendo questões que 

envolvem o trabalho, comendo de forma rápida, mal mastigando os alimentos. 

Observando o enunciado do cartaz “Evite ficar conversando na mesa do RESUN depois 

que acabar sua refeição. Assim você possibilita que outras pessoas tenham lugar para 
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sentar”, notamos que há uma interdição da fala e uma mecanicidade operando no sujeito. 

Os dizeres nos chamam a atenção, não somente pelos verbos imperativos que operam o 

sentido, a ordem, mas pelo balãozinho que contém o “blá blá blá”. Na Grécia antiga a 

expressão original era “bar”, fazendo alusão ao termo ‘bárbaro’. Significava, portanto, 

barulhos imperceptíveis. O “blá blá blá” em geral significa não ter algo importante e 

necessário a ser falado. Há uma memória discursiva que remonta a essa ideia. O 

esquecimento ideológico, o qual trata a AD, está operando, porque já se sabe que a 

ideologia nos constitui pela interpelação. Nesse sentido, parece que o dizer é algo 

objetivo, direto, e o “blá blá blá” é uma conversa sem importância, sem urgência e sem 

necessidade. Analisemos bem essa expressão “Para melhorar o fluxo da fila”. Há sempre 

um discurso em forma de receita do que deve ou não ser feito. Esse fato do sujeito ser 

sempre interpelado a seguir um receituário pronto é que o constitui enquanto sujeitos 

ideológicos e inconscientes do qual tratou Althusser e Lacan segundo (Ferreira, 2010), 

visto no início desse trabalho. De acordo com Foucault apud Haroche (1991, p. 19): 

É observando os procedimentos arquiteturais utilizado nos edifícios 
disciplinares, suas divisões em células, que Foucault infere o caráter 

“celular” das disciplinas. Isolando os indivíduos e ao mesmo tempo 

determinando-os, o Poder responde manifestamente aos imperativos da 

produção.  

 

É dessa forma que ao analisarmos os cartazes do RESUN, podemos perceber que 

eles produzem um sentido disciplinador, organizador, direcionando os usuários ao bom 

comportamento. O indivíduo é isolado pelo poder, torna-se sujeito por essa interpelação. 

Há uma ilusão de liberdade. Haroche (1991, p. 21) mostra em um dos últimos textos de 

Foucault sobre a técnica particular de poder, a qual o autor classificou como “governo 

pela individualização”, ou seja, “uma forma de poder que classifica os indivíduos em 

categorias, identifica-os, amarra-os, aprisiona-os em sua identidade”. Retomando ao 

enunciado da placa do restaurante: “Seja ágil na hora de se servir. Outras pessoas estão 

esperando para comer também!”. Esse sinal de exclamação no final da frase soa como 

incisivo. Parece ser um alerta que produz sentido autoritário. É um pedido? É uma ordem? 

Os usuários do restaurante estão sendo “identificados”, “amarrados” e “aprisionados” em 

suas identidades? Problematizando o termo “identidade”, será que temos uma identidade 

realmente?  De fato, somos únicos, mas não somos livres, estamos o tempo todo sendo 

dirigidos, regulados sobre o que pode e deve ser feito. Observemos as normatizações 

dispostas nas agências bancárias, nos espaços públicos, nas clínicas. Estamos rodeados 
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de um “receituário” de como devemos nos portar. Voltemos para o enunciado em questão: 

“(...) evite ficar conversando na mesa do RESUN depois que acabar sua refeição. Assim 

você possibilita que outras pessoas tenham lugar para sentar”. Norbert Elias em seu 

livro “Processo civilizador: uma história dos costumes” apresenta um apanhado da 

história dos costumes do comportamento humano, buscando informações nos livros de 

etiqueta e boas maneiras desde o século XIII até o presente, tentando mostrar que as 

classes foram lentamente modeladas pela vida social, dando lugar à regra e à repressão 

na vida privada. 

 No capítulo II do livro, a seção IV trata do comportamento à mesa.  Elias (2011, 

p. 93) destaca trechos que foram tirados de manuais de etiqueta de diferentes países na 

Idade Média: “Não sejas barulhento à mesa, como algumas pessoas são. Lembrai-vos, 

meus amigos, que coisa alguma é tão grosseira”. Fazendo alusão ao “blá, blá, blá” do 

enunciado, notamos que as conversas de forma barulhentas soam como grosseria no 

exemplo do manual de etiqueta do qual o livro trata. Então pode-se conversar 

tranquilamente? Logo em seguida, Elias (2011, p. 95) aponta outra regra de etiqueta: “À 

mesa, mantém-te tranquilo, calado e cortês”. O quadro enunciativo do RESUN apela para 

um outro ponto, o da temporalidade. Não se trata de uma questão de cortesia, mas de 

administração de tempo, assim “(...) você possibilita que outras pessoas tenham lugar para 

sentar” remonta um discurso administrativo, um discurso neoliberal, ou seja, um discurso 

voltado para leis e regras simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades 

econômicas – nesse caso, as atividades do RESUN. O não conversar à mesa possibilitará 

esse giro econômico, pois não somente outras pessoas terão lugar para sentar, como 

também aumentará o fluxo de rotatividade e demanda do almoço do dia. Afinal, quem 

gosta de esperar em filas? O quadro enunciativo do RESUN parece propor-nos o discurso 

da agilidade, o discurso neoliberal, perpassando um pouco distante das regras de etiquetas 

no comportamento à mesa trazidas por Elias (2011, p. 93). 
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R3 

 

BOAS PRÁTICAS NO RESUN 

Para melhorar o fluxo da fila: 

Não fure a fila, espere chegar sua vez, assim como você, 

as outras pessoas também estão esperando. 

Evite escolher demasiadamente pratos e talheres. Esta 

atitude irá minimizar o risco de contaminação destes utensílios e 

diminuir a fila. 

 

O termo fluxo é ato ou efeito de fluir, movimento contínuo, um curso constante, 

dessa forma, podemos pensar no fluxo de caixa, fluxo logístico, fluxo de informação, 

fluxo financeiro, fluxo sanguíneo entre tantos outros que têm por finalidade atingir 

propósitos, solucionar problemas e manter uma rotatividade. Dessa forma nos atentemos 

para os recortes que se seguem.  

 

Observemos o R2: 

Seja ágil na hora de se servir. Outras pessoas estão esperando para 

comer também! Evite ficar conversando na mesa do RESUN depois que 

acabar sua refeição. Assim você possibilita que outras pessoas tenham 

lugar para sentar 

 

O R3 “Não fure a fila, espere chegar sua vez, assim como você, as outras pessoas 

também estão esperando (...)” do mesmo modo trata da temporalidade. No entanto, ao contrário 
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do cartaz anterior, aqui não se precisa ter pressa. Subtende-se que furar a fila é ter pressa para 

almoçar, há uma outra discursividade operando em relação ao tempo. “Não fure a fila, espere 

chegar a sua vez”. A agilidade nessa hora não está em funcionamento, mas o respeito àquele 

que está aguardando. O furar fila vai além da falta de respeito com o próximo, afeta a nossa 

integridade moral. Segundo o dicionário Aurélio, corrupção significa “modificação, 

adulteração das características originais de algo”. Se há fila, é porque existe uma ordem a ser 

seguida. Quando os usuários ferem essa premissa, eles também estão aderindo à corrupção – 

termo esse comumente utilizado ao sujeito político. Digamos então que o sujeito corrupto está 

em funcionamento. Há uma memória discursiva de que o Brasil é um país corrupto, mas o Brasil 

não é um ser humano, é uma nação. As pessoas que o compõe, essas sim podem ser apresentadas 

como corruptas. Ao ouvirmos essa expressão em relação ao Brasil, semanticamente isso causa 

sentido para nós, sabemos que formamos o Brasil. O enunciado não está formulado da maneira 

“correta”, conforme preconiza a Gramática Normativa. Segundo Fiorin (2015, p.17):  

“A linguagem é uma atividade simbólica, o que significa que as 

palavras criam conceitos e eles ordenam a realidade, categorizam o 

mundo. Por exemplo, criamos o conceito de nascer do sol. Sabemos que 

do ponto científico não existe nascer do sol, uma vez que é a Terra que 

gira em torno do sol”. 

