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RESUMO 

 

O objetivo principal de nosso estudo é analisar os discursos das ONG’s e observar como a 

figura do índio está significada nestes discursos. A análise dos discursos das ONG’s 

ambientalistas internacionais constitui-se em um processo que nos permite compreender um 

percurso de ressignificação simbólica e que determina a prática política. Para isso, foram 

analisados os textos publicados pelas ONG’s ambientalistas internacionais como espaços 

discursivos a partir da Análise de Discurso de linha francesa, nosso referencial teórico-

metodológico. Os principais referenciais que fundamentaram a presente pesquisa foram os 

estudos sobre a Análise de Discurso Francesa, na perspectiva de Michel Pêcheux e Eni 

Orlandi. A partir de textos publicados pelas ONG’s Survival International (Inglaterra) e 

International Rivers (EUA), foram analisados os efeitos simbólicos constituídos pelos 

discursos das ONG’s ambientalistas. Nosso método de análise baseia-se na Análise de 

Discurso Francesa de Pêcheux e Eni Orlandi que para a análise parte da noção de recorte 

entendida como uma unidade discursiva, fragmento correlacionado de linguagem e situação. 

As sequências discursivas foram selecionadas com base nos objetivos da pesquisa e que 

constituem os recortes discursivos que serão analisados. Com base na análise efetivada é 

possível afirmar que o que vemos nestes textos é o discurso descontruindo a imagem do 

governo brasileiro perante a opinião pública estrangeira. Na discussão do que é o político, foi 

analisado e apontado como o discurso interpreta a figura do índio que contraponha o projeto 

de governo. Nas considerações finais observamos que os interesses ambientalistas são 

interpretados como sendo "defesa do meio ambiente", porém são os recursos naturais da 

Amazônia que estão sob os reais interesses. Dessa forma, nota-se que ambientalistas e 

governo brasileiro tem relações de conflito por conta das construções de usinas no rio 

Madeira na Amazônia brasileira.     

 

Palavras Chaves: Discurso, Efeito Simbólico, Governo brasileiro. Usinas da Amazônia.  
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of our study is to analyze the speeches of NGOs and observe how the 

Indigenous figure is signified in these discourses. For this purpose, we analyzed the texts 

published by international environmental NGOs as discursive spaces using the French 

Discourse Analysis apparatus, which is our theoretical reference. We choose Pêcheux and Eni 

Orlandi, the French Discourse Analysis theorists, to support this research. From texts 

published by the NGO Survival International (UK) and International Rivers (USA), the 

symbolic effects consist of speeches of the NGO environmentalists were analyzed. Based on 

the analysis, we observed that the texts published by NGOs on their blogs deconstruct the 

image of the Brazilian government for foreign audiences. In the discussion of what is political 

was analyzed and identified as the speech interprets the Indigenous figure opposes the 

government project. Our analysis method is through the clipping of texts published by NGOs. 

For the French Discourse Analysis, we choose Pêcheux and Orlandi. For them, the clipping is 

understood as a discursive unit, correlated fragment of language and situation. The discursive 

sequences are selected based on research objectives and which are the speeches to be 

analyzed. The final considerations observe that environmental interests are interpreted as 

"environmental protection", but  they are the natural resources of the Amazon which are under 

the real interests. We noted in the speeches of the NGOs that environmentalists and the 

Brazilian government have conflicting relationships due to the construction of power plants 

on the Madeira River in the Brazilian Amazon. These are conflicts of interest in how natural 

resources should be used. 

 

Keywords: Speech. Symbolic Effect. Brazilian Government. Amazon Dams.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Análise de Discurso da Escola Francesa, elaborada por Michel Pêcheux, objetiva a 

construção de um método que compreenda o estudo das determinações históricas implicadas 

na produção dos sentidos, ou seja, ela estuda os processos de determinação dos sentidos.  

Ao construir o quadro teórico-metodológico da Análise de Discurso (AD), Pêcheux o 

faz articulando as três regiões do conhecimento científico, a saber: o materialismo histórico, a 

linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação, e a teoria 

do discurso, como teoria da determinação histórica dos processos de significação. Sua teoria 

compreende ainda a psicanálise, colocando-a em contato, atravessando os outros três campos 

citados anteriormente.    

Deste modo, a questão que formulamos nessa pesquisa foi elaborada a partir do campo 

teórico da Análise de Discurso de linha Francesa que tem filiação nos trabalhos de Michel 

Pêcheux e Eni Orlandi.   

Pensar nas relações que o discurso estabelece com a história e o sujeito tem sido o meu 

objeto de investigação. Assim, inicialmente, procurava refletir sobre os processos de produção 

de sentidos mediante os quais os sujeitos ali se significavam, mas nem por isso a ideologia de 

tais práticas deixava de me interessar. 

Trabalhando, a partir da Análise de Discurso, com as marcas da língua no discurso, foi 

que pude dar conta da presença do sujeito na história, de uma dimensão cada vez mais intensa 

no discurso. À medida que os discursos foram sendo interpretados, analisados, buscava 

compreender como o sujeito passava a produzir o seu discurso. As análises apontavam rumos 

que os discursos determinavam, são processos discursivos que pareciam inscrever a ideologia 

nos sentidos. Sentidos e sujeito são relações que estabelecem o discurso, marcam 

representações discursivas, materializa a história.  

O que o discurso faz é efetuar a forma que possa predominar a prática política, através 

de uma posição discursiva na qual os silêncios, os esquecimentos, a formação discursiva, o 

pré-construído, o inconsciente e a ideologia marquem os sentidos produzidos por ele (o 

discurso).  

O leitor quando se depara com um texto jornalístico, por exemplo, é pego de surpresa 

pelas evidências empíricas que relatam a história e sociedade.  

Nesse momento, é possível compreender que em uma específica conjuntura social os 

discursos são produzidos, determinados, por um jogo de interesses econômicos 

contemporâneos e de uma subjetividade capaz de produzir a prática política. É através do 
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discurso que os efeitos da ideologia podem se deslocar para outras circunstâncias, para outros 

sentidos. O que prova que os sentidos sempre podem ser outros. Por exemplo, as posições 

defendidas sobre o meio ambiente. Por um lado, existem aqueles que colocam a natureza 

como sendo intocável, como sendo natural, inviolável; por outro lado, percebe-se aquela 

posição que vincula a natureza aos avanços tecnológicos, ao suposto “progresso”. O que 

prova que os sentidos podem sempre ser outros, pois pelo discurso podemos deslocar 

interpretações.  

Para a Análise de Discurso Francesa, com base nos conceitos da teoria pechetiana, o 

sujeito é aquele que produz o seu discurso. Quando o sujeito fala ele está em plena atividade 

de interpretação. No entanto, quando o sujeito atribui sentidos às suas próprias palavras, ele 

não percebe que estes sentidos advêm de formações discursivas, de uma específica conjuntura 

social.  

Desse modo, em face de qualquer objeto simbólico, o sujeito tem a necessidade de 

“dar” sentido as suas intepretações, de construir significações, de realizar possíveis gestos de 

intepretação.  

Para Orlandi (1996, p.81) “O trabalho do analista de discurso é mostrar como um 

objeto simbólico produz sentidos, como os processos de significação trabalham um texto.” 

Sendo assim, o objetivo da Análise de Discurso é descrever o funcionamento do discurso e 

explicitar como um discurso produz sentido.  

Em relação a nossa pesquisa o discurso colocará o meio ambiente e a figura do índio 

em questão, cujos efeitos assentarão a necessidade de uma articulação entre o índio e o 

Governo brasileiro no decorrer da produção discursiva. Veremos também um constante 

confronto no interior dos discursos produzidos pelas ONG’s ambientalistas internacionais que 

debruçam seus argumentos para depreciar o projeto de usinas hidroelétricas do rio Madeira do 

Governo Federal. Ou seja, os discursos das ONG’s é produzido sob o efeito do conflito (da 

tensão), que envolve a construção das usinas hidroelétricas no rio Madeira. 

Como aporte teórico nos apoiamos na teoria da Análise de Discurso Francesa, a fim de 

explicar o discurso das ONG’s ambientalistas internacionais que produzem as interpretações 

na figura do índio para as práticas políticas. É a figura do índio no discurso que vai contrapor 

o projeto de construção de usinas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal.  

Observamos e analisamos que a figura do índio é parte do funcionamento desse 

discurso. Percebemos a existência de um efeito do trabalho simbólico, marcado pela história e 

a ideologia sendo produzida na figura do índio.  
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Consideramos que essa teoria é determinante na elaboração de nosso estudo, sobretudo 

em relação à temática do discurso ambientalista que produz na figura do índio as 

interpretações que possam contrapor ao projeto de governo de construções de usinas.  

Trouxemos Pêcheux (2009) por considerar que sua teoria da Análise de Discurso (AD) 

pudesse contribuir na compreensão de como o discurso funciona enquanto prática ideológica 

e política.  

Em seguida, para a elaboração de nossa pesquisa, foram escolhidos três textos 

estrangeiros de blogs de ONG’s ambientalistas internacionais que estivessem abordando as 

usinas do rio Madeira (Jirau e Santo Antônio), assim como o índio e o Governo Federal. As 

traduções para o português foram necessárias, a fim de que pudessem ser mais acessíveis para 

a leitura deste estudo. As datas das publicações das matérias publicadas por estas ONG’s são 

todas do período de implantação e construção das usinas no rio Madeira.  

Os textos das ONG’s ambientalistas têm o teor jornalístico e estão em circulação na 

internet, em inglês, e também em outros idiomas, mas praticamente quase nada em português. 

Os blogs das ONG’s ambientalistas são dos Estados Unidos e Inglaterra, considerando que o 

público alvo são leitores dos países da Europa e América do norte.  

O discurso ambientalista, que se posiciona na “defesa” do meio ambiente, se funda 

neste propósito: de defender a floresta, os recursos naturais, a água, os animais silvestres, os 

índios, os aborígenes, contra a poluição de qualquer espécie. Esta é a prática política do 

discurso ambientalista, sempre com teor ideológico associando o ativismo com as práticas 

políticas.  

Tendo em vista tal situação, nas últimas décadas, constituiu-se no Ocidente uma nova 

abordagem do discurso das ONG’s ambientalistas, em que os sentidos produzidos pelos 

discursos dos ativistas ambientais ocupam posição fundamental para as práticas políticas. 

Dessa forma, os discursos das ONG’s tomam a “defesa do meio ambiente” ligada aos 

interesses econômicos por meio da subjetivação da figura do índio na história.  

Podemos afirmar que é uma nova forma do discurso colonizador, a de se justificar 

através da ‘defesa do índio da Amazônia e do meio ambiente’ para impedir que a região 

amazônica não se desenvolvesse potencialmente como hidro geradora de energia através das 

usinas de Jirau e Santo Antônio, localizadas na região norte do Brasil na cidade de Porto 

Velho - Rondônia.  

Percebe-se que o discurso ambientalista tem sua militância e que se constitui como um 

ato político, marcado pela ideologia que produz o discurso.  
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Dessa maneira, a figura do índio é significada no discurso como um ser submisso, 

oprimido pelo governo brasileiro, ou ainda, retratado como sendo um indignado com o 

governo brasileiro. Assim, a figura do índio nos discursos das ONG’s é significada como 

sendo um agente das práticas sociais e políticas para que retrate uma “luta” que contraponha a 

“ameaça” das construções das usinas de Jirau e Santo Antônio que fazem parte do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo brasileiro.  

Para compreendermos tal situação, faremos uma breve consideração da conjuntura 

político-social brasileira a respeito de projetos públicos para geração de energia. Nos anos 

2000, a indústria brasileira precisava racionar energia elétrica por conta dos Blecautes (queda 

de energia) que ocorriam frequentemente no país. Nesta época, o Brasil passava por riscos de 

falta de energia nos meses de horário de verão, já que este horário ajudaria supostamente 

conter gastos de energia elétrica
1
.  

