Análise do Discurso para leitura e
interpretação de textos
Análise do Discurso é uma prática e um
campo da lingüística e da comunicação
especializado em analisar construções
ideológicas presentes em um texto
texto.. É muito
utilizada, por exemplo, para analisar textos da
mídia e as ideologias que trazem em si
si.. A
Análise do Discurso é proposta a partir da
filosofia materialista que põe em questão a
prática das ciências humanas e a divisão do
trabalho intelectual, de forma reflexiva.
reflexiva.

De acordo uma das leituras possíveis,
discurso é a prática social de produção de
textos.. Isto significa que todo discurso é
textos
uma construção social, não individual, e
que só pode ser analisado considerando
seu contexto histórico
histórico--social, suas
condições de produção;
produção; significa ainda
que o discurso reflete uma visão de
mundo determinada, necessariamente,
vinculada à do(s) seu(s) autor(es) e à
sociedade em que vive(m)
vive(m)..

Texto, por sua vez, é o produto da
atividade discursiva, o objeto empírico de
análise do discurso
discurso;; é a construção sobre a
qual se debruça o analista para buscar, em
sua superfície, as marcas que guiam a
investigação científica.
científica. É necessário
porém salientar, que o objeto da Análise
do Discurso é o Discurso.
Discurso. A proposta de
um novo objeto chamado "discurso"
surgiu com Michel Pêcheux na França,
em sua tese "Analyse Automatique du
Discours" em 1969.
1969.

Na época ele trabalhava em um Laboratório de
Psicologia Social e sua idéia era a de produzir
um espaço de reflexão que colocasse em
questão a prática elitizada e isolada das
Ciências Humanas da época.
época. Para tanto, ele
sugere que as ciências se confrontem,
particularmente a história, a psicanálise e a
linguística.. Este espaço de discussão e
linguística
compreensão é chamado de entremeio, e o
objeto que é estudado aí é o "discurso".
"discurso". Assim,
é no entremeio das disciplinas que podemos
propor a reflexão discursiva.
discursiva.

Contemporâneo a Pêcheux está Michel
Foucault, também na França, e também
incomodado por questões semelhantes, mas
propondo uma outra via de compreensão,
que ele também chama de "discurso" por
exemplo em "Archeologie du Savoir". O
discurso de Pêcheux não é o discurso de
Foucault.. E se pensarmos na tradição
Foucault
anglófone a distância aumenta, porque o
discurso de Norman Fairclough também
não se aproxima das questões francesas.
francesas.

Contexto é a situação históricohistórico-social de um texto,
envolvendo não somente as instituições humanas,
como ainda outros textos que sejam produzidos
em volta e com ele se relacionem.
relacionem. Pode
Pode--se dizer
que o contexto é a moldura de um texto
texto.. O
contexto envolve elementos tanto da realidade do
autor quanto do receptor
receptor.. e a análise destes
elementos ajuda a determinar o sentido.
sentido. A
interpretação de um texto deve, de imediato, saber
que há um autor, um sujeito com determinada
identidade social e histórica e, a partir disto, situar
o discurso como compartilhando desta identidade.
identidade.

A textualidade
Chama-se
Chamatextualidade
ao
conjunto
de
características que fazem com que um texto seja um
texto, e não apenas uma seqüência de frases.
frases. Para
Beaugrande e Dressler (1983)
1983) são sete os fatores
responsáveis pela textualidade de um discurso
qualquer:: a coerência e a coesão, que se relacionam
qualquer
com o material conceitual e lingüístico do texto, e a
intencionalidade,
a
aceitabilidade,
a
situacionalidade,
a
informatividade
e
a
intertextualidade, que têm a ver com os fatores
pragmáticos
envolvidos
no
processo
sociocomunicativo..
sociocomunicativo

Coerência
A coerência resulta da configuração que
assumem os conceitos e relações
subjacentes à superfície textual.
textual. É
considerada o fator fundamental da
textualidade, porque é responsável pelo
sentido do texto.
texto. Envolve não só aspectos
lógicos e semânticos, mas também
cognitivos, na medida em que depende
do partilhar de conhecimentos entre os
interlocutores..
interlocutores

A Coesão
A coesão é a manifestação lingüística da
coerência:: é responsável pela unidade formal do
coerência
texto, constróiconstrói-se através de mecanismos
gramaticais e lexicais.
lexicais.
A coerência e a coesão têm em comum a
característica de promover a interinter-relação
semântica entre os elementos do discurso
(conectividade textual)
textual).. A coerência diz
respeito ao nexo entre os conceitos e a coesão, à
expressão desse nexo no plano lingüístico
lingüístico..