  

 Dessa forma, o conceito de o Brasil ser um país corrupto faz parte da 

linguagem, determinando uma realidade que opera em nós. A faceta da AD é esse 

deslizamento dos sentidos, indo além do que está posto, permeando em uma análise por 

vários caminhos. O R3 produz duas diretrizes: o primeiro parágrafo do quadro 

enunciativo regula a fila: “Não fure a fila, espere chegar sua vez, assim como você, as 

outras pessoas também estão esperando”, dá a entender que não se precisa ter pressa. Já 

o segundo direciona para um discurso médico, no qual a escolha excessiva pode 

contaminar os utensílios, e aponta ainda para a regulação da fila, assim “Evite escolher 

demasiadamente pratos e talheres. Esta atitude irá minimizar o risco de contaminação 

destes utensílios e diminuir a fila”. 

 O último parágrafo nos traz uma reflexão sobre a disposição dos utensílios. 

Conforme veremos nos anexos desse trabalho, os talheres estão dispostos em bandejas 

quadradas de alumínio, arrumados lado a lado, mas sem nenhuma proteção que os 

envolva. Talvez, por esse motivo, os usuários manuseiam os utensílios, em “busca” 

daquele que possivelmente possa estar mais “limpo”. Acreditamos que esse processo seja 
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um ato inconsciente. Expliquemos o porquê: isso acontece de maneira igual na escolha 

pelos pratos. Os usuários optam por pegar sempre o prato do fundo, deixando o de cima. 

Há uma mecanicidade operando no sujeito. É um hábito feito pela maioria. Mas será que 

ninguém imaginou que justamente aquele prato que foi escolhido já foi “tocado” por outra 

pessoa? Talvez essa ação gere no sujeito um conforto de que por estar pegando o prato 

do fundo, a possiblidade de existir menos bactérias sejam maiores. Elias (2011, p. 127) 

ao refletir sobre a real utilidade do garfo, se questiona o porquê ser mais civilizado comer 

com garfo, logo, em seguida, ele aponta possíveis explicações:  

Porque é anti-higiênico comer com os dedos. Isto parece convincente. 

Para nossa sensibilidade, é anti-higiênico se diferentes pessoas põem os 

dedos no mesmo prato, porque há o perigo do contágio de doenças 
através de contatos com elas. Parece que todos tememos que os outros 

estejam doentes. (Elias, 2011, p. 127) 

 

Sobre as explicações apontadas, o autor ressalta que elas não são convincentes à 

medida que se pega do próprio prato com os dedos outros alimentos. De acordo com Elias 

(2011, p. 127) “(...) todos levam à boca a comida que tiraram do próprio prato. Pegá-la 

no próprio prato com os próprios dedos não pode ser mais anti-higiênico do que levar à 

boca com os dedos um pedaço de bolo, de pão, de chocolate, ou qualquer outra coisa”.  

Dessa forma, o autor aponta que o uso do garfo nada mais é que um padrão específico 

determinado por certa época; enfatiza ainda que o não uso do garfo traz um significado 

de ser bárbaro ou incivil. Nesse contexto, segundo Elias (2011, p. 128), abordando sobre 

os costumes adotados em uma sociedade, os mesmos “continuam em processo de 

formação”. Dessa forma: 

O novo padrão não surge da noite para o dia. Algumas formas de 
comportamento são proibidas não porque são anti-higiênicas, mas 

porque são feias à vista e geram associações desagradáveis. A vergonha 

de dar esse espetáculo, antes ausente, e o medo de provocar tais 
associações, difundem-se gradualmente dos círculos que estabelecem o 

padrão outros mais amplos, através de numerosas autoridades e 

instituições. (Elias, 2011, p. 128) 

 

A relevância de trazermos os estudos de Elias sobre as histórias dos costumes nos 

remete mais uma vez, pela ótica da AD, que somos sujeitos constituídos ideologicamente, 

numa conjuntura em que tudo já nos foi dados, levando-nos pelo viés do esquecimento 

ideológico, em que temos a ilusão de sermos a origem do nosso dizer. É por isso que 

Althusser (1998, p. 102) diz: 
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Portanto a ideologia interpela os indivíduos como sujeitos. Como a 

ideologia é eterna, vamos suprimir a forma da temporalidade na qual 
representamos o funcionamento da ideologia e afirmar: a ideologia 

sempre já interpelou os indivíduos como sujeitos, o que nos leva a 

precisar que os indivíduos são sempre já interpelados pela ideologia 

como sujeitos.   

 

Nessa direção, embora os estudos de Elias tratem do costume do uso do garfo à 

mesa, o cartaz do RESUN aborda sobre os manuseios dos mesmos, a fim de que não haja 

contaminação. Há algo em comum entre os dois, pois discorrem sobre contaminação, da 

não higienização e pelo viés da AD, sabemos que somos sempre já sujeitos, moldados 

nessa ideologia. Podemos apontar nessa direção que a recorrência à higiene e à 

contaminação faz parte da memória discursiva. De acordo com Courtine (1981) apud 

Santos e Silva (2014, p. 76): 

Toda produção discursiva faz circular formulações anteriores, porque 
ela possui em seu domínio associado outras formulações que ele repete, 

refuta, transforma, denega... isto é: em relação às quais esta formulação 

produz efeitos de memórias específicos (Courtine, 1981, p. 52). 

 

Segundo Santos e Silva (2014, p. 77), “são as repetições do discurso que 

constroem a memória discursiva”. Ainda segundo os autores, “(...) a memória discursiva 

não é o que todos lembram simplesmente, não é a lembrança de uma situação, 

simplesmente, ela é de ordem ideológica”. Dessa forma, tratando-se sobre o papel da 

memória, os autores apontam que a memória está relacionada às formações discursivas 

dadas, já que é no interior destas que ela produz sentidos. Nessa direção, podemos 

observar que os enunciados dos cartazes apontam para os discursos higiênicos, assim 

como os discursos administrativos da fila do RESUN, mantendo o dizível nos enunciados. 

De acordo com Santos e Silva (2014, p. 77): 

(...) quando se fala em repetir, nesse caso, não significa repetir palavra 

por palavra a estrutura utilizada em algum dizer, apesar de algumas 

vezes isso ocorrer, mas de uma manutenção do dizer a partir de uma 

significação.  

 

Conforme abordado no decorrer desse trabalho, a respeito de interdiscurso e 

memória discursiva, Santos e Silva (2014, p. 79) mostram os pontos diferenciais entre os 

dois, apontando que o interdiscurso se constitui de um complexo de formações 

discursivas, em que todos os sentidos já estão presentes, “(...) a memória discursiva faz 
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intervir o interdiscurso como instância de constituição de um discurso transverso que 

regula para um sujeito enunciador(...)”. Dessa forma, os autores apontam tanto o modo 

de ação dos objetos dos quais o discurso fala quanto o modo de articulação desses objetos.  