Logo, o país para conter o risco dos ‘apagões’ precisou importar energia elétrica da 

Argentina, assim foram comprados 1.000 MW do país vizinho para atender a demanda 

industrial e prestação de serviços nas regiões sul e sudeste do Brasil. Esta aquisição de energia 

foi considerada a maior compra de energia já feita pelo Brasil vinda do exterior, isto na época 

do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) em 2000.  

Por conseguinte, o presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) observando 

que a indústria brasileira e prestações de serviços (hospitais, por exemplo) perderiam a 

capacidade de produção por conta do risco de ‘apagões’, apostou numa saída para a crise 

energética que era importar energia de países vizinhos. Com isto, FHC passou a se interessar 

também pelo gasoduto da Bolívia e acertou com o general Hugo Banzer, da Bolívia, e com 

investidores estrangeiros um contrato de compra de gás daquele país. O gasoduto Brasil-

Bolívia era feito por uma tubulação vinda do território boliviano que pudesse chegar às 

regiões sudeste e sul do Brasil com o propósito de atender a demanda inclusive industrial 

daquela região
2
.  

No entanto, o gasoduto vindo da Bolívia não seria a solução para a demanda de 

energia elétrica do Brasil. As linhas de transmissão de gás vindo do país boliviano 

apresentavam problemas técnicos.  

                                         
1VARGAS, László. Indústria raciona energia para evitar colapso. Folha de S. Paulo,. 31 de maio de 2000 página 

B1. Disponível em: < http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2000/05/31/73/ >).Acesso em: 05/02/2016.  
2 SOLIANI, André. Petrobrás esbanja US$ 1 milhão em gás. Folha de S. Paulo, 10 de junho de 2001- Disponível 

em: <http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2001/06/10/2/>. Acesso em: 05/02/2016. 
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Já no governo presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) observou-se que 

o Brasil não teria condições de atender o crescimento econômico devido a sua capacidade 

limitada de geração de energia. Um país não tem como crescer economicamente se não 

produz energia elétrica suficiente para a indústria e prestação de serviços e muito menos ser 

competitivo no mercado internacional. Com o risco de ‘apagões’ eminentes, Lula nomeou 

Dilma Rousseff para o Ministério de Minas e Energia. E Dilma participou da equipe que 

formulou o plano de governo de Lula para a área energética. Após esse período, em 2005, 

Dilma Rousseff foi nomeada Ministra da Casa Civil. Em 2007 o governo de Lula buscou 

soluções para a crise energética, sendo que a melhor saída naquele momento era o aumento 

das taxas de energia para conter o consumo e possíveis apagões
3
.  

Durante esse período, a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, buscou 

viabilidades para que na região amazônica fosse implantado o projeto de construção de usinas 

hidroelétricas e que viesse posteriormente atender a demanda de energia suficiente para o 

desenvolvimento econômico do país. Como ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff 

desenvolveu o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que é um plano do Governo 

Federal que visa estimular o crescimento da economia brasileira, através do investimento em 

obras de infraestrutura (portos, rodovias, aeroportos, redes de esgoto, geração de energia, 

hidrovias, ferrovias, etc). Ao lançar o PAC, em 2007, o Governo Federal anunciou uma série 

de medidas para investimentos em infraestrutura no país, uma delas foi à construção de usinas 

hidroelétricas na região amazônica.  

Na ocasião, o rio Madeira, localizado na região norte do Brasil, foi observado como 

grande potencial para geração de energia elétrica se viesse a serem construídas as usinas 

hidroelétricas. O rio Madeira é um rio que nasce na Cordilheira dos Andes, Bolívia. Ele desce 

das cordilheiras em direção ao norte com nome de rio Beni e ao entrar no território brasileiro 

recebe o nome de rio Madeira. O rio banha os estados de Rondônia e do Amazonas, e é um 

dos afluentes principais do rio Amazonas. Tem extensão total aproximada de 3.315 km, o 17º 

maior do mundo em extensão.  

Devido a elevações do rio em época de chuva, troncos de madeira são deslocados das 

margens e levados ao rio, por isso o número de troncos de árvores é observado flutuando nas 

águas do rio, devido a isso este afluente recebe o nome de rio Madeira.  

                                         
3 SALOMON. Marta. Energia elétrica vai subir. Folha de S.Paulo. página B1. Disponível em 

<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2007/11/03/2/> Acesso em: 05/02/2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cordilheira_dos_Andes
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Este potencial da corrente de água do rio Madeira despertou o interesse do governo 

presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em tornar o rio gerador de energia elétrica através 

de usinas construídas no município de Porto Velho – RO.  

O leilão da Usina de Santo Antônio foi realizado em 2007 e o consórcio de empresas 

que ganhou o leilão foi a Madeiras Energias S/A – MESA. O consórcio tinha as seguintes 

empresas com suas respectivas cotas de participação na construção e exploração da obra: 

FURNAS (39%), Odebrecht Investimentos (17,6%), Andrade Gutierrez Participações 

(12,4%), Cemig (10%), Construtora Norberto Odebrecht (1%) e Fundo de Investimentos e 

Participações Amazônia Energia (20%). Posteriormente, este mesmo consórcio passou-se a 

ser chamada de Santo Antônio Energia S.A. A usina de Santo Antônio está localizada na 

cidade de Porto Velho.   

O leilão de concessão para construção da usina de Jirau foi realizado em 19 de maio de 

2008, sendo que o grupo vencedor foi o consórcio Energia Sustentável do Brasil composto 

pelas empresas: Suez Energy (60%), Eletrosul (20%), Chesf (20%) e Camargo Correa 

Investimentos em Infra-Estrutura S/A. A usina de Jirau está localizada a 150 km da cidade de 

Porto Velho.  

Juntas, as Hidroelétricas têm capacidade de produzir energia de 6.494 MW e assim 

conter o risco de ‘apagões’, atendendo a demanda da indústria no sul e sudeste. A UHE Santo 

Antônio pode gerar 3.568 MW, energia suficiente para abastecer mais de 40 milhões de 

pessoas. A capacidade instalada de Jirau será de 3.750 MW, o suficiente para abastecer 10 

milhões de casas. 

Apesar do esforço do governo brasileiro, as duas usinas não seriam suficientes para 

atender a demanda, por isso o projeto do PAC inclui a construção de outras usinas na 

Amazônia.  

Logo as ONG’s internacionais tais como International Rivers (localizado na 

Califórnia, EUA), Amazon Watch (Califórnia, EUA) e Survival International (Londres, 

Inglaterra) passaram a criticar o governo brasileiro através de publicações de textos em seus 

blogs. As críticas das ONG’s internacionais são a respeito à construção de usinas 

hidroelétricas de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira. Estas barragens são as primeiras a 

serem construídas na Amazônia com participação do investimento do PAC.  

Por isso, analisaremos como os discursos das ONG’s ambientalistas produzem as 

interpretações na figura do índio para que contraponha à construção das usinas hidroelétricas 

do Madeira e o governo brasileiro.  O que nos possibilita refletir como o discurso produz os 

sentidos para as interpretações da história.  
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Faremos análise de recortes dos discursos a fim de explicar os efeitos ideológicos que 

constituem os sentidos. As sequências discursivas são selecionadas com base nos objetivos da 

pesquisa e constituem os recortes discursivos que serão analisados. Para Orlandi (1983, p. 

128-9; 1984 p.13-7) a noção de recorte discursivo serve para distinguir o gesto do linguista 

que segmenta a frase, do gesto do analista do discurso que, ao recortar uma sequência 

discursiva, recorta uma porção indissociável de linguagem-e-situação.  

É neste sentido que a autora propõe “o recorte como unidade discursiva” (ORLANDI, 

1984, p.14). Assim, cada recorte é composto por uma sequência extraída de cada domínio 

discursivo do corpus. Então, o nosso trabalho recairia sobre a análise de cada recorte das 

matérias selecionadas. Traremos três matérias publicadas pelas ONG’s ambientalistas, cada 

uma será analisada através de recortes como unidade discursiva. Por isso, as matérias em 

análise serão classificadas por subcapítulos. Deste modo, teremos: (5.1) Os índios isolados do 

Brasil – publicado por ONG Survival International em 2008, (5.2) Índios da Amazônia 

condenam destrutivas barragens do rio Madeira – publicado por ONG Survival Internarional 

em 2010 e (5.3) A Usina de Belo Monte: Um crime ambiental – publicado por ONG 

International Rivers em 2012, desta última analisamos apenas a parte A Usina do Madeira, 

em que destaca a construção da usina de Santo Antônio. Como se observa, as matérias foram 

analisadas pela ordem cronológica de suas publicações entre 2008 a 2012.  

Na segunda seção, apresentamos as elaborações conceituais de Pêcheux (2009) sobre 

Língua e Ideologia e as relações da psicanálise e do Materialismo Histórico com a Análise de 

Discurso. A finalidade da reflexão sobre língua e ideologia é se apropriar dos conceitos para 

pensar que os sentidos produzidos pela língua são efeitos da ideologia. Conforme Pêcheux 

(2009, p.81) “a língua se apresenta como a base comum de processos discursivos 

diferenciados, que estão compreendidos nela na medida em que os processos ideológicos 

simulam os processos científicos”. Sendo assim, a língua produz os sentidos que possam 

constituir as interpretações da história, mas estes processos ideológicos que produzem o 

discurso não são transparentes para o sujeito. 

Estudaremos brevemente os conceitos básicos da psicanálise de Lacan na sua relação 

com conceitos da teoria de Pêcheux. Para Lacan (2008, p. 179) o sujeito “[...] sempre se trata 

de acontecimentos de discurso”. Já Pêcheux (2009, p.152) diz que “[...] a articulação constitui 

o sujeito em sua relação com o sentido”.  O propósito é mostrar que a linguagem constitui o 

indivíduo em sujeito, sendo que isto formulará a base teórica pechetiana de que o indivíduo é 

interpelado pela ideologia.  
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Faremos também uma breve discussão sobre os conceitos relativos ao materialismo 

histórico, que é uma área de conhecimento, inicialmente concebida por Marx e Angels, em 

1845 e 1846, que trata a respeito das relações de produção existentes numa sociedade. 

Portanto o materialismo histórico é uma teoria que trata de todo o domínio das relações de 

produção que determinam o sujeito nas circunstâncias históricas. De acordo com a AD, trata-

se de pensar na teoria materialista, isto é, nos processos de significação que a língua efetua na 

sua relação com o sujeito na história. 

Na terceira seção, apresentamos o texto e suas relações com o discurso, tendo em vista 

que ele ao se significar ideologicamente na produção de sentidos configura-se em discurso. 

Para que o texto seja interpretado é preciso que contenham na produção discursiva condições 

para o funcionamento do discurso, as quais são processos de produção que materializam os 

sentidos.   

Na quarta seção, abordaremos sobre os conceitos de sujeito e de ideologia. Para tanto, 

nos apoiaremos na teoria da Análise de Discurso, nos trabalhos/estudos na perspectiva de 

Michel Pêcheux, o qual considera que o indivíduo é interpelado pela ideologia em sujeito. É a 

ideologia que produz no sujeito o efeito de evidência dos sentidos e que o sujeito é a origem 

de seu dizer.  

Na quinta seção, explanaremos sobre a constituição do corpus e o dispositivo analítico 

que vai explicitar os gestos de interpretação que se ligam aos processos de identificação do 

sujeito e suas filiações de sentido.  

Na sexta seção, são apresentados os discursos das ONG’s ambientalistas, em que as 

análises são determinadas através de procedimentos formulados pela Análise de Discurso.   

E por fim, nas considerações finais serão apresentadas reflexões que propõem 

compreender como a ideologia produz no discurso os efeitos do simbólico e as interpretações. 

O que podemos observar nas análises é a afirmação política a respeito de como a Amazônia 

deve ser segundo os interesses das ONG’ ambientalistas estrangeiras.   
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2 FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DE DISCURSO  

 

A seguir, faremos algumas reflexões acerca do quadro teórico-metodológico da 

Análise de Discurso na linha pechetiana.  