Os fatores pragmáticos da
textualidade
Intencionalidade – concerne ao empenho do
produtor em construir um discurso coerente,
coeso e capaz de satisfazer os objetivos que tem
em mente numa determinada situação
comunicativa..
comunicativa
Aceitabilidade - refere
refere--se à expectativa do
recebedor de que o conjunto de ocorrências com
que se defronta seja um texto coerente, coeso,
útil e relevante, capaz de leválevá-lo a adquirir
conhecimentos ou cooperar com os objetivos do
produtor..
produtor

A Coerência Textual
Dos trabalhos que desenvolvem os aspectos da
coerência dos textos, o de Charolles (1978
1978)) é
freqüentemente citado em estudos descritivos e
aplicados.. Partindo da noção de textualidade
aplicados
apresentada
por
Beaugrande
e
Dressier,Charolles também entende a coerência
como uma propriedade ideativa do texto e
enumera as quatro metameta-regras que um texto
coerente deve apresentar
apresentar::

1. Repetição
Repetição:: Diz respeito à necessária
retomada de elementos no decorrer do
discurso.. Um texto coerente tem unidade,
discurso
já que nele há a permanência de
elementos
constantes
no
seu
desenvolvimento.. Um texto que trate a
desenvolvimento
cada passo de assuntos diferentes sem um
explícito ponto comum
não tem continuidade.
continuidade.

2. Progressão
Progressão:: O texto deve retomar seus
elementos conceituais e formais, mas não
deve limitar
limitar--se a isso.
isso. Deve,sim,
apresentar novas informações a propósito
dos
elementos
mencionados.
mencionados.
Os
acréscimos semânticos fazem o sentido do
texto progredir
progredir.. No plano da coerência,
percebe--se a progressão pela soma das
percebe
idéias novas às que são já tratadas.
tratadas.Há
muitos recursos capazes de conferir
seqüenciação a um texto.
texto.

3. Não
Não--contradição
contradição:: um texto precisa respeitar
princípios lógicos elementares.
elementares. Não pode
afirmar A e o contrário de A . Suas ocorrências
não podem se contradizer, devem ser
compatíveis entre si e com o mundo a que se
referem, já que o mundo textual tem que ser
compatível com o mundo que representa
representa.. Esta
não--contradição expressa
não
expressa--se nos elementos
lingüísticos, no uso do vocabulário, por
exemplo.. Em redações escolares, costumaexemplo
costuma-se
encontrar significantes que não condizem com
os significados pretendidos.
pretendidos. Isso resulta do
desconhecimento, por parte do emissor, do
vocabulário a que recorreu
recorreu..

4.

Relação
Relação::
um
texto
articulado
coerentemente
possui
relações
estabelecidas, firmemente, entre suas
informações, e essas têm a ver umas com
as outras.
outras. A relação em um texto
refere--se à forma como seus conceitos se
refere
encadeiam, como se organizam, que
papéis exercem uns em relação aos
outros.. As relações entre os fatos têm que
outros
estar presentes e ser pertinentes.
pertinentes.

Ordem de Discursos
Uma ordem de discursos é um conjunto ou
série de tipos de discursos, definido
socialmente (Foucault
Foucault)) ou temporalmente
Fairclough),
), a partir de uma origem
(Fairclough
comum.. São os discursos produzidos num
comum
mesmo contexto de uma instituição ou
comunidade,, para circulação interna ou
comunidade
externa e que interagem não apenas entre
eles, mas também com textos de outras
ordens discursivas, (intertextualidade
intertextualidade)).

Sua importância para a Análise do
Discurso está em contextualizar os
discursos como elementos relacionados
em redes sociais e determinados
socialmente por regras e rituais
rituais,, bem
como modificáveis na medida em que
lidam permanentemente com outros
textos que chegam ao emissor e o
influenciam na produção de seus
próprios discursos.
discursos.