 

R 4 

 

BOAS PRÁTICAS NO RESUN 

Para manter a qualidade dos alimentos 

Evite conversar quando estiver se servindo para reduzir o risco de 

contaminação dos alimentos e irá acelerar o ritmo da fila.  

Evite conversar demasiadamente com os funcionários do 

RESUN. Você pode atrapalhar o fluxo da distribuição e contribuir 

com a contaminação do alimento que você e seu colega irão 

consumir. 

Notamos nesse quadro enunciativo que a contaminação dos alimentos está voltada 

para “o conversar” com os funcionários do RESUN, enquanto que no R3, a apelação é 

para que se evite escolher demasiadamente os talheres, evitando assim sua contaminação.  

Vejamos o R3: 

Não fure a fila, espere chegar sua vez, assim como você, as outras 

pessoas também estão esperando. 

Evite escolher demasiadamente pratos e talheres. Esta atitude irá 

minimizar o risco de contaminação destes utensílios e diminuir a fila. 
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Nesse sentido, podemos observar, de acordo com os processos parafrásticos 

apontados por Orlandi (2015, p. 34), que “(...) A paráfrase representa assim o retorno aos 

mesmos espaços do dizer. Produzem formulações do mesmo dizer sedimentado”.  É nessa 

direção que os discursos dos cartazes se instauram.  O R4 “Evite conversar 

demasiadamente com os funcionários do RESUN. Você pode atrapalhar o fluxo da 

distribuição e contribuir com a contaminação do alimento que você e seu colega irão 

consumir”, remonta mais uma vez o usuário como aquele que atrapalha o fluxo da 

“distribuição” e que é preciso deixar a fila “girar”, o fluxo “seguir”. Não há tempo para 

conversas, ressaltando o discurso científico, médico e a gestão dos sujeitos.  

 

4.2 SEÇÃO HIGIENE 

R 5 

 

Tava com essa mão onde? Bora lavar! 

*Lavar as mãos reduz 31% dos casos de diarreia e 16-21% de 

doenças respiratórias.  

 



55 
 

Distintamente dos demais quadros enunciativos que são tratados ao longo desse 

trabalho, esse enunciado não está disposto como os outros, que estão pendurados por 

cordinhas de aço e espalhados nos corredores externos do RESUN. Ele se encontra 

afixado na parede, na entrada dos lavatórios, logo após a passagem da catraca que dá 

acesso ao RESUN. O cartaz interpela o usuário com figuras ilustrativas mostrando os 

possíveis lugares em que as mãos poderiam ter estado, assim, as figuras de meias, chaves, 

cuecas, dinheiro nos convidam de forma apelativa a refletir sobre lavar as mãos. Há uma 

exclamação dando ênfase ao enunciado. Soa como uma câmera de vigilância, a qual deixa 

um sentimento de monitoramento, uma voz que ecoa no silêncio, pois esse é significador, 

não fala, mas significa. De acordo com Orlandi (1997, p. 70), o silêncio é fundador, sendo 

princípio de toda significação. A autora ainda retifica que não é o silêncio em sua forma 

física, mas o silêncio como sentido, como história (silêncio humano). 

O não dizer por si só já significa. Pensemos aqui numa discussão entre um casal. 

Suponhamos que um deles relate o motivo da discussão e, ao final, nós silenciamos. Esse 

silenciar significa que não queremos nos envolver na situação. Segundo  Orlandi (1997, 

p. 71): “[...] o silêncio não está apenas “entre” as palavras. Ele as atravessam. 

Acontecimento essencial da significação, ele é matéria significante por excelência”. 

Assim, mais adiante a autora ressalta que, “[...] para falar, o sujeito tem necessidade de 

silêncio, um silêncio que é fundante, necessário ao sentido e que ele reinstaura falando”. 

O alerta no cartaz nos direciona para o discurso higiênico e médico, seja nas 

recomendações que o lavar as mãos reduz o risco de bactérias, bem como evitar contrair 

doenças, como a diarreia. O sujeito do discurso está em funcionamento, o sujeito médico, 

higiênico, e esse só se apresenta pelas condições de produção imediata, ou seja, o 

RESUN, espaço que traz à tona o acontecimento, a linguagem, os sujeitos. De acordo 

com Santos e Silva (2014, p. 56): 

Para a AD, a noção de sujeito é sempre de sujeito discursivo. Não se 
trata, logo, de um sujeito empírico, isto é, Maria, João, José, Joana..., 

mas de um sujeito discursivo, o que quer dizer que ele sofre a 

determinação do lugar social que ocupa, da ideologia e da história.  

 

Nesse direcionamento, levamos em conta o sujeito do discurso que está norteando 

os cartazes do RESUN, é um sujeito histórico, social. Não é, portanto, um sujeito senhor 

de sua vontade.  O discurso higiênico opera no sujeito, e não veio do anúncio desse cartaz. 

Ele opera na sociedade, sendo apenas retomado nesse momento. O usuário ao se deparar 
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com esse enunciado pode até ter a impressão de que ele surgiu agora, para o momento 

das refeições para aquele restaurante, mas é um pré-construído, advém de outro lugar. O 

enunciado “Lavar as mãos reduz 31% dos casos de diarreia e 16-21% de doenças 

respiratórias” nos mostra a Posição-Sujeito a partir do lugar social e do lugar discursivo. 

De acordo com Santos e Silva (2014, p. 56), para compreendermos a Posição-Sujeito é 

preciso entender inicialmente o que vem a ser lugar social e lugar discursivo. Dessa 

forma, os autores abordam que o lugar social é ocupado pelo sujeito empírico, e o lugar 

discursivo é assumido pelo sujeito do discurso, assim, esses dois lugares se constituem 

mutuamente: 

Segundo Pêcheux (1975), a Posição-Sujeito se define como a relação 

de identificação entre o sujeito enunciador e o sujeito do saber. O sujeito 

enunciador é aquele que efetivamente enuncia do discurso; já o sujeito 

do saber é aquele que reúne o conjunto de conhecimentos de uma dada 
área, da pedagogia, da medicina, da física (...) (Santos e Silva, 2014, p. 

56) 

 

Nesse sentido, podemos inferir que o sujeito enunciador é o RESUN, e o sujeito 

do saber se apresenta na ordem do conhecimento médico, higiênico quando o enunciado 

trata da importância em lavar as mãos e seus impactos na redução dos casos de diarreia e 

doenças respiratórias.   

 

R6 
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BOAS PRÁTICAS NO RESUN 

Para contribuir com o bom funcionamento do RESUN 

Não higienize os talheres com vinagre, ele não elimina as 

bactérias. Não se preocupe, a higienização é feita com produtos 

adequados durante a lavagem. Use o vinagre apenas para 

temperar sua salada.  