O discurso é a manifestação de uma posição ideológica do sujeito, de significação de 

sua prática política.  

Quando afirmamos que o discurso é uma prática política não nos referimos apenas aos 

discursos de políticos, de candidatos eleitorais, de governantes, visto que o discurso também 

pode se manifestar como prática política também na religião, nos sindicatos, nas associações, 

nos conselhos tutelares, na escola, na faculdade, na família, nas ONG’s ambientalistas, etc. O 

discurso é a produção de sentidos, prática ideológica. Ele é produzido dentro de situações 

sociais, históricas, políticas e econômicas específicas. Ou seja, o discurso tem sua relação com 

a história.  

Em específica conjuntura social, os discursos são produzidos a partir das 

circunstâncias históricas. Com o propósito de compreender o discurso, o pesquisador Michel 

Pêcheux (2009) propôs uma teoria para interpretá-lo (o objeto de estudo da Análise de 

Discurso é o discurso e não a língua). Para isso, a Análise de Discurso (AD) articula três áreas 

do conhecimento sendo a linguística, o materialismo histórico e a teoria do discurso, 

atravessadas por uma teoria da subjetividade de natureza psicanalítica.  

 Da linguística interessa dizer que a língua tem uma ordem própria. Já do materialismo 

histórico, conforme a releitura de Althusser, vem a concepção de sujeito, enquanto sujeito 

interpelado, assujeitado ideologicamente e produto de determinações históricas. E por último, 

em relação à teoria do discurso, a AD pechetiana, considera que os processos semânticos são 

determinados historicamente.   

 

2.1 Língua e Ideologia 

 

Buscar compreender o discurso implica saber que a língua se inscreve em um processo 

sócio-histórico e que necessariamente é elemento estruturante de uma organização social. 

Podemos considerar que a significação da língua decorre do funcionamento ideológico, tendo 

em vista que nela os sentidos e as significações se constituem (ideologicamente). Desta forma, 

a língua produz a significação pela referência histórica e social. 
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 Orlandi (2012, p.153) afirma que “O discurso é o lugar em que podemos observar a 

articulação entre língua e ideologia.”. Deste modo o discurso é um processo de significação, 

produção da ideologia, de sentidos que se materializam na língua.  

A linguagem é estudada sob outra abordagem pela Análise de Discurso. Segundo 

Orlandi (2012, p.152) “A linguagem é, nesse sentido, um trabalho, uma prática. O que ela tem 

de específico é que ela é um trabalho simbólico. E como tal, ela exerce sua ação 

transformadora enquanto mediação entre o sujeito e a realidade.”. Assim, é possível afirmar 

que é no discurso que a língua se significa e produz sentidos, para que expresse no discurso o 

simbólico que possa representar a história e a sociedade.  

O simbólico para a Análise de Discurso produz a intepretação e trabalha os efeitos no 

discurso. Em nossa pesquisa, os discursos das ONG's produzem o efeito do trabalho 

simbólico. Dessa maneira, o efeito do trabalho simbólico na figura do índio nos discursos das 

ONG’s resulta da articulação entre língua e ideologia. 

É possível perceber que nas análises dos discursos nos textos de ONG’s ambientalistas 

a linguagem formula o contexto social-político da Amazônia. Mas neste discurso, para 

justificar a “defesa” da floresta amazônica, é preciso antes de tudo significar a figura do índio, 

torná-lo simbólico. Sendo assim, o sujeito produz o efeito do trabalho simbólico pela língua. 

Deste modo, para que o discurso se sustente como ambientalista, ele produz no simbólico a 

representação da “defesa da vida e da floresta e dos rios da Amazônia”, e liga a imagem da 

Amazônia a um símbolo que no caso é o índio. 

O índio para o mundo simboliza a região amazônica, por ser um homem da floresta, 

que pesca e caça com seus arcos e flechas, isto está muito ligado ao imaginário do que a 

Amazônia representa para o mundo. 

 Assim, os discursos das ONG’s ambientalistas produzem o simbólico que represente a 

causa de suas defesas ambientais. Percebemos que o discurso produz efeitos de sentidos sobre 

a figura do índio, para que o trabalho do simbólico venha significar o efeito ideológico.  

Podemos perceber que a língua materializa a ideologia, já que no funcionamento da 

língua observamos o processo de produção de sentidos, de construir o simbólico. De acordo 

com Althusser (1985, p.93) só há prática através e sob uma ideologia, e só há ideologia pelo 

sujeito e para os sujeitos. Para o autor, o uso da língua produz as significações que podem 

representar a ideologia em prática. A teoria de Pêcheux (2009) nos sinaliza que a prática do 

discurso produz no trabalho simbólico seus efeitos ideológicos. Assim, o sujeito produz no 

discurso o efeito de sentido que pode ser relacionado a um trabalho simbólico, ou seja, por 
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meio do discurso temos a constituição dos significados que possam representar a ideologia em 

prática.  

É necessário refletir sobre o modo como as ONG's formularam o índio no seu 

discurso. Interessou-nos observar como o índio foi significado pelo discurso das ONG's. 

Portanto, discutiremos o imaginário construído para o índio neste discurso, já que não 

estamos analisando o índio falando, mas sim a forma como o índio é falado pelas ONG's, ou 

seja, o índio enquanto objeto de discurso das ONG's. 

Desta maneira, o que ocorre é uma relação de poder que a língua exerce para constituir 

o simbólico comprometido com os sentidos e o político. Sendo assim, no discurso funciona a 

ideologia em prática. Para Orlandi(2013, p.15): “Na Análise de Discurso, procura-se 

compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social 

geral, constitutivo do homem e da sua história”.   

Baldini (1999, p.29) esclarece que “Para o analista de discurso, a questão é ultrapassar 

essa realidade do nível da formulação e atingir o real do processo de constituição dos 

sentidos, do qual a formulação é apenas efeito.”  

O discurso constitui os sentidos, sendo que para a Análise de Discurso cabe 

compreender como estes sentidos funcionam. Baldini (1999) propõe a analisar a constituição 

dos sentidos como efeitos ideológicos. Assim, é preciso ultrapassar a “realidade” proposta 

pelo texto para observar que práticas estão sendo realizadas pelo discurso. A língua constitui o 

discurso, o discurso constitui os efeitos ideológicos. O que a ideologia produz são práticas 

políticas, por isso cabe ao analista observar como o discurso formula seus efeitos.   

O discurso é a ideologia em prática, isto só é possível pelo processo no qual se articula 

língua e ideologia que sustentam o discurso. Orlandi (2012) sugere refletirmos a forma como 

os sentidos são estruturados, isto porque a ideologia produz as condições de interpretação do 

simbólico.  

O que o discurso produz na figura do índio são efeitos ideológicos para que este se 

torne o simbólico. O simbólico é uma “realidade” que se produz, carregada de ideologia. Para 

o discurso funcionar o simbólico é preciso que se formulem as interpretações. Assim, a figura 

do índio se torna uma “realidade” que é formulada pela linguagem.  

O sujeito ao produzir o seu discurso se inscreve em determinadas formações 

discursivas que são constitutivas do seu discurso. A formação discursiva decorre de uma 

formação ideológica, de dada conjuntura social, e que se vincula a uma específica posição que 

determina o que deve ser dito ou não dito pelo discurso. Para Pêcheux (2009, p.147), a 

formação discursiva é aquilo que em uma formação ideológica, isto é, a partir de uma posição 
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de uma específica conjuntura social, determina o que deve e não deve ser dito. Silva (1998, 

p.165) esclarece que: 

 

Acreditamos, contudo, que as letras, as sílabas e as palavras, enquanto 
unidades construídas historicamente, constituem lugares de estruturação da 

significação em que o sujeito inscrito em uma formação discursiva significa 

e re-significa o mundo e a si próprio. Elas não podem ser lidas apenas como 

unidades linguísticas, como elementos evidentese neutros de uma 
metalinguagem. 
 

 

Podemos entender que para a autora as palavras são produzidas pelo sujeito que faz 

parte de um processo sócio-histórico que determina a posição daqueles que as empregam, isto 

é, são as formações discursivas que constituem o sentido daquilo que falamos, portanto, os 

sentidos são historicamente determinados. São as formações discursivas que nos permitem 

compreender o processo de produção de osentidos, de formulação do ideológico no discurso. 

De acordo com Silva (1998), as formações discursivas não são unidades linguísticas, mas 

formações de significação.  

É possível perceber que os textos das ONG's produzem o discurso da “defesa da 

floresta, do índio, dos rios, dos recursos naturais”, sendo que tal prática advém das formações 

discursivas que defendem a internacionalização da Amazônia, da posição dada pelos norte-

americanos e europeus quem têm o interesse pelos recursos naturais da região amazônica. 

Esta “defesa pelo índio da Amazônia” como encontramos nas ONG’s, na verdade é oriunda 

das formações discursivas que retomam a memória da internacionalização da região 

amazônica e produzem a interpretação da figura do índio como sendo um ativista das ONG’s. 

Para Orlandi (2012, p.103), a formação discursiva é lugar provisório da metáfora, que 

representa o lugar de constituição do sentido e de identificação do sujeito. A autora também 

nos esclarece que este processo de produção se trata da ordem da língua e da história, que em 

sua articulação e funcionamento, constituem a ordem do discurso. 

Desta maneira, a língua se apresenta como base comum dos processos discursivos. Os 

quais não se tratam de estrutura-linguística em si, e nem especificamente da semântica lógico- 

operatória, mas do processo ideológico que constitui o discurso.  Em sua critica à Linguística, 

Pêcheux (2009, p.77) diz que esta (a Linguística) tem seus limites, isto é, não é possível 

limitar a linguagem à produção de sentidos na semântica lógica e na retórica.  Para este 

estudioso, a produção de sentidos deve ser analisada constantemente para fora do domínio da 

linguística. Isto porque o discurso não se trata de uma unidade de estrutura-linguística, mas de 

processos ideológicos que formulam o discurso.  
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Neste sentido, a língua não funciona apenas como encontramos na Linguística, pela 

sua estrutura e semântica, mas na concepção do funcionamento da ideologia na língua (o 

discurso). Assim, Pêcheux (2009, p.81-82) explica:  

 

Ao opor a base linguística e processo discursivo, inicialmente estamos 

pretendendo destacar que, como foi apontado recentemente por P. Henry, 
todo sistema linguístico, enquanto conjunto de estruturas fonológicas, 

morfológicas e sintáticas, é dotado de uma autonomia relativa que o 

submente a leis internas, as quais constituem, precisamente, o objeto da 
Linguística. É, pois, sobre a base dessas leis internas que se desenvolvem os 

processos discursivos, e não enquanto expressão de um puro pensamento, de 

uma atividade cognitiva etc., que utilizaria ‘acidentalmente’ os sistemas 
linguísticos.  

 

 

Para Pêcheux (2009), a semântica, a sintaxe, a morfologia também são condições para 

o processo discursivo, o qual não se limitaria apenas a esse sistema linguístico, já que ele se 

realiza também pelas relações ideológicas inerentes a toda formação social, política e 

histórica.  

Deste modo, são estas referências (o social, a política, a história) que determinam a 

forma-sujeito no discurso. Assim, o linguístico tem uma relativa autonomia na produção dos 

sentidos porque ela não produz os sentidos por si só, mas é no processo ideológico que se 

determina o que deve ser dito e o que não deve ser dito pelo discurso. O que podemos 

perceber é a formação ideológica (o social, a política e a história) de dada circunstância social 

em que a língua, sob as condições do processo ideológico, propicia o aparecimento do 

discurso. 