Universo de Concorrências
O universo de concorrências ou mercado
simbólico é o espaço de interação discursiva
no qual discursos de diferentes emissores se
dirigem ao mesmo público receptor
receptor:: por
exemplo, diferentes marcas de cerveja
apelando ao mesmo segmento de mercado
(homens entre 20
20--45 anos, classes A/B,
solteiros)

A concorrência ocorre quando cada um
destes discursos tenta "ganhar" o
receptor, "anulando" os demais ou
desarticulando seus argumentos ou
credibilidade em seu próprio favor
favor.. O
modo de interpelar o receptor definirá as
características
do
seu
discurso
(posicionamento
competitivo)
e
determinará seu êxito ou insucesso.
insucesso.

Dificuldades da Contextualização
• a relação de causalidade entre características
de um texto e a sociedade não é entre dois
elementos distintos A -> B, um causa e
outro conseqüência, mas é dialética, ou seja,
a continência de um pelo outro é uma
relação contraditória.
contraditória.

• pelo mesmo raciocínio, os discursos
(esfera da superestrutura
superestrutura)) não sofrem
apenas os determinantes econômicos
(esfera da infraestrutura
infraestrutura),
), mas também
culturais,, sexuais
culturais
sexuais,, etários etc
etc..
..

o nãonão-imediatismo da passagem da
análise semiológica para a interpretação
semântica,, ou seja
semântica
seja:: não basta demarcar e
classificar as palavras para imediatamente
interpretar seus significados.
significados. É preciso
considerar o máximo possível de variáveis
presentes no contexto
contexto..

Discurso Estético
A teoria do Discurso Estético parte do
princípio de que, se a imagem também é um
texto,, e há discurso das imagens, não
texto
apenas semântico, deve haver discurso
estético,
sintático,
perceptivel
não
logicamente, mas esteticamente.
esteticamente.

Teoricamente, há estética em tudo.
tudo. Todas as
formas existentes são passíveis de
percepção estética -- logo, de apreciação e informação
informação..
Por isso, o que falamos pode ser
chamado de um “discurso estético” ou discurso das
imagens, que se dê pela
percepção estética, nãonão-lógica, de determinados valores
ideológicos inculcados
e identificáveis por meio de suas marcas de enunciação e
interpelação.. No caso das
interpelação
imagens, tais marcas podem ser encontradas, entre
outros modos, por meio
da Análise da Imagem e das leis da Teoria da Percepção.
Percepção.

É possível, por exemplo, analisar linhas de
formas, texturas, cores
cores,, nas imagens
sociedade,, uma
produzidas por uma sociedade
instituição ou um período, e a partir destas
marcas encontrar formas de interpelação
(posicionamento & poder) e valorizações
de determinados conceitos que são
fundamentalmente ideológicos.
ideológicos.

A idéia do discurso como “transmissor” de
ideologia é aplicada às formas de Arte e de
Comunicação Visual mais recentemente, em
virtude da evolução das relações de
produção, que vem distanciando quem cria
de quem produz.
produz.

Embora não seja fácil definir qual é a
relação
causacausa-e-conseqüência
do
fenômeno, o certo é que os valores
estéticos impregnados num trabalho e o
ambiente
ideológico
estão
intrinsecamente ligados, produzindo
discursos muito mais do que verbais
verbais..

Assim, é possível encontrar discursos
estéticos
nas
instituições
(aparelhos
ideológicos do Estado, segundo Althusser
Althusser,,
ou aparelhos de hegemonia, segundo
Gramsci),
Gramsci
), dentro do que se considera
"cultura
cultura",
", e pode
pode--se considerar a atividade
de comunicação visual como produtora de
estética.. O que se propõe como Discurso
estética
Estético para as imagens vale igualmente
Música,, a Poesia
Poesia,, a Literatura e
para a Música
outras manifestações estéticas.
estéticas.

O que temos são vias, diferentes
possibilidades de compreensão de um
problema posto diferentemente pelos
autores.. O que significa que não há uma
autores
"teoria" mais aceita atualmente, mas sim
caminhos teóricos que respondem e co
co-respondem em parte às necessidades de
reflexão que se apresentam.
apresentam.
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