Nesse quadro enunciativo observamos um discurso médico, que orienta a não 

higienização dos talheres por uso de vinagre. Mas de onde vem esse discurso? Sabemos 

pela Análise de discurso que o dizer tem relação com o não dizer, com aquilo que não 

está posto, contudo, pode ser subtendido. Há um conhecimento popular de que talvez pelo 

vinagre possuir álcool seja possível eliminar bactérias. Pensando mais uma vez na AD, 

passamos pelo esquecimento ideológico, aquele que nos remete à ilusão de sermos a 

origem do que dizemos. Quando analisamos a sequência “Use o vinagre apenas para 

temperar salada”, passaremos para a ambiguidade de sentido, em que a língua está 

propensa ao equívoco, a falhas. O vinagre só serve para temperar saladas? E no cozimento 

de carnes, não? Esse “apenas” delimita, deixa furos. Os usuários estão de fato 

preocupados com a higienização dos talheres? Por quê? O que leva algumas pessoas a 

lavarem seus talheres com vinagre? Será que a gestão e o modo como os funcionários se 

portam não transmitem essa segurança de higienização, organização? Vejamos que os 

sentidos ultrapassam os limites da interpretação, e esta é uma premissa da Análise de 

discurso. Segundo Orlandi (2008, p. 21): 

A Análise de discurso ocupa assim esse lugar em que reconhece a 

impossibilidade de um acesso direto ao sentido e que tem como 
característica considerar a interpretação como objeto de reflexão. Ela se 

apresenta como uma teoria da interpretação no sentido forte. Isto 

significa que a análise de discurso coloca a questão da interpretação, ou 

melhor, a interpretação é posta em questão pela análise de discurso. 

  

Para a autora, o sentido está sempre aberto, nunca se fecha. É por isso que 

podemos fazer inúmeras interpretações, pois o analista de discurso é livre para interpretar 

e, ao mesmo tempo em que se vai interpretando, a interpretação é posta em questão. É 

como se o autor e o leitor estivessem concordando ou discordando igualmente. Há um 

diálogo silenciado. Ao mesmo tempo em que o autor põe as suas interpretações, o leitor 

pode concordar e até apontar outros pontos que não foram colocados pelo autor. Nesse 

sentido, chegamos à compreensão do porquê a interpretação é aberta, pois é constituída 

de vários sentidos. De acordo com Orlandi (2008, p. 54), o analista pensa-se como o 
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sujeito do conhecimento, e ele o faz isso por sua capacidade de chegar a um lugar de 

escrita e dispor de várias maneiras de ler, ocupando uma posição-leitor que pratique essa 

nova maneira de ler. Quando lemos “Não higienize os talheres com vinagre, ele não 

elimina as bactérias”, notamos que existe um saber constituído nesse enunciado. Há um 

discurso médico circulando-o. Existe ainda um alerta para não nos preocuparmos, pois, 

os talheres são lavados adequadamente. Há um vasilhame quadrado, grande, de alumínio 

onde os talheres ficam expostos. Ao passar pela fila, cada usuário pega o seu talher. Não 

há nenhum material que o envolva por completo, que o proteja das “pegadas” das mãos 

dos usuários, quando colocam a mão dentro da caixa para pegá-lo. Existe ainda aqueles 

usuários que vasculham o vasilhame para pegar o seu talher, o “mais escondido”. 

Imaginemos que os usuários que vasculham o vasilhame à procura por um talher 

“escondido” talvez queira se certificar de que aquele talher não foi “tocado”. Então, a 

pergunta é a seguinte: Por que mesmo sendo lavados adequadamente existem pessoas que 

usam o vinagre para higienizar os talheres?  São várias mãos que “passeiam” por ali e não 

há como garantir que essas mãos estejam higienizadas. Reflitamos sobre o R5 “Tava com 

essa mão onde? Bora lavar!”. É interessante pensarmos como essas atitudes são tomadas 

inconscientemente. O cartaz produz um sentido de apelação explícita, causando nos 

usuários uma reação implícita, inconsciente. Será que todos que passam pelo lavatório 

lavam realmente as mãos? Refletindo sobre a atitude das pessoas em catarem tanto os 

talheres quanto os pratos do fundo dos vasilhames, por que agem dessa forma? Essas 

atitudes seriam apenas dos usuários que lavam as mãos? Ou de todos? 

O R6, “Não higienize os talheres com vinagre, ele não elimina as bactérias. Não 

se preocupe, a higienização é feita com produtos adequados durante a lavagem. Use o vinagre 

apenas para temperar sua salada”, coloca em questão sentidos que poderiam ter sido ditos e 

não foram. Se o enunciado diz que o vinagre não elimina bactérias, é porque há um saber 

científico constituído interferindo no conhecimento popular em relação ao álcool, já que o 

vinagre contém álcool.  Segundo Pêcheux (1993, p. 176): 

 

[...] A enunciação equivale, pois, a colocar fronteiras entre o que é 

“selecionado” e tornado preciso aos poucos (através do que se constitui 
o “universo do discurso”), e o que é rejeitado. Desse modo, se acha, 

pois, desenhado num espaço vazio o campo de “tudo o que teria sido 

possível ao sujeito dizer (mas que não diz)” ou o campo de “tudo a que 

se opõe o que o sujeito disse”. [...] 
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É nessa direção que podemos pensar a respeito do comportamento dos usuários 

do RESUN no tocante ao uso do vinagre para higienizar os talheres. Nesse “universo do 

discurso” apontado por Pêcheux, estariam os usuários se opondo ao que o RESUN 

propõe? Analisando o R5 “Lavar as mãos reduz 31% dos casos de diarreia e 16-21% de 

doenças respiratórias” e o R6 “Não higienize os talheres com vinagre, ele não elimina 

as bactérias”, notamos o sujeito do discurso operando nos enunciados, o sujeito do saber, 

sustentando o dizível higiênico para que os sentidos se mantenham.   

 

 

 

R 7 

 

BOAS PRÁTICAS NO RESUN 

Para contribuir com o bom funcionamento do RESUN 

Se seu talher cair no chão, não o coloque de volta junto com os 

talheres limpos ou nos balcões. Por favor, deixe no recolhimento 

dos pratos sujos.   
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Fazendo um contraponto com os enunciados anteriores que trata da 

temporalidade, agilidade, esse enunciado vem fazer um embate com o discurso 

cronometrador. A todo o momento os usuários são interpelados a serem rápidos nas 

escolhas dos alimentos, no tempo gasto nas mesas quando estão fazendo suas refeições, 

a evitar conversar para acelerar o tempo de atendimento, porém, nesse enunciado, tudo o 

que o usuário não quer é perder tempo levando os talheres que caem no chão ao local de 

recolhimento das cubas. Há uma distância entre um e outro. Reflitamos. Depois de 

aguardar uma fila enorme, e supondo aqui que essa pessoa não “furou” fila, tudo que ela 

quer é poder fazer, enfim, a sua refeição. Talvez se deslocar da fila para levar o talher que 

caiu ao local indicado atrasará o percurso desse usuário. Ele terá que, ao retornar, pedir 

licença para poder ocupar o seu lugar na fila. Essa gestão parece não funcionar. São 

poucas as pessoas que vão se locomover para depositarem seus talheres nas cubas, locais 

específicos de deixada dos pratos e talheres sujos. Muitos apanham os talheres e deixam 

ali em cima, perto do vasilhame onde os mesmos estão dispostos. Evitemos até imaginar 

que alguém possa colocar esses talheres que caíram no chão diretamente nas cubas. 

Pensemos mais uma vez no discurso médico, que aborda as “bactérias”, a contaminação.  

Atentemo-nos mais uma vez para o “NÃO” enfático do enunciado. “Se seu talhar cair no 

chão, NÃO o coloque de volta junto com os talheres limpos ou nos balcões. Por favor, 

deixe no local de recolhimento dos pratos sujos.”. Esse “NÃO” em caixa alta, é 

imperativo! É o não da imposição, da ordem no estabelecimento. Logo adiante ele vem 

acompanhado de um apelo até convincente “Por favor, deixe no local de recolhimento 

dos pratos sujos”.  