 

2.2 Análise de Discurso e a Psicanálise 

  

Neste momento, faremos uma breve apresentação, visando mostrar a articulação entre 

a Análise de Discurso e a Psicanálise lacaniana. Assim, os estudos de Michel Pêcheux, 

necessariamente, basearam-se nos conceitos da psicanálise (campo lacaniano) para explicar a 

relação entre inconsciente e ideologia (discursividade). Também sobre esse ponto, é possível 

dizer que inconsciente, língua e ideologia asseguram que os sentidos sejam materializados no 

discurso. Deste modo, para a Análise de Discurso, o sujeito tem o seu dizer funcionando pelas 

relações, inconscientemente, com as formações discursivas que são projeções das formações 

ideológicas. Para compreendermos melhor isso podemos afirmar que o sujeito se apoia em 

sua “liberdade” de sujeito-falante, mas não sabe ele que são as formações discursivas que os 
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dominam. Isso pressupõe que o sujeito não percebe seu processo de interpelação de natureza 

discursiva e ideológica. Com isto, podemos compreender que o sujeito recebe como evidente 

o seu sentido, na escrita ou na fala, mas ele não sabe que seu dizer é constituído por um 

processo sócio-histórico. Para Roure (2002, p.175):  

 

Com efeito, não há língua sem sujeito, ou melhor, não há funcionamento 

linguístico que não pressuponha a existência de um sujeito constituído por 
um processo histórico. O sujeito recebe como evidente o sentido que ouve, 

diz ou escreve sem se dar conta que há aí um processo de interpelação de 

natureza discursiva-ideológica e o inconsciente. É a apreensão da existência 

de uma materialidade linguística nos processos discursivos que constituem 
um sujeito que possibilita o reconhecimento da relação discurso-língua-

inconsciente.  

 
 

Com isso, podemos observar mencionar que o sujeito constitui-se sob os efeitos 

ideológicos, embora ele não tenha ao seu alcance o modo como os sentidos se constituem, 

porque esse processo é ideológico. Assim, ao dizer o sujeito se esquece que aquilo que foi 

dito por ele é inconsciente e efeito ideológico. Então, a ideologia é a condição real de 

existência do sujeito.  

O inconsciente e a ideologia estão ligados materialmente, pois o sujeito ao falar não 

percebe que são os processos ideológicos que o constituem e que determinam o seu dizer. De 

tal modo, o inconsciente “fala” no sujeito por meio dos sentidos que se produzem pelo 

discurso. Da mesma forma, a ideologia também está presente no discurso. Conforme Orlandi 

(2013, p.96) “Assim como, parafraseando a Psicanálise, se pode considerar que o inconsciente 

se estrutura como uma linguagem, na Análise de Discurso, consideramos que a ideologia se 

materializa na linguagem.”.  

Portanto, o estudo da psicanálise
4
 propiciou uma das bases teóricas para a constituição 

da teoria da AD, proposta por Michel Pêcheux que buscava compreender através do estudo da 

psicanálise que o sujeito é afetado pelo inconsciente. Já na teoria pechetiana o discurso deve 

ser considerado como o lugar de contato entre a língua, a ideologia e o inconsciente. Para o 

autor a língua não é só uma estrutura-linguística, mas sim uma materialidade linguística- 

discursiva. Por conseguinte entra a contribuição da Psicanálise a fim de explicar a relação do 

sujeito com a sua fala.  

                                         
4 É importante destacar que a Psicanálise não comparece como um quarto termo do quadro geral proposto por 

Pêcheux ao constituir o quadro epistemológico da Análise de Discurso, mas como algo que atravessa os campos 

que ele (Pêcheux) coloca em contato (BALDINE, 2014, p.117).  
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Por meio da teoria psicanalítica lacaniana foi possível Pêcheux (2009) entender que o 

sujeito vive sua condição do assujeitamento. Para depreender isso, é necessário alguns dos 

conceitos de Lacan que buscou esclarecer que o inconsciente tem sua relação com a 

linguagem, com o discurso. Deste modo, Lacan (2009, p.08) diz:  

 

Não se trata apenas de que o discurso, a partir daí, já não possa ser julgado 

senão à luz de sua instância inconsciente: é que ele já não pode ser 
enunciado como outra coisa senão aquilo que se articula a partir de uma 

estrutura, em alguma parte da qual ele se acha alienado de maneira 

irredutível.  

 

 

Assim, este conceito esclarece que o sujeito se articula a uma estrutura de maneira 

irredutível, mas é com base na instância inconsciente que seu dizer vai se constituindo. Para 

Lacan (2009), o inconsciente funciona no sujeito enquanto uma estrutura da linguagem. 

Conforme diz Mariane (2010, p.394),“é necessário que o indivíduo se inscreva, habite o 

sistema de linguagem para tornar-se sujeito do que diz e ser habitado pelo inconsciente”. 

Para Pêcheux (2009) o sujeito da AD apresenta uma especificidade, na medida em que 

rompe com a tradição idealista de um sujeito individual, e passa a ser histórico constituído 

pela ideologia. Os efeitos ideológicos realizam no sujeito a materialização dos sentidos pelo 

discurso. Assim, é preciso observar que o sujeito-falante ao efetuar o discurso se esquece de 

que é com base no funcionamento ideológico que as significações são atribuídas para 

descrever uma “realidade”, conforme afirma Roure (2002, p. 181): 

  

Embora o sujeito suposto pela Análise de Discurso seja considerado como 

efeito de um processo inconsciente de interpelação, há aí o predomínio de 

uma determinação histórico-ideológica. Entretanto, nesse ponto, é preciso 

cautela, pois nos parece ser necessário problematizar os processos 
ideológicos de imposição-dissimulação dos sentidos que constituem, na 

teoria, um indivíduo é constituído em sujeito. Processos que apresentam uma 

relação entre discurso-ideologia-inconsciente.  
 

 

Essa teoria lacaniana permitiu que Pêcheux (2009) fizesse a interpretação que pudesse 

constituir a sua teoria de discurso que conforme já dissemos, o inconsciente e a ideologia 

estão materialmente ligados. Na teoria do discurso, inconsciente e ideologia encontram-se 

materialmente ligados pela linguagem. Sendo assim, o inconsciente “fala” no sujeito estando 

sob os efeitos ideológicos, isto porque ele (o sujeito) já é interpelado pela linguagem e pelas 

formações ideológicas. É possível afirmar que a formação ideológica é uma dada conjuntura 

social-histórica-política.´ 
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Pêcheux (2009, p.147) diz que “[...] diremos que os indivíduos são interpelados em 

sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que representam na 

linguagem as formações ideológicas que lhes são correspondentes”. Essa ideia pode ser 

notada também na afirmação de Roure (2002, p.181) o qual menciona que:  

 

Vale ressaltar que esse processo – interpelação-identificação – só é possível 

mediante sua dissimulação. Pêcheux denomina de “ilusão subjetiva do 
sujeito” o fato a partir do qual o sujeito, ignorando as determinações 

históricas e ideológicas que marcam sua existência, acredita ser a fonte e a 

origem de seus sentidos, de suas verdades e seus desejos. 

 
 

Podemos, a partir deste recorte de Roure (2002), entender que são as determinações 

históricas e ideológicas que marcam a existência do sujeito. Sendo assim, o sujeito acredita 

ser a fonte e origem do que diz, mas não reconhece que seu dizer é um efeito das 

determinações históricas e ideológicas. Trata-se também de entender que todo homem é bio-

psico-social, ou seja, somos constituídos enquanto corpo e linguagem. Estamos ligados às 

formações sociais e históricas que nos constituem.  

Deste modo, o sujeito se significa pelo seu dizer, na sua relação com a história de dada 

conjuntura social que o constitui. Assim, ao produzir o seu discurso ele (o sujeito) se constitui 

pela sua relação (filiação) com as formações discursivas de uma específica conjuntura social.  

Se pensarmos o sujeito pela Análise de Discurso, e não sociologicamente, podemos 

entender que este o sujeito é ideológico. De acordo com esta área, a ideologia se materializa 

na língua, constituindo a forma material dos sentidos.  Na verdade, é o inconsciente e as 

ideologias que produzem os efeitos de sentidos no sujeito. São eles que constituem o dizer do 

sujeito. Ou seja, o sentido que ele (o sujeito) produz são relações provenientes destas 

formações ideológicas que constituem o seu dizer. 

Exemplo disso é o que ocorre nos discursos das ONG’s que atuam no ativismo 

ambientalista e que dizem “defender” os índios da região amazônica. Nestes textos das 

ONG’s, percebe-se que grande parte das matérias publicadas é estrangeira. Deste modo, um 

autor estrangeiro pode escrever sobre a região amazônica, visto que ao dizer o objeto de seu 

discurso tem relação com dada conjuntura social que o constitui e que comporta a ordem 

simbólica do seu discurso. Então, todo o dizer que o autor produz é constituído pela relação 

com as formações discursivas de específica situação social.  

Essas formações discursivas, no caso, comportam o discurso da internacionalização da 

Amazônia e regulam todo o dizer do autor do discurso. É o discurso da intervenção, de que a 

Amazônia deve sofrer uma intervenção internacional.   
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É fundamental perceber que o sujeito ao produzir seu discurso, este tem sua referência 

construída pelas formações discursivas que o constituem. Essas formações discursivas, por 

sua vez, são relações provenientes de dadas formações ideológicas; relações instituídas por 

determinadas instituições estrangeiras (partidos políticos, ONG’s ambientais). Estamos 

falando especificamente das formações discursivas que constituíram os discursos das ONG’s 

que analisamos em nosso trabalho.  

Como resultado, o sujeito assume sua posição, com “total liberdade”, mas na verdade 

age sob o processo dos efeitos ideológicos.  Posto isto, a teoria pechetiana parte também do 

princípio de que o inconsciente está estruturado pela linguagem. Sendo assim, os sentidos das 

palavras produzidas pelo sujeito constituem o carácter material dos sentidos. Estes sentidos 

são determinados pelas posições ideológicas que estão no jogo em processo sócio-histórico.   

 

2.3 O Materialismo Histórico 

 

Uma questão fundamental para a teoria do discurso é a relação do sujeito com a 

história. A teoria pechetiana explicará que o indivíduo é interpelado ideologicamente no 

discurso para interpretar a história. A AD é uma disciplina que se constituiu tendo como base 

três domínios teóricos: a linguística, a teoria do discurso e o materialismo histórico. 

Segundo Pêcheux (2009), essas três regiões de conhecimentos estão 

articuladas/atravessadas por uma teoria da subjetividade de natureza psicanalítica.   

Na linguística entendemos que a semântica e a sintaxe não explicariam ainda o 

discurso, por isso, foi preciso entender que a língua é afetada pela ideologia. Na psicanálise 

com base na teoria lacaniana, temos que o indivíduo se constitui em sujeito pela linguagem. Já 

no materialismo histórico, enquanto uma das áreas que sustentou a AD na filiação de Michel 

Pêcheux, encontramos uma certa abordagem do estudo da sociedade, da economia e da 

história que foi pela primeira vez elaborada por Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels 

(1820-1895).   

Foram os estudos de Marx e Engels, no século XIX, que possibilitaram entender as 

relações de produção numa sociedade. Na concepção destes autores, é a partir de relações de 

trabalho, de produção, que os homens se constituem pelas relações sociais e de produção 

material. A história registra o processo de vida real, ou seja, do homem com suas relações 

sociais e de produção numa sociedade. Dessa forma, a sociedade civil passa a ser significada 

na História.  
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Sendo assim, foi a partir dos estudos de Marx e Engels que Althusser (1918-1990) 

formulou uma teoria que esclarecesse que a ideologia e as relações sociais constituem os 

indivíduos em sujeitos. Conforme Althusser (1985), as formações sociais e as relações de 

produção incidem de relações de forças, de lutas entre as classes. Com base nisto, entendeu 

que essas práticas são reguladas, por condições que efetuem a existência material. Assim, em 

cada indivíduo concreto, essa ideologia é material: “a ideologia representa a relação 

imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência” (ALTHUSSER, 1985, 

p.85).  

Neste sentido, Althusser (1985, p.42) entendeu duas condições fundamentais a 

respeito da ideologia, isto é, ele formulou dois postulados acerca da ideologia: a) Não existe 

prática senão através de e sob uma ideologia e b) Não existe ideologia senão através do 

sujeito e para sujeitos. 

