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A noção de “fórmula” em análise do discurso: quadro teórico e metodológico,
publicado pela Parábola Editorial, de autoria de Alice Krieg-Planque, doutora em
Ciências da Linguagem e professora de Ciências da Informação e de Comunicação
na Universidade Paris XII, traz um conceito bastante novo e produtivo para a análise
e estudo dos discursos midiáticos, políticos e institucionais, investigando a razão
pela qual algumas palavras e expressões vão se consolidando no espaço público,
chegando a ponto de, como diz a autora, tornarem-se onipresentes.
O livro é produto de parte de sua tese de doutorado, defendida no ano de
2000 e intitulada “Émergence et emplois de la formule “purification éthnique” dans la
presse française (1980-1994): une analyse du discours”, na qual a pesquisadora
tratava sobre como se conjugavam, em torno da guerra da ex-Iugoslávia, na mídia
francesa algumas palavras como “purificação”, “limpeza”, “depuração” e “étnica”, de
maneira a compor, segundo diferentes comentadores, alguns sintagmas neológicos
como: “purificação étnica”, “limpeza étnica” e “depuração étnica”. Tese esta, aliás,
bastante requisitada por estudiosos do domínio da análise do discurso, lexicologia,
sociopolítica, ciências da informação e da comunicação, entre outros, inclusive por
alguns subcampos da pesquisa marcados pela pluridisciplinaridade (por exemplo:
estudos balcânicos ou até mesmo pesquisas sobre as violências em massa e sobre
as crises extremas). Anteriormente à publicação dessa tese, o acesso aos
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resultados da investigação doutoral era possível apenas por meio de uma versão
adaptada, publicada em 2003 pela editora do CNRS sob o título: “Purification
éthniqué”. Une formule et son histoire.
A obra chegou recentemente às livrarias brasileiras, graças à indicação do
renomado Prof. Dr. Sírio Possenti (Unicamp) que, juntamente com a Profa. Dra.
Luciana Salazar Salgado (UFSCar), a traduziu, após ser lançada ao público francês
em 2009 pela editora Presses Universitaires de Franche-Compté sob o título La
notion de “formule” em analyse du discours – cadre théorique et méthodologique. O
primeiro capítulo da tese doutoral de Krieg-Planque, “La notion de formule:
circonscription de l’objet e repères théoriques”, apresenta-se adaptado na obra em
questão. De aspecto mais teórico, o livro se propõe a explicar e caracterizar o que
pode ser entendido por fórmula, pensando nos fenômenos de retomadas e
circulação dos discursos – por exemplo, em pequenas frases e slogans –,
compreendendo a forma como diferentes atores sociais organizam as relações de
poder e opinião. Nesse contexto, o estudo discursivo das fórmulas permitiria a
compreensão do espaço público contemporâneo, sendo fornecidos pela autora
alguns exemplos de expressões que merecem ser vistas como fórmulas entre elas:
empresa cidadã, desenvolvimento sustentável, democracia participativa, exclusão,
maioria plural, poder de compra, globalização, entre tantos outros.
Composto por cinco capítulos, nos três primeiros temos a problematização e
história das fórmulas, no quarto as propriedades destas e no último um resumo e
reflexão multidisciplinar em torno da noção apresentada.
No primeiro capítulo, “Da análise do vocabulário sociopolítico à delimitação de
fórmulas”, é proposto que a noção de fórmula pode se relacionar com a tradição de
trabalhos de lexicologia sociopolítica, ou, de outro modo, da análise de usos
sociopolíticos do léxico, que procuravam percorrer a história de uso de uma dada
unidade lexical no tempo e compreender a “vida de uma palavra”. Alguns exemplos
citados por Alice Krieg-Planque foram os estudos de Alain Rey, Marie-France Piguet,
Marc Deleplace e Maurice Tournier, os quais trataram, respectivamente, das
palavras “révolution”, “classe”, “anarchie” e “grève, travailleur e jau-ne”. Trabalhos
estes que devem muito às obras Méthode em lexicologie, de Georges Matoré, e Le
vocabulaire politique et social em France de 1869-1872, de Jean Dubois; e também
Inf. Inf., Londrina, v. 17, n. 3, p. 211 – 214, set./dez. 2012.
http:www.uel.br/revistas/informacao/

212

Pedro Ivo Andretta
Resenha – A noção de “fórmula” em análise do discurso: quadro teórico e metodológico.

à informática e aos programas de processamento estatístico das formas lexicais,
como Lexico3, Hyperbase, Astartex, Weblex, Alceste, Cordial, Tropes, Prospero etc.
No segundo capítulo, “O trabalho heurístico de Jean-Pierre Faye: a fórmula
‘Estado Total’”, são retomados os estudos do filósofo e poeta Jean-Pierre Faye, que
propõe a noção de fórmula em 1972 em sua obra Langages totalitaires, na qual o
autor trata e analisa o termo “Staat total” sem contudo considerar o processo de
gênese da expressão. Nesse sentido, é proposto que o analista observe a gênese, a
circulação, a cristalização e o processo de aceitabilidade em um dado cenário
sociopolítico; a fórmula só é apreensível à medida que uma expressão é cristalizada
e passa a circular em discursos variados.
No terceiro capítulo, “A análise de Marianne Ebel e Pierre Fiala”, Alice KriegPlanque trabalha em uma síntese crítica da obra Langages xénophobes et
consensus national em Suisse 1960-1980, na qual os teóricos Marianne Ebel e
Pierre Fiala dão continuidade à proposta fayana explorando as fórmulas
“Überfremdung” e “xenofobia” no contexto dos plebiscitos ocorridos na Suíça entre
os anos de 1970, 1974 e 1977 sobre a limitação da imigração, sempre rechaçada. É
a partir da análise da obra de Marianne Ebel e Pierre Fiala que Krieg-Planque
estabelece duas propriedades fundamentais para a noção de fórmula: seu caráter de
referente social e polêmico que, entretanto, sozinhos são insuficientes para a
caracterização do termo como tal.
No quarto capítulo, “Propostas: as propriedades da fórmula”, são mais bem
explicadas as propriedades essenciais para a constituição de uma fórmula, a partir
das pesquisas de Jean-Pierre Faye, Marianne Ebel e Pierre Fiala, concluindo que é
condição necessária: deter um caráter cristalizado, inscrever-se numa dimensão
discursiva, funcionar como um referente social e comportar um aspecto polêmico.
Sobre essas propriedades, a autora destaca que a noção de fórmula não é
aproximativa, mas precisa e, no entanto, pode ser pensada como uma categoria
fluida, na medida em que para ser considerada uma fórmula é preciso que uma
palavra ou expressão atenda a todas as propriedades, mesmo que estas estejam
presentes de modo desigual, isto é, em maior ou menor grau.
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No quinto, e último capítulo, “Sobre a noção de fórmula: síntese,
deslocamento, questões”, são apresentadas a justificativa e as precauções no
emprego da noção de fórmula e sua constituição no espaço público, ou no limite, em
outras palavras, o quadro midiático, questionando nesse ponto o papel da mídia na
criação e circulação da fórmula. Segundo a autora, as grandes mídias são
responsáveis pela publicização das fórmulas e não tanto pela sua criação,
concluindo que estas participam de um processo de aceitabilidade nas relações de
dominação que os discursos organizam na sociedade.
Por fim, apesar de a obra não se deter, de fato, de modo aprofundado nas
análises de fórmulas, é preciso reconhecer nela uma luz para um novo caminho no
âmbito das ciências da informação e comunicação, e humanas em geral, na medida
em que fornece pistas para ver e descrever os discursos dominantes que se
instauram na sociedade.
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