Em seu livro “Fazer dizer, querer dizer”, Haroche (1991), logo na introdução, 

articula o tempo inteiro essa relação de poderes com o indivíduo. Há um poder que circula 

entre nós, nos direcionando. No caso do enunciado do cartaz do restaurante, o paradoxo 

está em ser rápido na fila, ao sentar para comer, entretanto, na hora que o talher cai, a 

temporalidade de rapidez não se apresenta. O que existe é um pedido para que o usuário 

se dirija ao local de deixada das cubas que fica bem distante do hall onde estão dispostas 

as refeições.  

O enunciado do cartaz “Para contribuir com o bom funcionamento do RESUN” 

traz consigo o pré-construído que fundamenta a pré-existência de um conteúdo numa 

ligação sintática, ou seja, algo vindo de outro lugar, pois sem o já dito, o enunciado não 
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faria sentido, dessa forma, o pré-construído aponta para a presença de um discurso em 

outro. Segundo Hansen (2010, p. 01): 

A memória discursiva pensada por Orlandi (2001, p. 23) é “o saber 
discursivo que torna possível todo dizer e que e que retorna sob a forma 

do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando 

cada tomada da palavra”. A memória é o já dito, os sentidos a que já 

não temos mais acesso, que foram constituídos ao longo de uma história 

e que estão em nós, sem pedir licença.  

 

Nesse direcionamento, o R7 “Para contribuir com o bom funcionamento do 

RESUN” advém de outras áreas, trazendo consigo uma memória discursiva. No tocante a 

saúde, sabemos que para contribuir com o bom funcionamento dos rins precisamos beber 

muita água. No setor empresarial, para o bom funcionamento de uma empresa é 

necessário profissionais capacitados e competentes, assim como fazer atividades físicas 

contribui para o bom funcionamento do coração.  

 

4.3 SEÇÃO DISCURSO DO SABER 

R 8 

 

VOCE SABIA? 

Evitando o consumo excessivo de sal e açúcar agora, você pode 

evitar o surgimento de hipertensão arterial e diabetes no futuro.  
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A quantidade de sal das preparações do RESUN está de acordo 

com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Você 

não deve acrescentar mais sal em seu prato! 

 

Ao observar o R8, podemos notar dois tipos de discurso que atravessam os 

usuários: o discurso nutricionista e o discurso médico. Numa sociedade na qual o índice 

de diabetes e pressão alta é preocupante, nos chama a atenção as notas desse enunciado. 

Já fora dito aqui que todo dizer é ao mesmo tempo um não dizer, pois algo que está posto, 

automaticamente esconde, silencia o não dito. Subtende-se que se há esses dizeres é 

porque houve discursos avessos à ideia da quantidade de açúcar disposta nas bebidas do 

RESUN. Percebemos uma quantidade controlada, regulada. Nem doce, nem amargo. Essa 

é a quantidade estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, conforme informa o 

cartaz. Há um discurso nutricionista que regula a quantidade de açúcar que devemos 

comer. É nesse sentido que a Análise de Discurso vai questionar como o texto significa, 

para ela é preciso uma análise do objeto em questão. O enunciado “Você não deve 

acrescentar mais sal no seu prato!” implica dizer que existe alguém que ultrapassa os 

limites regulados pela OMS. (Organização Mundial da Saúde). Prestemos bem atenção a 

entonação desse enunciado. Ele exclama. Notamos isso pela presença do negrito nas letras 

e o sinal de exclamação no final da frase. Estaria aparecendo aqui o “mau sujeito” que 

não se identifica com as formações discursivas dadas, mesmo sendo recomendadas por 

um órgão tão conceituado que é o da saúde?  O “Você Sabia?” No início do cartaz não é 

uma mera explicação de alguém que fez o anúncio por fazer. O responsável por tratar 

desse discurso se amparou no saber científico, o qual ocupa um grau de hierarquia. Ao 

lado esquerdo do cartaz, há duas colheres, a primeira mostra a quantidade de sal que 

ingerimos todos os dias, e a segunda mostra a real quantidade de sal que deveríamos 

consumir. Haroche (1991, p. 81) aborda os textos que querem aproximar a matemática 

do social. Desse modo, a autora pontua que esses textos “têm por finalidade um “amor ao 

Estado”, que se via estreitamente associado a uma tentativa de controle e, mesmo, até 

certo ponto, de matematização”. É na linguagem que de fato se dá esse acontecimento, e 

o sujeito é um ser inserido nela. Esse sujeito que se assujeita está em lugar de dominação, 

submissão. Notamos um sujeito quantificado, controlado, interpelado, confrontado sobre 

como deve proceder. Segundo Foucault (2007, p. 27) apud Bazza e Polla (2017, p. 2143): 

[...] admitir que o poder produz saber (e não simplesmente favorecendo-

o porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que não há relação de 
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poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que 

não suponha e não constituía ao mesmo tempo relações de poder. Essas 
relações de “poder-saber” não devem então ser analisadas a partir de 

um sujeito do conhecimento que seria livre ou não em relação ao 

sistema do poder, mas é preciso considerar ao contrário que o sujeito 
que conhece os objetos a conhecer e as modalidades de conhecimentos 

são outros efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber de 

suas transformações históricas.  

 

Observemos então os números dados de acordo com a quantidade correta de sal 

que devemos comer a cada dia. Há um poder-saber constituído na discursividade do cartaz 

no restaurante. É esse poder-saber que regula a quantidade de sal ou açúcar disposta nos 

alimentos. Percebemos que o discurso nutricionista estipula a quantidade de açucares e 

sal nos alimentos, e esse poder é instituído, tornando-se assim um poder-saber. Mais 

adiante veremos que essa quantidade de sal e açúcar é regulada nas refeições do 

restaurante. Por esse motivo, no início da nossa abordagem, discutimos sobre o anúncio 

desse cartaz: “Você não deve acrescentar mais sal no seu prato?” Essa é uma sugestão, 

uma forma de poder constituída no saber, uma vez que o cartaz vai alertar o usuário de 

que a OMS determina a quantidade de sal e açúcar “saudável” para a nossa saúde, 

evitando doenças como a hipertensão arterial e a diabetes. Notamos no enunciado desse 

cartaz, portanto, dois discursos circulando, que são o discurso médico, aquele que atenta 

para as doenças, e o discurso nutricionista, que regula a quantidade de alimentos 

necessária para manter as taxas sanguíneas em perfeita ordem. 

 

R 9 
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VOCÊ SABIA? 

Os alimentos como arroz integral e pão integral são ricos 

em fibras, que são responsáveis pela regulação do trânsito 

intestinal, do colesterol e do controle de açúcar no sangue 

(glicemia). Por isso, escolhemos ofertá-los.  

 

O R9 “Por isso, escolhemos ofertá-los” produz o sentido de que não são os 

usuários que escolhem os alimentos que desejam comer, é algo decidido pela gestão do 

restaurante e, para tanto, há um discurso nutricionista voltado também para o discurso 

médico, uma vez que a oferta dos alimentos como pão integral e arroz integral é rica em 

fibras, as quais facilitarão o trânsito intestinal, além do controle do colesterol e açúcar no 

sangue. Quase todos os alimentos que comemos se transformam em açúcar, e já sabemos 

que a mesma não faz bem a nossa saúde. Os discursos na placa nos informam que o pão 

e o arroz integral são capazes de regular e controlar o açúcar no sangue.  Essa é a 

explicação. Mesmo que haja usuários que prefiram arroz branco, pão francês, alimentos 

provavelmente costumeiros no seu dia a dia, o cardápio do restaurante já está 

estabelecido.  