Foi através destes conceitos que Althusser (1985, p.85) afirmou que “a ideologia 

interpela os indivíduos concretos enquanto sujeitos concretos”. Uma vez interpelado em 

sujeito, pela ideologia, o indivíduo, agora enquanto sujeito, é determinado pelo modo como 

terá sua forma individualizada. 

Levando-se em consideração estes conceitos, podemos perceber a relação entre 

discurso e ideologia presente na teoria da análise do discurso de linha francesa (AD), 

elaborada por Michel Pêcheux, que se origina na matriz althusseriana de onde ele (Pêcheux) 

reformula os conceitos de ideologia e assujeitamento. 

Pêcheux (2009), ao fazer um estudo dos conceitos de Althusser, compreendeu que a 

ideologia efetua as práticas de produção numa sociedade, dentre elas o discurso. Nessa 

perspectiva da produção do discurso, Pêcheux (2009) estuda a relação da linguagem com a 

história, sendo que a ideologia está na base dessa relação.  

Assim, o discurso é uma prática resultante de um conjunto de determinações regradas, 

de um dado momento, que tem suas relações com a história e a sociedade. Pensar no discurso 

implica entender as relações de exterioridade, ou seja, de um discurso que resulta de efeitos 

ideológicos.  

Foi a propósito dessa relação discurso com a ideologia que Orlandi (2013, p.17) 

passou a entender que “o discurso é o lugar em que se pode observar essa relação entre língua 

e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para sujeitos”. Para a 

autora, a língua vai se conjugando com a história na produção de sentidos. Estes estudos é que 

vão propiciar compreender o discurso na sua forma material, que é uma forma incorporada na 

história para produzir sentidos.  
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Dessa forma, a história tem seu real afetado pelos sentidos. O que a AD vai buscar 

compreender são os efeitos de sentidos produzidos pelo discurso na sua forma-histórica. A 

Análise de Discurso mostra que o efeito de sentido é constituído da prática discursiva. Assim, 

o efeito de sentido funciona como indício da interioridade da ideologia (INDURSKY, 1997, 

p.20).  

Logo, o discurso para realizar os sentidos necessariamente precisa deslocar a relação 

imaginária com o mundo real, ou seja, tornar um indivíduo em sujeito de uma representação 

ideológica. Percebe-se que o materialismo histórico para Pêcheux (2009), não trataria apenas 

do indivíduo e suas relações de produção na história, mas as condições que a linguagem 

determina o indivíduo a ser interpelado a significar-se como sujeito na sua forma-histórica.  

Na teoria pechetiana é possível observar que o materialismo histórico entende o 

indivíduo e sua relação de produção de bens numa sociedade, ao passo que a AD busca 

compreender como esse indivíduo é interpelado a ser significado como sujeito na 

historicidade. Ou seja, entender como a ideologia cria essa representação do sujeito na história 

pela relação imaginária com o mundo real no interior dos processos discursivos.   

Uma sociedade se constitui pelas suas práticas de linguagem, do imaginário 

constituindo as representações ideológicas. Dessa maneira, o discurso afeta pelo sentido o 

indivíduo concreto que passa a ser significado imaginariamente sendo um sujeito na história, 

uma representação ideológica. Essa interpretação do sujeito parece necessária para determinar 

os sentidos para as palavras a certa conjuntura social. E para a AD, os processos discursivos 

efetuam a materialidade histórica do sujeito enquanto representação ideológica. Portanto, o 

que o discurso faz é materializar os sentidos no sujeito através do linguístico e do ideológico.  

Orlandi (1990, p.103), afirma que “[…] os processos (históricos) discursivos cuja 

materialidade (linguística) pode observar ou discernir. Ou seja, podemos compreender a 

ideologia como fato de que os sentidos são fixados historicamente em uma direção 

determinada.” Assim, os processos de produção de sentidos efetuam a relação imaginária do 

sujeito, fixado historicamente a partir de uma posição ideológica.   

Nesta pesquisa, observamos que os discursos das ONG’s estrangeiras tais como 

International Rivers (Califórnia, EUA) e Survival International (Londres, Inglaterra) são 

relações de produção de dada circunstância sociais e política. Percebemos que os discursos 

dessas ONG’s estrangeiras tem sua relação com as formações discursivas, de conjunturas 

sociais e políticas determinadas. Portanto, os discursos das ONG’s ambientalistas se 

constituem pela relação com a historicidade de específicas formações ideológicas, e com o 

seu dizer.  
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3  TEXTO E DISCURSO 

 

Abordaremos nesta sessão a distinção entre texto e discurso para a Análise de 

Discurso. O discurso é a produção de sentidos que pode se manifestar através da fala, da 

escrita, ou de qualquer outra materialidade significante. Podemos dizer que o discurso 

materializa os sentidos, constrói significados, produz o simbólico. É por meio do discurso que 

a produção do texto surge para significar a história. 

Para a Análise de Discurso, o texto se trata de uma unidade imaginária, isto porque se 

constrói os sentidos que possam significar a história, a sociedade e o sujeito. Sendo assim, o 

texto tem sua relação com os sentidos, isto é, ele é produzido para se significar 

ideologicamente tendo como referência a história. Ao se significar ideologicamente na 

produção de sentidos o texto se constitui em um discurso.  

Para que o texto seja interpretado é preciso buscar na sua produção as condições para 

o funcionamento do discurso. Estas condições são processos de produção determinados por 

uma específica conjuntura. Assim, para a Análise de Discurso o texto produz uma atividade 

discursiva, ou seja, realiza os sentidos. Sentidos estes que produzem os efeitos do trabalho 

simbólico no discurso. O discurso estabelece os sentidos no texto para que produza 

imaginariamente um objeto simbólico na história.   

Vale mencionar que o texto se trata de uma unidade fundamental da linguagem isto 

devido ao modo como formula os sentidos. Uma vez o texto materializado por meio da língua 

este é determinado a realizar o efeito-leitor. O efeito leitor é produzido pelo discurso por meio 

da interpretação. Para o Analista de Discurso é necessário compreender as condições de 

produção de um determinado discurso, para que se chegue aos efeitos de sentidos, mais do 

que isso, para que se observe a prática ideológica deste discurso.  

Em relação à análise de discurso, Orlandi menciona que (2012, p.13): “Para alcançar a 

produção discursiva – cada texto é um texto – é preciso não nos iludir com o texto enquanto 

unidade empírica, mas pensá-lo como unidade imaginária, fazendo intervir na reflexão a 

ideologia.”. Sobre a prática do analista de discurso, o que a autora nos ensina é analisar um 

texto de outra forma, isto é, com outro olhar que seja o de entender o que o discurso produz 

no texto. Isto porque o texto para o analista de discurso não se trata de um produto final que 

contém uma ‘verdade absoluta’ dos fatos.  

O que Orlandi (2012) nos propõe é investigar como o texto pratica a política e a 

entender como discursivamente a história está sendo significada. Assim, para a Análise do 

Discurso o texto não é uma unidade empírica, um conteúdo ‘dona da verdade’; o que ocorre é 
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a ideologia que intervém imaginariamente em um discurso trabalhando o efeito simbólico. O 

que o texto produz é o efeito ideológico, isto é, um discurso que possa significar a ideologia 

em prática. 

Conforme Orlandi (2012, 16), “o texto, como tenho proposto, é a unidade fundamental 

da linguagem, quando pensamos seu funcionamento, o fato de que ela faz sentido. Unidade 

imaginária que tem no autor sua pedra de toque, constituindo uma relação correlata com o 

discurso e o sujeito.”. A autora busca nos esclarecer que o texto é a manifestação da 

linguagem em que o imaginário é construído para significar o sujeito na história e na 

sociedade. O autor do discurso é quem tem sua ‘pedra de toque’ para formular os sentidos que 

serão construídos no texto. A forma como se constroem os sentidos se trata da formulação do 

imaginário sendo constituídos no sujeito e no discurso. Assim, a produção da linguagem é 

também a constituição do imaginário. Neste sentido, o texto é um espaço para as formulações 

do sujeito no discurso, isto se realiza pela linguagem que possa significá-lo na história.  

O que o autor de um texto faz é realizar formulações que possam significar a 

interpretação da sociedade e do sujeito na historicidade. Segundo Orlandi (2012, p.91), “a 

função-autor realiza o imaginário da unidade e a ilusão do sujeito como origem e é a que está 

mais exposta às injunções sociais e históricas, à normatividade institucional.” Ou seja, quem 

produz o discurso expõe a forma como impõe as significações à história e a sociedade. 

Portanto, é a função-autor é a que mais está exposta às injunções sociais e históricas. Podemos 

dizer que a conjuntura social e histórica regula a função- autor e seu processo de produção do 

discurso.     

Pode-se observar que a posição do sujeito, uma vez materializada pelo discurso, 

constitui-se de uma determinação ideológica bastante significativa. Neste sentido, chamamos 

de discurso o processo de como as significações são construídas, por exemplo, a forma que as 

palavras e as expressões são usadas para relacionar sentidos e a forma como o discurso 

sustenta suas argumentações para a construção do sentido. Pode-se dizer que o discurso tem 

sua direção, a organização e a relação dos sentidos que possa significar o simbólico. É nesta 

circunstância que o texto permite: a materialidade do sentido, a historicidade que se constrói e 

os significados que são produzidos pelo discurso.  

Dessa forma, o discurso se manifesta materialmente no texto para construir os sentidos 

que efetuem o trabalho simbólico. Convém lembrar que o discurso constrói os significados no 

texto pelas suas relações histórico-sociais. Desta maneira, o que ocorre nesse processo de 

produção do discurso é a formulação dos sentidos, de circunstancias de enunciação. Para 
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Orlandi (2012, p.09), “é na formulação que a linguagem ganha vida, que a memória se 

atualiza, que os sentidos se decidem, que o sujeito se mostra.”  

Sendo assim, formular um discurso é produzir sentidos, é construir um corpo textual. 

Em outras palavras, é o que podemos perceber nos textos de ONG’s ambientalistas; estes para 

formular uma conjuntura social e política precisam construir uma figura simbólica da 

Amazônia, isto é, produzir sentidos no corpo do texto. O que percebemos nos discursos das 

ONG’s ambientalistas é que precisam construir os sentidos que formulem o efeito do trabalho 

simbólico sobre a figura do índio, de tal modo que o texto produza as interpretações sobre a 

conjuntura política na Amazônia brasileira. É desta formulação produzida pelos discursos das 

ONG’s que se mostram a posição defendida por eles.   

Faremos agora referência ao objeto de nosso estudo da dissertação que é como os 

discursos das ONG’s ambientalistas significam a figura do índio na história e na sociedade. 

Assim, o que deve ser observado nos discursos é como a ideologia produz as 

interpretações sobre a figura do índio. A qual é inscrita nos discursos das ONG’s para ser 

interpretada de acordo com as determinações ideológicas. Isso pode ser observado no modo 

como a figura do índio é formulada em que as condições de produção (históricas e 

ideológicas) intervêm para a construção do discurso.  

De acordo com Orlandi (2012, p.31), “a interpretação é sempre regida por condições 

de produção específicas que, no entanto, aparecem como universais e eternas. É a ideologia 

que produz o efeito de evidência, e de unidade, sustentando sobre o já dito os sentidos 

institucionalizados, admitidos como ‘naturais”.  

Para a estudiosa, as condições de produção do discurso determinam o que deve e o que 

não deve ser dito. Isto é, são as condições de produção que regulam o discurso. Uma questão 

a ser pensada também é que a forma como o discurso se posiciona no texto pode evidenciar 

sua filiação ideológica a uma rede de memória.  