A cada semestre os usuários respondem a um questionário voltado para a 

satisfação de oferta das refeições do RESUN. As perguntas são norteadas em relação à 

quantidade de sal e açúcar dos alimentos, a oferta de alimentos integrais, bem como a 

temperatura deles. Os quadros enunciativos com os quais estamos trabalhando surgiram 

no semestre seguinte após as respostas dos formulários.  Reflitamos quais foram as 

respostas desses usuários em relação às refeições.  

Segundo Orlandi (2015, p. 28), “as condições de produção compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação”, sendo assim, de acordo com a autora, no 

sentido amplo, elas incluem o contexto sócio histórico ideológico.  Ao abordar sobre as 

condições de produção, Orlandi traz em seu livro “Análise de Discurso: Princípios e 

procedimentos” o exemplo das faixas dispostas no campus e faz uma reflexão sobre os 

discursos que estão refletidos nas faixas, apontando para uma memória discursiva, ou 

seja, aqueles discursos vieram de um outro lugar. Sobre os quadros enunciativos do 

RESUN, podemos refletir sobre quais condições esses surgiram, principalmente aqueles 

que tocam nos discursos médicos e nutricionista.  



65 
 

Segundo Guilhaumou et al (2016, p. 237), “é no interior da abordagem descritiva 

que a Análise de Discurso constitui seu referente”. Destacar esse movimento – o das 

respostas do formulário que não estão postas no quadro enunciativo, traz um sentido mais 

voltado pela opção das ofertas dos alimentos integrais por parte do restaurante. É algo 

que não está dado, não está no cartaz, mas o papel do analista é ir além da interpretação, 

e não se ater apenas à descrição de fatos. A AD trabalha com os deslizamentos, aquilo 

que escapa, que produz sentidos. Conforme apontado pelo autor, é nessa abordagem 

descritiva que a Análise de Discurso constitui seu referente.   

Analisando o R9, podemos nos questionar: De onde vem esse saber? Quando ele 

foi instaurado? É perpassando pela história que esse “saber” foi constituído. Não é algo 

novo, que surgiu no cartaz momentaneamente. Essa é uma das formas pelas quais as 

memórias discursivas fazem parte do interdiscurso e esse, consequentemente, nos leva 

para formações discursivas, nas quais o dizível se mantém, constituindo-se assim em 

formações ideológicas. Segundo Bazza e Polla (2017, p. 2144), referindo-se à observação 

dos textos gregos e romanos de Foucault, quando o autor apontava a dieta que os doentes 

podiam ou não comer naquela época, para Foucault a dietética naquele tempo era voltada 

para os doentes. Segundo Bazza e Polla (2017, p. 2144), referindo-se a Foucault, “o autor 

relaciona a gênese da dietética ao momento em que os homens abandonam a vida rude e 

começam a cuidar das doenças”. Em relação à dietética daquela época, segundo as 

autoras, ampliou-se para os dias atuais. Acerca das análises dos nossos cartazes, ela é 

trazida não somente para o povo “doente”, mas para as pessoas que também são 

saudáveis, como forma de prevenção de doenças futuras. Por isso, nas nossas análises 

podemos notar constantemente o discurso nutricionista e médico interpelando o sujeito – 

nesse caso, os usuários a terem uma preocupação voltada para sua saúde. Como podemos 

perceber, há um poder-saber que norteia o indivíduo e, para tanto, as formações 

discursivas se apresentam em cada cartaz, mantendo os sentidos e os propósitos a que se 

quer chegar. Afastando-nos um pouco desse saber científico, ou seja, dos discursos 

produzidos nos cartazes do RESUN, podemos fazer algumas reflexões: Qual o sentido de 

passar o formulário questionando o grau de satisfação dos usuários? Seria direcioná-los 

para uma boa educação alimentar? Por que essa discursividade em torno dos discursos 

médico e nutricionista surgiu nesse semestre específico? Por que alguns discursos dos 

cartazes são voltados para os saberes científicos amparados por dados da Organização 
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Mundial da Saúde? Esses quadros enunciativos são uma resposta aos formulários 

respondidos pelos usuários? Reflitamos a respeito.   

R 10 

 

VOCÊ SABIA? 

O consumo excessivo de açúcar pode ser responsável pelo 

surgimento precoce de várias doenças, entre elas a diabetes e a 

obesidade.  

As bebidas do RESUN têm a quantidade de açúcar 

adequada. Experimente também reduzir a quantidade de açúcar 

no seu dia! 

 

Fazendo uma comparação entre o R8 “Evitando o consumo excessivo de sal e 

açúcar agora, você pode evitar o surgimento de hipertensão arterial e diabetes no futuro” 

e o R10 “O consumo excessivo de açúcar pode ser responsável pelo surgimento precoce 

de várias doenças, entre elas a diabetes e obesidade”, pode-se notar que os tipos de 

discurso se mantêm. Há a prevalência dos discursos médico e nutricionista. Os 

enunciados contidos nos dois cartazes nos mostram como o funcionamento da linguagem 

é construído por processos parafrásticos. Para Orlandi (2015, p. 34), esses processos 

funcionam de maneira tal, que o objetivo maior é manter o que se disse, perfazendo 

caminhos diferentes, “isto é, manter o dizível, a memória”. 

 A discursividade dos Recortes 8 e 10 procura manter o mesmo sentido, retomando 

a informação sobre o consumo excessivo de açúcar, confirmando assim a afirmação da 

autora quando diz que “(...) A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços 
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do dizer” (Orlandi, 2015, p. 34).  A apelação do R10 “Coma menos açúcar” nos faz 

refletir que comemos açúcar além da conta, além do normal que está estabelecido. A 

linguagem disposta logo em seguida “Você já é doce o suficiente”, retoma a língua como 

polissêmica, visto que “doce” se apresenta como sinônimo de amor – “Você é um amor 

de pessoa”. Há aqui uma ruptura quando comparamos os dois enunciados. No geral, o ser 

humano é carente de amor, ele precisa desse sentimento para fazer interação com o outro. 

E quanto mais amor, melhores serão as relações sociais segundo os psicólogos. A língua 

como está propensa ao equívoco, não sendo homogênea, quebra essa linha reflexiva. O 

enunciado nos diz que somos doces o suficiente, que não precisamos de açúcar.  

 Segundo Pêcheux (2015, p. 53),  

[...] Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, 

diferente de si mesmo, se desloca discursivamente de seu sentido para 
derivar para outro (a não ser que a proibição da interpretação própria ao 

logicamente estável se exerça sobre ele explicitamente. Todo 

enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente 

descritível como uma série (léxico-sintaticamente determinada) de 

pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar a interpretação.  

 

 É nessa discursividade que a AD trabalha. Ela perpassa para além do que está 

posto, busca significar, dar sentidos, trazer reflexões.  

Como é próprio da paráfrase dizer o mesmo de formas diferentes, mantendo os 

sentidos, observamos a discursividade sobre a quantidade de açúcar alertando-nos que 

ingeri-la em grande quantidade pode causar doenças como a diabetes – tópico abordado 

no R8. Observemos também, conforme já dito em outras partes desse trabalho, sobre a 

importância da paráfrase e da polissemia no discurso, em que a primeira procura manter 

o sentido, e a outra aponta sempre para um novo. No caso da nossa análise aqui, o novo 

que surge no enunciado do R10 é a palavra “obesidade”.  Sabe-se que a obesidade é o 

acúmulo de gordura causado em sua maior parte por consumo excessivo de calorias na 

alimentação, superior ao que o nosso organismo precisa para sua manutenção. Suas 

consequências são os vários tipos de problemas ocasionados, tais como: pressão arterial, 

dificuldades de locomoção. De acordo com relatos médicos, a prevenção à obesidade é 

importante para evitar a hipertensão e suas consequências, como o infarto, o derrame, o 

diabete e a insuficiência renal. Nesse ínterim, o enunciado do R10 alerta aos usuários: 

“As bebidas do RESUN têm a quantidade de açúcar adequada”. Nesse sentido, 

perpassando pela ótica da Análise de Discurso, caso o “mau sujeito” se apresente aqui, 
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ele já está sendo interpelado pelo cartaz. Mesmo que as bebidas não estejam de acordo 

com o gosto dos usuários, a informação estabelecida é que ela possui a “quantidade de 

açúcar adequada”. É esse saber permeado de possíveis “futuras doenças” que procura 

direcionar os usuários a se comportarem como “bons sujeitos”, a mudarem seu hábito de 

vida. Dessa forma, o R10 sugere logo em seguida uma mudança de comportamento: 

“Experimente também reduzir a quantidade de açúcar no seu dia a dia!”. Essa 

exclamação no final do enunciado, diferente dos cartazes anteriores, apresenta um tom 

diferenciado. Produz um sentido de apelo contagiante, convidativo, isto é, mudando os 

hábitos de consumo no dia a dia, os usuários se tornarão mais saudáveis. Até aqui, 

podemos observar que os enunciados dos cartazes procuram manter o processo de 

produção de sentidos. Um cartaz tem relação com o outro, trazendo o “novo” muitas vezes 

numa discursividade diferente, porém mantendo sempre o sentido. Segundo Orlandi 

(2015, p. 41), a noção de formação discursiva e sua relação com a ideologia possibilita 

estabelecer regularidades no funcionamento do discurso. Dessa forma, a autora diz: 

O discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito diz 
se inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um sentido 

e não outro. Por aí podemos perceber que as palavras não têm sentidos 

nelas mesmas, elas derivam seus sentidos das formações discursivas 

que se inscrevem. (Orlandi, 2015, p. 41) 

 

De acordo com as análises dos enunciados dos cartazes feitas até aqui, podemos 

notar que há uma ligação entre eles por meio das formações discursivas, uma vez que as 

palavras não têm sentidos nelas mesmas, conforme afirma a autora. Segundo Orlandi 

(2015, p. 41), as formações discursivas representam no discurso formações ideológicas. 
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4.4 SEÇÃO GESTÃO 

R 11 

 

BOAS PRÁTICAS NO RESUN 

Para contribuir com o bom funcionamento do RESUN 

A refeição no RESUN é feita para ser consumida no    

restaurante, não leve alimentos para casa! 

 

O enunciado do R11 “A refeição no RESUN é feita para ser consumida no 

restaurante; não leve alimentos para casa!” nos faz entender que levar comida para casa 

contribui com o “mau” funcionamento do RESUN, pois a frase anterior diz: “Para 

contribuir com o bom funcionamento do RESUN”.  Segundo os pressupostos da Análise 

de Discurso, o dizer tem relação com o não dizer, já que quando declaramos algo estamos 

ao mesmo tempo silenciando algo. Se existe o “bom” funcionamento é porque existe 

também o “mau” funcionamento. Assim, Segundo Orlandi (2015, p. 80), “Se digo “deixei 

de fumar”, o pressuposto é que fumava antes, ou seja, não posso dizer “deixei de fumar” 

se não fumava antes”. O posto (o dito) traz consigo necessariamente esse pressuposto 

(não dito, mas presente). 

O quadro enunciativo produz um discurso de advertência, ordem! O emoticon do 

cartaz presente nas redes sociais, principalmente no whatsapp, produz o sentimento de 

raiva, ódio, operando assim uma variação de sentidos. O que podemos subtender desse 

discurso imagético? A gestão do restaurante está zangada com alguém que pratica essas 

atitudes? Por que alguns usuários agem dessa forma? Geralmente quando almoçamos em 

outros restaurantes temos a opção de levarmos o que sobrou para casa. Isso é algo comum, 
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principalmente em pizzarias. Podemos então refletir o porquê nesse espaço esse gesto ser 

interditado. Os sentidos produzidos por meio do cartaz soam como algo inaceitável “A 

refeição do RESUN é feita para ser consumida no restaurante, não leve alimentos para 

casa”. A atitude dos usuários foge às “Boas Práticas” do restaurante, conforme está 

escrito no início do cartaz “Boas práticas no RESUN”. Mais uma vez, trazemos a noção 

do “mau sujeito” presente na Análise de Discurso. 

Conforme transcorremos no caminhar desse trabalho, abordamos os tipos de 

sujeitos que se identificam, e aqueles que não se identificam com as Formações 

Discursivas dadas – FDs. Sendo assim, é possível que o discurso do RESUN produza 

sentidos que direcione os usuários a se tornarem “bons sujeitos”. Em um artigo 

trabalhado, Tfouni (2014) refere-se à mídia e à fabricação do “Bom Sujeito”, apontando 

que o leitor que seguisse os caminhos dados pelas capas da revista atingiria o “sucesso”. 

No espaço do RESUN, parece que os usuários do restaurante são considerados como 

“maus” sujeitos, isto é, aqueles que não se condicionam às normas que se 

contraidentificam com as FDs dadas e, que, por isso, levam comida para casa. Referindo-

se às capas de revistas, Tfouni (2014, p. 119) aponta:  

 Tendo a posse da palavra e a posição de autoridade, as revistas 

pretendem fornecer ao sujeito-leitor orientações, na forma de um 

receituário – como o professor ou a escola – dizendo a ele o que fazer, 

como proceder, o que escolher, como buscar sucesso, etc. 

 

Da mesma forma que as revistas possuem a posição de autoridade, os enunciados 

do RESUN procuram orientar os usuários como devem proceder, direcionando-os sobre 

o que deve ser feito.  Fazendo um contraponto entre o trabalho do autor e a discursividade 

presente na placa do restaurante, encontramos dois tipos de sujeitos: aquele que é 

obrigado a ser um “bom sujeito” – no caso do restaurante, e aquele que busca ser o “bom 

sujeito”, no caso da revista. Observemos o tratamento desses dois sujeitos. No caso do 

sujeito da revista, não é que ele queira ser “identificado” como o bom sujeito, é como se 

de forma igual ele fosse “obrigado” a ser esse bom sujeito. É o que a sociedade espera. 

Há um receituário de passos a seguir para se atingir o sucesso. Nesse ínterim, conforme 

já refletimos a esse respeito, existe de fato o “bom sujeito” por livre e espontânea 

vontade? Reflitamos sobre isso. 
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R 12 

 

BOAS PRÁTICAS NO RESUN 

Vegetarianos, não emprestem a sua carteirinha para os colegas.  

Essa atitude não permite o cálculo adequado da preparação 

vegetariana, podendo faltar para outras pessoas.  