Podemos dizer que para a Análise de Discurso o texto é o lugar de produção de 

sentidos, de trabalho da linguagem, de funcionamento da discursividade. Logo, o texto é 

afetado pelas condições de produção. Por sua vez, a AD está interessada no texto não como 

objeto de explicação, mas como unidade que permite acesso ao discurso. Dessa forma, o 

trabalho do analista é buscar compreender que sentidos se materializam na estruturação do 

texto. Na concepção de Orlandi (2012, p. 112), o texto é uma unidade de análise. De acordo 

com essa filiação teórica específica, diríamos que as palavras não significam em si mesmas 

(por elas mesmas), mas é o discurso que as significa. 
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Além disso, podemos considerar também que na Análise de Discurso o texto tem sua 

relação com a história. No entanto, devemos observar que a AD não trabalha a historicidade 

(refletida) no texto, mas a historicidade do texto, isto é, trata-se de compreender como a 

materialidade linguístico-histórica produz sentidos. São, pois, as condições de produção do 

texto, o seu acontecimento como discurso, o trabalho dos sentidos nele, que chamamos de 

historicidade. Referimo-nos ao fato de que a história afeta a linguagem de sentidos. Desse 

encontro resulta o texto, logo textualidade que é história, que faz sentido. 

Segundo Pêcheux que remete à observação de P. Fiala e C. Ridoux (1973, p.45):  “o 

texto — diríamos o discurso — não é um conjunto de enunciados portadores de uma, e até 

mesmo várias significações. É antes um processo que se desenvolve de múltiplas formas, em 

determinadas situações sociais”. Sendo assim, o objetivo da AD é compreender como um 

texto funciona e como produz sentidos, sendo ele (o texto) concebido enquanto objeto 

linguístico e histórico. É no texto que vai se constituindo uma relação com o discurso. Sendo 

assim, podemos compreender que toda peça de linguagem, como todo objeto simbólico, o 

texto é objeto de interpretação. Sendo que o discurso é definido em sua materialidade 

simbólica, de efeitos de sentidos que significam a história.  Segundo Orlandi, (1994. p. 112): 

 

Um texto do ponto de vista de sua apresentação empírica, é um objeto com 

começo, meio e fim, mas que se o considerarmos como discurso, reinstala-se 
imediatamente sua incompletude. Dito de outra forma, o texto, visto na 

perspectiva do discurso, não é uma unidade fechada — embora, como 

unidade de análise, ele possa ser considerado uma unidade inteira — pois ele 
tem relação com outros textos (existentes, possíveis ou imaginários).  

 

 

Como toda peça de linguagem, como todo objeto simbólico, o texto é objeto de 

interpretação. Para a AD, a tarefa do analista é a de compreender este texto, como objeto 

simbólico, o qual produz sentidos. Isto implica compreender tanto como os sentidos estão 

nele quanto como ele pode ser lido. Esta dimensão da historicidade do texto mostra que o 

analista não toma o texto como o ponto de partida absoluto (dada à relação de sentidos), nem 

como ponto de chegada. Quando se trata de discurso, não temos origem e não temos unidade 

definitiva. Um texto é uma peça de linguagem de um processo discursivo abrangente. Assim, 

não é sobre o texto que falará o analista, mas sobre o discurso. Uma vez atingido o processo 

discursivo, chega-se no texto e na compreensão dos sentidos que alí estão determinados.  
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4 SUJEITO E IDEOLOGIA 

 

Uma questão principal para a AD é o significado dado à noção de ideologia a partir da 

consideração da linguagem. Trata-se de uma definição discursiva de ideologia, ou seja, a 

compreensão de que a ideologia é a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos. 

Pêcheux (2009, p. 140) afirma que “[...] a constituição do sentido se junta à da constituição do 

sujeito”. Em outras palavras, o sujeito para a AD não é o mesmo sujeito que encontramos na 

gramática normativa e nem se trata de um sujeito psicológico.   

Consideramos na Análise de Discurso que o sujeito ocupa uma posição e produz um 

discurso que é determinado/marcado pelo social, pelo ideológico e pelo histórico. Este sujeito 

vai situar-se em relação aos discursos dos outros. É esta posição ocupada pelo sujeito que vai 

produzir os sentidos e as interpretações, tendo em vista que é a própria ideologia que produz 

seus efeitos de sentidos na fala do sujeito, sentidos estes que são constituídos pelas formações 

discursivas.  

Na teoria pechetiana, o sujeito fica nessa evidência de que é origem e causa de si, 

sendo que são os efeitos ideológicos que afetam o seu discurso.  Por isso, o sujeito tem a 

ilusão de que é a origem de toda manifestação discursiva, de que os sentidos produzidos pelo 

seu discurso são originários nele. Mas ele não percebe que é o efeito ideológico que produz o 

seu discurso, ou seja, que o determina. O que ocorre no sujeito é o “esquecimento” de que o 

seu discurso advém das formações discursivas, de específicas formações ideológicas.  

Conforme Pêcheux (2009, p.147), a formação discursiva é aquilo que em uma 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada, em uma conjuntura sócio-

histórica dada, determina o que deve e não deve ser dito. É dessa maneira que a teoria 

pechetiana nos permite compreender que o indivíduo é interpelado a ser sujeito.    

Assim, compreende-se que a materialidade do discurso advém de uma instância 

ideológica que existe sob a forma de formações ideológicas, que possuem um carácter 

“regional” e que comportam posições (PÊCHEUX, 2009, p. 132).  

Podemos perceber que a ideologia é a condição para a constituição do sujeito e dos 

sentidos. Essa evidência de sentido produz a ilusão de que a linguagem é transparente, que é 

neutra e não tem uma posição. Porém, os sentidos produzidos pelo discurso apagam o seu 

carácter material, pois os sentidos advêm das formações discursivas que funcionam como 

dominantes. De acordo com os conceitos da teoria pechetiana, vale afirmar que as palavras e 

as expressões passam a ter seus efeitos (passam a se significar) pelas formações discursivas 
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(efeitos determinados pela memória). Para Pêcheux (2009), o sentido de uma palavra, 

expressão ou proposição não existe “em si mesmo”, mas é determinado pelas posições 

ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e 

proposições são produzidas. Assim, “as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de 

sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam” (PÊCHEUX, 2009, p. 

146). 

Por sua vez, o sujeito tem a ilusão de que ele é sempre já sujeito. No entanto, essa 

ilusão apaga o fato de que o indivíduo é interpelado a ser sujeito pela ideologia. É o 

apagamento do fato de que o sujeito resulta de um processo, apagamento necessário no 

interior do sujeito como ‘causa de si.’ (PÊCHEUX, 2009, p.143). Sendo assim, o sujeito tem a 

ilusão de seu posicionamento (que ele é o que é), mas não percebe que sua posição ideológica 

é constituída pelas formações discursivas que advém das formações ideológicas que o 

constituem. Isto é, o sujeito é antes de tudo afetado pela ideologia.  

Pode-se dizer que o sujeito tem uma forma-histórica, uma posição e é submetido para 

as práticas políticas que o constituem. Por isso, temos então um sujeito que é uma posição, de 

um determinado lugar social (discursivo). Assim, o sujeito a partir de um determinado um 

lugar social, de uma dada posição-sujeito (posição discursiva) produz o seu discurso, mas a 

forma como os sentidos são constituídos não são acessíveis para este sujeito porque são os 

efeitos ideológicos que o constituem. Do mesmo modo que a constituição dos sentidos não 

lhe são transparentes, também os efeitos ideológicos não são diretamente reconhecíveis.  

Na verdade, tudo é constituído pela ideologia, que é a condição para a constituição do 

sujeito e dos sentidos. Assim, o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que se 

produza o seu dizer. Sujeito este determinado pelas formações discursivas que o constituem. É 

neste campo, então, que Pêcheux (2009) postulará que o sujeito é constituído pela ideologia.  

O que a ideologia realiza é a constituição do sujeito e dos sentidos, conforme já 

dissemos. O efeito ideológico determina a posição assumida por este sujeito bem como os 

efeitos de sentido produzidos pelo seu discurso. É a partir do sujeito que as intepretações são 

produzidas para significar a história e a sociedade.  

Em nossa pesquisa, a partir da abordagem teórica encontrada nos estudos de Pêcheux 

(2009), podemos perceber que o indivíduo é interpelado a ser sujeito no discurso pela 

ideologia. 

Para compreendermos o processo de interpelação usaremos o exemplo da figura 1 

apresentada por Orlandi (2012, p.106): 
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Figura 1- Interpelação do indivíduo em sujeito 

 

Fonte: Orlandi (2012, p.106) 

  

Disso, o que a figura nos mostra, em um primeiro momento, é o processo de 

interpelação do indivíduo a ser sujeito (sua forma-sujeito histórica). Em um segundo 

momento, a interpelação submete este sujeito a ser individualizado, particularizado, pelo 

Estado, efeito ideológico que o constitui enquanto sujeito (o processo de individualização). 

Trata-se das formas de individualização do sujeito em relação ao Estado. A noção de 

interpelação do indivíduo é formulada, inicialmente, por Althusser, para quem “só há 

ideologia pelo sujeito e para o sujeito” (ALTHUSSER, 1985, p.93). Para Althusser, “o 

indivíduo é interpelado como sujeito (livre) para livremente submeter-se às ordens do sujeito, 

para aceitar, portanto (livremente), sua submissão” (ALTHUSSER, 1985, p.104). Segundo 

Pêcheux (2009, p.139): 

 

[...] o carácter comum das estruturas-funcionamentos designadas, 

respectivamente, como ideologia e inconsciente é o de dissimular sua própria 

existência no interior mesmo do seu funcionamento, produzindo um tecido 
de evidências ‘subjetivas’, devendo entender-se este último adjetivo não 

como ‘que afetam o sujeito’, mas ‘nas quais se constituem o sujeito’. 
 

 

Esta compreensão coloca a linguagem como o lugar da constituição da subjetividade, 

sendo preciso observar que são as estruturas-funcionamentos da ideologia e inconsciente que 

efetuam a ilusão de que, como eu, você, somos sujeitos livres e morais. Ora, são os efeitos 

ideológicos que nos constituem enquanto sujeitos. Partindo da afirmação de Pêcheux (2009), 

as “evidências subjetivas” se referem ao funcionamento da ideologia que dissimula no próprio 
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sujeito à existência da ideologia. O que oculta essa evidência, é o fato de que o sujeito é desde 

sempre “um indivíduo interpelado em sujeito” (PÊCHEUX, 2009, 141). Acresce que, o 

sujeito decorre desse desconhecimento do jogo dos efeitos ideológicos em todos os discursos 

– inclusive, afirma Pêcheux – dos discursos científicos.  

 

4.1 O Sujeito e sua Forma-Histórica 

  

Para a Análise de Discurso, o sujeito tem sua forma-histórica, ou seja, forma esta 

determinada na história. No caso presente, a forma-sujeito-histórica é a forma-sujeito- 

capitalista. Conforme Orlandi (2013, p.50): 

 

A forma-sujeito histórica que corresponde à da sociedade atual representa 

bem a contradição: é um sujeito ao mesmo tempo livre e submisso. Ele é 
capaz de uma liberdade sem limites e uma submissão sem falhas: pode tudo 

dizer, contanto que se submeta à língua para sabê-la. Essa é a base do que 

chamamos de assujeitamento.   

 

 

A partir desse conceito, podemos entender que a Análise de Discurso não se pode 

limitar à linguística para esclarecer a língua e os sentidos (significados). A AD observa que o 

sujeito se constitui também pelas relações sociais e históricas. Assim, a forma-sujeito 

histórica corresponderá a uma conjuntura social específica, de condições políticas, 

econômicas, religiosas, de um determinado momento histórico. Nessa perspectiva, todo o 

dizer do sujeito está relacionado às formações discursivas que correspondem às formações 

ideológicas específicas de um dado momento histórico. A partir disso, podemos compreender 

a questão do efeito do complexo das formações discursivas na forma-sujeito-histórica. De 

acordo com Pêcheux (2009, p.147): 

 

Isso equivale a afirmar que as palavras, expressões, proposições etc., 

recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas: 

retomando os termos que introduzimos acima e aplicando-os ao ponto 
específico da materialidade do discurso e do sentido, diremos que os 

indivíduos são interpelados em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu 

discurso) pelas formações discursivas que representam ‘na linguagem’ as 

formações ideológicas que lhes são correspondentes. 
 