 

Sabemos que o cálculo é um ramo da matemática desenvolvido a partir da álgebra 

e da geometria que se dedica ao estudo de taxas de variação de grandeza e acumulação 

de quantidades, nesse caso, ao nos atentarmos para o R12 “Vegetarianos, não emprestem 

sua carteirinha para outros colegas. Essa atitude não permite o cálculo adequando da 

preparação vegetariana, podendo faltar para outras pessoas”. A partir desse enunciado, 

podemos inferir que as refeições são feitas sistematicamente no RESUN, e uma vez que 

os usuários vegetarianos emprestem suas carteirinhas a outros colegas, essa atitude 

causará uma desproporção na distribuição das refeições, podendo deixar outros usuários 

que são de fato cadastrados como vegetarianos sem o alimento. Passemos nesse momento 

a refletir sobre esse gesto dos usuários. O enunciado em questão mobiliza outros sentidos 

que não estão postos aqui. Para ter acesso ao RESUN, todos os usuários precisam ter uma 

carteirinha institucional, sejam funcionários ou estudantes. A carteirinha diferencial que 

dá acesso à comida vegetariana é específica para o vegetariano. Somente com ela o 

usuário consome esse tipo de comida. Refletindo sobre essa questão do empréstimo, 
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poderia haver usuários interessados em experimentar o cardápio vegetariano, não 

abandonando sua opção pela carne? Poderíamos notar aqui também um sujeito prestes a 

mudar de Formação Discursiva, abandonando uma prática discursiva – a carnívora, e 

inserindo-se em outra, isto é, na vegetariana? Conforme preconiza os pressupostos da 

Análise de Discurso, o analista do discurso está propenso a interpretar, sendo a 

interpretação uma das premissas da AD. Essa prática nos faz pensar sobre a formação 

discursiva, apontada por Orlandi (2015, p. 41): 

(...) No entanto, é preciso não pensar as formações discursivas como 

blocos homogêneos funcionando automaticamente. Elas são 
constituídas pela contradição, são heterogêneas nelas mesmas e suas 

fronteiras são fluidas, configurando-se e reconfigurando-se 

continuamente em suas relações.  

 

Nesse ínterim, podemos pensar no usuário que não é vegetariano configurando-se 

nessa Formação Discursiva, passando a assumir uma nova identidade, porém, nunca 

sendo livre, pois o sujeito não é livre do seu dizer, ele é constituído ideologicamente, 

abandonando uma formação discursiva e inserindo-se em outra.  

O R11 “(...) não leve alimentos para casa” e o R12 “vegetarianos, não emprestem 

sua carteirinha para outros colegas” possuem a mesma significância de negação. Esse 

“não” remonta ao sentido de proibição, o qual os usuários estão sendo interpelados, 

todavia, de uma forma amena, contida. A palavra “proibido” está implícita nesse quadro 

enunciativo quando pensamos nos avisos afixados em alguns estabelecimentos “É 

proibido fumar” ou em terrenos baldios “É proibido jogar lixo”. Os sentidos produzidos 

nos enunciados dos cartazes parecem gerar um acordo entre o enunciador – o RESUN e 

o usuário, não mudando o sentido de proibição que está silenciado.  
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5. CONSIDERAÇÕES 

 

A partir dos pressupostos da Análise de Discurso – AD, vimos que somos sujeitos 

constituídos na ideologia, e, portanto, não somos “livres”, o que existe de fato é uma 

ideologia que nos apresenta a ilusão de liberdade. Nesse sentido, somos atravessados por 

dois tipos de esquecimento: o esquecimento ideológico e o esquecimento da enunciação, 

em que o primeiro nos dá a ilusão de sermos a origem do nosso dizer, e o segundo retoma 

tudo aquilo que já foi dito de maneira diferente. De acordo com Althusser (2008), quando 

a ideologia nos interpela, somos sujeitos assujeitados a ela. Nesse ínterim, esse trabalho 

procurou apontar a discursividade presente nos quadros pendurados no restaurante 

universitário da UFS – RESUN. Pelas análises dos enunciados produzidos nos quadros 

dispostos nos corredores externos da UFS, pudemos perceber um “saber científico” 

circulando os enunciados, expondo discursos médico, higiênico, nutricionista, 

administrativo, pedagógico; regulando o sujeito naquilo que pode ou não pode ser feito. 

Após permearmos por categorias de análise que fazem parte da AD, tais como: Formação 

discursiva, Interdiscurso, Memórias discursivas, bem como as noções de “Bom sujeito” 

e “Mau sujeito”, entre outras, observamos que por meio dos quadros dispostos no 

RESUN, o sujeito do discurso está em funcionamento, pois, para a AD, a noção de sujeito 

é sempre de sujeito discursivo. Dessa forma, em nossas análises podemos perceber que o 

RESUN é atravessado, em sua grande parte, pelos discursos médico e nutricionista, 

retratando que o sujeito sofre essa determinação do lugar social, visto que é constituído 

socialmente e historicamente.  

Ao analisarmos os quadros enunciativos do RESUN, vimos que são divididos por 

temáticas, as quais tratam sobre o discurso do saber, o discurso nutricionista, o discurso 

médico e o discurso da gestão da fila. Nesse seguimento, observamos que os processos 

parafrásticos e polissêmicos estavam presentes nos quadros enunciativos, mantendo o 

dizível, tal qual é premissa da paráfrase, porquanto permite que o sentido se sustente. Os 

quadros enunciativos apresentaram os discursos médico e nutricionistas, nos quais as 

informações dadas eram retomadas em outros cartazes, apontando para o novo, 

principalmente no tocante aos quadros que tratavam do discurso do saber, os quais 

abordam o consumo de menos açúcar, em que evitaria muitas doenças.  Notamos também 

que a maioria dos cartazes expõe o enunciado “Boas práticas no RESUN”, ocasionando 

o pré-construído, visto que os “Boas práticas” faz interdiscursividade com outras áreas.  
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A proposta do trabalho nos permitiu tratar a discursividade dispostas nos cartazes 

e observarmos como o sujeito do discurso está em funcionamento. Nesse ínterim, os 

discursos médicos, nutricionistas, administrativos visam a adoção de “boas práticas”, 

sobrepondo-se às “práticas ruins” produzidas pelos usuários. Nessa direção, percebemos 

que a prática de gestão do corpo, do tempo, da alimentação entre outras analisadas nos 

cartazes aponta para o sujeito do fluxo, ou seja, aquele que deve deixar “o fluxo andar” e 

para isso segue o fluxo e reproduz as práticas, preferencialmente em silêncio.  
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7 – ANEXOS 

01 Discurso Higiênico.  

Boas Práticas no RESUN – Para manter a qualidade dos alimentos.  

Tenha cuidado com os cabelos na hora de se servir. Não deixe que seu cabelo caia 

na comida, isso não será higiênico para ninguém. 

 

 

02 Discurso Adminstrativo 

Boas Práticas no RESUN – Para contribuir com o bom funcionamento do RESUN 

Se o alimento já estiver no seu prato, não o coloque de volta nas cubas! 
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03 Área externa do RESUN 

 

 

04  RESUN 
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05 Corredores externos onde se formam as filas do RESUN 

 

 

06  Quadros enunciativos nos corredores próximo a entrada do RESUN. 
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07 Faixada da entrada do RESUN 

 

 

08 Área do lavatório do RESUN 
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09 Área interna do RESUN 

 

 

10 Agrupamento das mesas 

 

 



82 
 

11 Disposição dos pratos e talheres 

 

 

12 Local das cubas onde ficam os alimentos 
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13 Local de deixada dos pratos e talheres 

 

 

14 Tabela Nutricional das saladas do RESUN 
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15 Tabela Nutricional das sobremesas do RESUN 

 

 

16 Valores nutricionais do café 
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17 Valores nutricionais do café com leite 

 

 

18 Valores nutricionais do leite 

 