 

Desta forma, podemos dizer que uma palavra, uma expressão ou uma proposição 

recebem seus sentidos pelos efeitos ideológicos, já que, o sujeito que fala produz sentidos que 
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advém das formações discursivas correspondentes às formações ideológicas de um dado 

momento histórico. A esta condição do sujeito submetido (assujeitado) às formações 

ideológicas de um determinado momento histórico corresponderá a sua forma-sujeito 

histórica.  

Orlandi (2013) citando C.Haroche (1992) nos mostra que a forma-sujeito corresponde 

a um determinado momento histórico. Para a autora, a estrutura social da Idade Média era 

dominada pela Igreja, que submetia os indivíduos à forma-sujeito religiosa, diferente da era 

moderna que tem a forma-sujeito jurídica correspondendo às condições do direito, do homem 

às leis.  

Sendo assim, a subordinação às condições ideológicas de uma estrutura social como a 

da Idade Média produz no sujeito sua forma-sujeito histórica, que é religiosa. Pela forma-

sujeito jurídica o sujeito se submete aos efeitos dos deveres e direitos, de uma conjuntura 

capitalista.  

Assim, podemos dizer que o sujeito corresponde a sua forma-histórica, efeito de uma 

estrutura social, das formações ideológicas que o constituem. Enfim, o sujeito se constitui 

pela historicidade, na relação com outros discursos. Pêcheux (2009, p.149) diz que:  

 

Diremos, que nessas condições, que o próprio de toda formação discursiva é 

dissimular, na transparência de sentido que nela se forma, a objetividade 

material contraditória do interior do interdiscurso, que determina essa 
formação discursiva como tal, objetividade material essa que reside no fato 

de que ‘algo fala’ sempre antes, em outro lugar e independentemente.  
 

 

Podemos perceber que é a forma pela qual o sujeito do discurso se identifica com a 

formação discursiva que o constitui enquanto tal. Esta identificação está fundamentada no fato 

de que os elementos do interdiscurso, ao serem retomados pelo sujeito do discurso, acabam 

por determiná-lo e constituí-lo. Portanto, os processos discursivos não têm origem no sujeito, 

mas se inscrevem (se realizam) fundamentalmente nele. 

A teoria pechetiana nos aponta que é a ideologia que fornece as evidências pelas quais 

“todo mundo sabe” o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc. 

Isto acontece porque todo o sujeito se constitui ideologicamente em uma determinada 

estrutura social, dando lhe o carácter material dos sentidos. Assim, o sujeito produz seu 

discurso determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-

histórico.  
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Para Pêcheux (1998) "Todo indivíduo humano, isto é, social, só pode ser agente de 

uma prática se se revestir da forma-sujeito. Esta forma-sujeito de fato é a forma de existência 

histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais". (p.183). Logo, as palavras, 

expressões, proposições, mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que 

as empregam.  

Podemos dizer que o funcionamento da ideologia se realiza pela interpelação dos 

indivíduos em sujeitos (sujeitos de seu discurso) pelas formações ideológicas. É a ideologia 

que fornece a cada sujeito sua “realidade”, suas evidências das significações percebidas, 

experimentadas e aceitas. O sujeito não “reconhece” a subordinação/relação que seu discurso 

tem com outros discursos (o interdiscurso).  

Daí a AD será levada a examinar as propriedades discursivas da forma-sujeito, em um 

determinado momento histórico. Sendo assim, o sujeito e sua forma-histórica se constituem 

pelas relações com a historicidade. Além disso, também observarmos que o sujeito apoia-se 

nos elementos do interdiscurso, sendo que são as relações ideológicas que determinam o 

discurso deste sujeito. 

Conforme Pêcheux (2009, p.150) “Podemos agora precisar que a interpelação do 

indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação 

discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito).”.  

Assim podemos observar que o inconsciente e ideológico estão materialmente ligados 

pela língua. É nesse reconhecimento que o sujeito “esquece” das determinações que o 

colocaram no lugar que ele ocupa, sempre-já sujeito das determinações que o constituem 

como tal. (PÊCHEUX, 2009, p.158).  

Enfim, o sujeito é visto historicamente, a significação também é histórica, uma vez 

que ambos são constituídos ao mesmo tempo por meio do discurso. Logo, a materialidade 

discursiva constitui-se pela sua historicidade, ou seja, é isto que queremos dizer quando 

afirmamos que o sentido tem um carácter material. 
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5 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

Antes de iniciarmos a descrição do corpus que constitui a presente pesquisa, é 

pertinente ressaltar que ela foi produzida com base em uma investigação dos sentidos 

produzidos pelo discurso. Como bem esclarece Orlandi (2012, p.19) “A finalidade do analista 

de discurso não é interpretar, mas compreender como um texto funciona, ou seja, como um 

texto produz sentidos.”.   

Da perspectiva teórica que enunciamos, não há sentido sem interpretação, uma vez 

que, diante de qualquer objeto simbólico, somos, enquanto sujeitos histórica e socialmente 

constituídos, levados a interpretar (ORLANDI, 1999, p. 45). Isso se dá porque o sujeito se 

submete à língua (gem) – mergulhado em sua experiência de mundo e determinado pela 

injunção a dar sentido – em um gesto, um movimento sócio- historicamente situado. Por seu 

lado, o pesquisador, situado em um aparato teórico-metodológico específico, realiza um gesto 

que se distingue do gesto ordinário do sujeito que tem em sua base o efeito do apagamento da 

exterioridade, com a ilusão do sentido-já-lá, de sua evidência. Ao procurar compreender como 

os sentidos são produzidos, ou seja, como um objeto simbólico produz sentidos, o pesquisador 

está, ao mesmo tempo, recusando a ilusão da evidência dos sentidos e dos sujeitos, levando-se 

em conta, entre outras coisas, os gestos de interpretação, a alteridade, o sentido outro, a 

historicidade. Em síntese, interpretar, para o analista de discurso, não é simplesmente atribuir 

sentidos, mas expor-se à opacidade do texto, como Pêcheux (1990) bem assevera.  

Nesta pesquisa, tomamos linguagem como àquela que remete à sua exterioridade, às 

relações do sujeito com o discurso, visto que nos permitirá abordar o funcionamento 

discursivo. Funcionamento porque se trata de uma atividade estruturante de um discurso 

determinado, por um falante determinado, para um interlocutor determinado, com finalidades 

específicas e não de um modelo que o sujeito procura preencher (ORLANDI, 1983).  

Uma vez que o nosso trabalho se constitui em gestos de interpretação, é preciso que 

adotemos um dispositivo de análise que se diferencie do gesto de interpretação do sujeito 

comum, isto é, tomado pela evidência dos sentidos. Do dispositivo analítico esperamos, entre 

outras coisas, a) explicitar os gestos de interpretação que se ligam aos processos de 

identificação do sujeito; b) explicitar suas filiações de sentido; c) compreender a linguagem 

em sua opacidade; d) relacionar o(s) sentido(s) à exterioridade (que é considerada, aqui, 

constitutiva) e, por fim e não menos importante, e) relacionar o dito ao não dito. 
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Uma das questões principais da nossa pesquisa é analisar os discursos das ONG’s e 

como a figura do índio está sendo significada nestes discursos, ou seja, é compreender o 

funcionamento discursivo dos textos produzidos por ONG’s que circulam no espaço da 

internet, mais exatamente textos dos blogs das ONG’s Survival International (Inglaterra) e 

International Rivres (EUA), que focalizam o processo de significação construído para a figura 

do índio.  

São as condições de produção do discurso que impõem os sentidos que determinam 

(no caso de nossa análise), na figura do índio as designações que efetuam seu simbolismo e 

cria as interpretações sobre a região amazônica em relação à política de implantação de usinas 

no rio Madeira. Assim, o estudo proposto por Pêcheux (2009) vai possibilitar analisar os 

discursos das ONG’s ambientais visto que os estudos desse autor nos permite analisar no 

discurso a presença do político, do simbólico, do ideológico, o próprio fato do funcionamento 

da linguagem.  

São estas as condições de produção dos discursos das ONG’s que analisaremos em 

nosso trabalho.  

Nossa proposta é compreender discursivamente textos produzidos pelas ONG’s sobre 

as construções das hidroelétricas na cidade de Porto Velho que circularam na internet, mais 

exatamente em blogs de ativistas ambientalistas. Nosso esforço incidirá na figura do índio, 

mais exatamente no modo como o índio é significado nesses textos/discursos. 

Analisaremos os discursos das ONG’s ambientalistas, observando como o índio está 

significado nestes discursos. O que notamos inicialmente nos discursos destas ONG’s é o fato 

de criticarem a implantação de usinas no rio Madeira tendo a figura do índio no centro das 

discussões sobre as barragens na Amazônia.  

O que já nos chama a atenção de início é o fato de que as ONG’s já se colocam como 

universais, já se colocam como globais por meio do termo International. Para nós está 

colocada aí a questão da vigilância internacional sobre a Amazônia brasileira.   

Para nossa análise, foram feitas traduções de 10 (dez) textos do inglês para o 

português. Dos dez textos publicados pelas ONG’s, escolhemos três de relevância para nosso 

estudo. Adotamos como corpus textual as matérias: (2008) Os índios isolados do Brasil e 

(2010) Índios protestam contra barragens da Amazônia, ambas publicadas pela ONG 

Survival International e (2012) A Usina do Madeira, publicada pela ONG International 

Rivers.           
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6. DESCRIÇÃO/INTERPRETAÇÃO DOS EFEITOS DO TRABALO SIMBÓLICO 

 

As ONG’s ambientalistas repercutiram ao mundo o fato do Governo Federal 

determinar o uso de hidroelétricas na Amazônia brasileira para geração de energia, a exemplo, 

de Santo Antônio e Jirau. E é através do ativismo, das práticas políticas e do discurso que as 

ONG’s usam o argumento de estarem ‘em defesa do índio na Amazônia’ para, de alguma 

forma, impedir que o governo brasileiro venha construir as usinas hidroelétricas na Amazônia.  

As barragens ficaram mundialmente conhecidas como Complexo de Usinas do 

Madeira, porque se localizam no rio Madeira. As usinas do rio Madeira fazem parte do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), são as primeiras a serem implantadas na 

região amazônica por este programa que pertence ao projeto governamental de usinas na 

Amazônia para geração de energia hidroelétrica. Observando que haveria um déficit de 

energia elétrica e o risco de blackouts no Brasil, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

buscou através do projeto de usinas na Amazônia uma possível solução para os problemas de 

geração de energia. Os rios da Amazônia brasileira com as hidroelétricas seria uma solução 

que viria contribuir para a geração de energia e poderia, através de linhas de transmissão de 

fornecimento de energia, atender à demanda de consumo de energia das regiões sul e sudeste 

do Brasil, pois em tais regiões se concentram os maiores polos industriais e consumo de 

energia elétrica. Por isso, o governo brasileiro precisou articular-se para possibilitar que as 

leis de proteções ambientais não impedissem a construção das primeiras usinas na Amazônia 

na região e justamente no município de Porto Velho, Rondônia.  

O segundo mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2006-2010), enfrentou 

críticas de ambientalistas internacionais por conta do projeto de construção de barragens no 

rio Madeira. Na época, a ministra do Meio Ambiente era Marina Silva que se mostrou 

resistente ao projeto de usinas do rio Madeira. Também neste período do segundo mandato de 

Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra da Casa Civil era Dilma Rousseff, a primeira mulher a 

comandar este ministério na história política brasileira.  

O cenário político ambiental e o problema de geração de energia foram amplamente 

discutidos. Na ocasião, houve um desentendimento entre as ministras Marina Silva e Dilma 

Rousseff. Marina Silva era contra a construção de usinas do Madeira. Desde então, o 

presidente enfrentou conflitos constantes com outros ministros do governo.  

Em meio a este cenário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prosseguiu com o 

projeto de usinas do rio Madeira. Lula sancionou em 2007 a construção da usina de Santo 

Antônio, e posteriormente em 2008 a usina de Jirau, ambas localizadas no município de Porto 
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Velho, Rondônia, Brasil. Por conseguinte ativistas ambientalistas passaram a pautar matérias 

através de seus blogs contra o projeto de construção de usinas. Para nossa análise dos 

discursos das ONGs ambientalistas, a divisão da sexta parte deste trabalho em três seções se 

deve especialmente a questões metodológicas. 

 

6.1 “Os Índios isolados do Brasil” 

 

A matéria Os índios isolados do Brasil, publicada em abril de 2008 pela ONG 

Survival International, nos mostra a conjuntura política e social que constitui as condições de 

produção nas quais se deram as construções das barragens do Madeira. Naquele momento, a 

Santo Antônio Energia, companhia responsável pelo empreendimento da barragem, começava 

suas obras no rio Madeira. Sendo assim, a procura por emprego atraiu trabalhadores do Brasil 

inteiro, principalmente das regiões norte e nordeste à capital Porto Velho. Na matéria, o efeito 

de evidência produzido pelo discurso da Survival International consistiu em mostrar que a 

construção das usinas estão próximas às tribos isoladas que existem na região. Na ocasião, o 

discurso da ONG produz uma interpretação, que é histórica, de que o índio é um oprimido, 

vítima, na Amazônia. Neste discurso, as construções usineiras representam imaginariamente 

uma ameaça aos índios, uma vez que eles encontram-se próximos às barragens. Para Orlandi 

(1994, p.56), “a ideologia é vista como um imaginário que medeia à relação do sujeito com 

suas condições de existência”.  Sendo assim, o que analisaremos aqui é o modo como o 

discurso da ONG constrói imaginariamente as usinas, como sendo uma ameaça aos índios 

isolados. O efeito de sentido que este discurso produz é a depreciação do projeto de 

construção de usinas do rio Madeira, e consequentemente do Governo Federal.  

Em relação ao recorte I, nossa primeira análise, ele nos mostra que a Amazônia é um 

lar de várias tribos isoladas, e que 77 grupos de índios isolados estão localizados na Amazônia 

brasileira, como se percebe neste trecho a seguir:  

 
A Amazônia brasileira é lar para um grande número de tribos isoladas, mais 

do que em qualquer outro lugar no mundo. Segundo a Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI), acredita-se que existam pelo menos 77 grupos de índios 
isolados na parte brasileira da floresta amazônica. (Recorte I) 

(SURVIVAL INTERNATIONAL. Os índios isolados do Brasil. Publicada 

em Abril de 2008, p.02). 
 

 

Verifica-se que no recorte acima, o sintagma “Amazônia brasileira” está funcionando 

metaforicamente como lar, casa, moradia: “A Amazônia é lar”. Sendo assim, a região 
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amazônica é mostrada como a habitação dos indígenas. Na matéria, a ONG nos apresenta um 

dado estatístico da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) em que nos mostra a identificação 

de 77 grupos de índios considerados isolados na Amazônia brasileira. Índios isolados são 

povos não-contactados, nômades na floresta amazônica, que vivem por escolha ou por 

circunstâncias sem contato significante com a civilização globalizada.  

Uma vez que o rio Madeira é parte constitutiva da Amazônia, a construção das 

hidroelétricas nele (no rio Madeira) é um modo de agressão aos índios. Mais que isso, a vinda 

da hidroelétrica para essa região passa a ser significada, pelo discurso da ONG, como invasão. 

No fio do seu discurso (da ONG), este acontecimento comparece como hóspede indesejado, 

perigoso e de alta periculosidade aos índios. Assim, de acordo com este discurso o governo, 

ao permitir o projeto em questão, está investindo na destruição dos índios. Produz-se um 

efeito negativo para o projeto proposto pelo governo, tendo em vista que (o projeto) aparece 

como inimigo dos índios, seu exterminador.   

O recorte II, transcrito abaixo, nos mostra a figura do índio sendo interpretada como 

vítima da invasão e da destruição de sua floresta: 

 

A decisão desses índios de não manter contato com outras tribos e não-

índios é quase certamente resultado de anteriores encontros desastrosos e da 

contínua invasão e destruição de sua floresta. (Recorte II)  
(SURVIVAL INTERNATIONAL. Os índios isolados do Brasil. Publicada 

em Abril de 2008, p.02) 

 

 

Ao analisarmos o recorte II, percebemos que o sujeito do discurso da ONG produz o 

efeito de que os índios não querem manter contato com outras tribos e nem com não-índios. 

No discurso da ONG a decisão dos índios em não manterem contato foi resultado de invasões 

e de destruição de sua floresta (lar, casa, moradia).  

Faremos duas considerações a respeito deste recorte: a) observamos o imaginário que 

está funcionando no gesto de interpretação deste discurso da ONG e b) a política que deve ser 

estabelecida aos índios.  

Em relação à primeira consideração, percebe-se que no discurso da ONG a 

interpretação que é dada para a região amazônica brasileira se dá a partir de um certo 

imaginário (as formações imaginárias). Trata-se de um imaginário que concebe a Amazônia 

brasileira como sendo um lar de várias tribos isoladas, que é uma floresta intocável e que 

possui uma grande riqueza de plantas e animais. Por sua vez, a Amazônia é significada por ser 

um lar de várias tribos isoladas. Este argumento leva o leitor a interpretar que existe uma 
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grande quantidade de tribos na região. O que cria uma ideia de relação de identidade entre a 

Amazônia e os índios. Além de criar a ideia de que vários indígenas moram na região e que 

sobrevivem dela. Estabelece-se inicialmente por meio deste discurso da ONG, a interpretação 

de que os índios vivem na floresta e a Amazônia pertence a eles.  

O que se percebe neste discurso (da ONG) é que a figura do índio é efeito do trabalho 

simbólico, ou seja, o discurso produz a relação do índio com a floresta amazônica, a qual, 

como vimos, aparece como um lar, a casa de várias tribos indígenas, mas que esta floresta é 

vítima de encontros desastrosos de não-índios.  

Em relação a segunda consideração, observamos que a interpretação produzida pelo 

discurso da ONG é a de que os índios devem manter-se isolados, como percebemos neste 

trecho “A decisão desses índios de não manter contato com outras tribos e não-índios é quase 

certamente resultado...”.  

No entanto, notamos que este trecho não menciona quais tribos decidiram viver em 

isolamento. Sendo assim, o discurso produz a interpretação de que índios amazônicos não 

querem contato com não-índios, o que não é verdade, visto que existem indígenas que 

exercem atividades econômicas e buscam ter contato com a cidade de Porto Velho, exemplo 

da tribo Karintiano.  

Nossa próxima análise, que terá como corpus os recortes que seguem, nos permite 

observar o discurso da ONG significando a figura do índio como vítima de caçadas na 

Amazônia brasileira.  

 

Hoje, eles ainda são deliberadamente caçados e suas florestas estão sendo 

rapidamente destruídas. (Recorte III)  

Grandes projetos de construção de Hidroelétricas e estradas, que fazem parte 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), representam ameaças 

enormes. (Recorte IV) 

As represas de Jirau e Santo Antônio, em construção no rio Madeira, estão 
muito próximas de vários grupos de índios isolados. (Recorte V) 

(SURVIVAL INTERNATIONAL. Os índios isolados do Brasil. Publicada 

em Abril de 2008, p.04) 
 

 

A sequência destes recortes acima nos auxilia a compreender como ocorre a 

textualização do político, além de compreender como esta textualização do político incide na 

constituição do histórico e do social no discurso. É o que podemos observar nos recortes III, 

IV e V em que vemos a predominância do discurso de que a construção das Hidroelétricas é 

um mal, um perigo aos índios. Isso nos leva a considerar dois aspectos: a) os sentidos 
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produzidos para o índio; b) o discurso da ONG que significa o PAC, instalação de 

Hidroelétrica, como algo pejorativo e perigoso aos índios. 

Na Análise do Discurso, é preciso compreender que não existe discurso sem sujeito e 

nem sujeito sem ideologia (PÊCHEUX, 2009, p.135). Desse modo, o que nos interessa saber 

é como o discurso da ONG está produzindo o efeito de interpretação. Para Orlandi (2012, p. 

23) “[...] o analista de discurso deve mostrar os mecanismos dos processos de significação que 

presidem a textualização da discursividade.”.  

Sendo assim, em nosso estudo, percebemos que o discurso da ONG produz o efeito de 

interpretação para a figura do índio amazônico, interpretação esta que traz o índio como sendo 

caçado na Amazônia e suas florestas sendo destruídas, como podemos notar neste trecho: 

“Hoje, eles ainda são deliberadamente caçados”.  

No recorte III, entendemos que a figura do índio passou a ser retratada como um 

animal caçado, como não pertencente à espécie humana. A figura do índio, no discurso da 

ONG Survival, é desumanizada. Logo, o efeito de evidência produzido neste discurso é o de 

realizar, no leitor estrangeiro, a interpretação de que a Amazônia brasileira é uma região onde 

se caça os índios.  Enfim, o sentido da expressão ‘deliberadamente caçados’ pode levar a 

entender que o índio e as florestas são ignorados pelo poder público, e que o índio é vítima de 

caçadas.  

Com esse discurso, a figura do índio se significa como um perseguido e sua casa, a 

floresta, é destruída, porque na região os índios são deliberadamente caçados, como afirma a 

matéria. Assim, o efeito de sentidos deste discurso é o de causar indignação no leitor 

estrangeiro sobre o que acontece com o índio no Brasil. O discurso desmoraliza, ou seja, 

deprecia o Governo Federal e seus projetos, no caso o PAC.  

Já o recorte IV, aponta as Usinas do Madeira como grandes projetos do Governo 

Federal e que os indígenas são ameaçados por estas barragens. É o que se observa neste trecho 

do recorte IV: “Grandes projetos de construção de Hidroelétricas e estradas, que fazem parte 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), representam ameaças enormes”. 

(SURVIVAL INTERNATIONAL. Os índios isolados do Brasil. Publicada em Abril de 2008, 

p.04).  

O efeito produzido por este discurso é de macular a imagem do Governo Federal e do 

seu programa (o PAC) por constituírem uma ameaça enorme aos índios amazônicos. Como 

resultado, o discurso da ONG enfatiza a interpretação sobre a figura do índio. Segundo este 

discurso os índios vivem sob as ameaça do Governo Federal e de seu projeto de usinas no rio 

Madeira, já que, o discurso produz o efeito do trabalho simbólico na figura do índio. Efeito 
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este que apresenta o índio como sendo ameaçado pelo Governo Federal. É possível perceber 

que o discurso procura estabelecer sua posição, de que é contrário ao Governo Federal.  

Ao analisarmos os recortes anteriores, entendemos que a memória sustenta as 

argumentações defendidas pela ONG. Quando pensada em relação ao discurso, a memória 

adquire outra significação. Nesta perspectiva, ela é tratada como interdiscurso (ORLANDI, 

2013, p. 31). Assim, o discurso da ONG é definido pela sua relação com os seguintes 

acontecimentos: a floresta é o lar dos índios, o contato com não-índios são desastrosos aos 

indígenas, etc. No caso que analisamos, no recorte IV, percebemos que o discurso da ONG 

produz a interpretação de que as usinas do Madeira, do Governo Federal, são ameaças aos 

índios amazônicos.  

O que fica evidente é que a ONG Survival International tem o interesse de mobilizar 

uma campanha contra o projeto de governo. O fato da ONG buscar impedir a construção de 

hidroelétricas no rio Madeira se deve por entenderem que o Brasil tem um projeto de 

construção de barragens nos rios da Amazônia, projeto este que agrediria, destruiria, o meio 

ambiente. Sendo que, na realidade a geração de energia do país pode aumentar e favorecer 

inclusive as indústrias da região sul e sudeste.  

O Brasil só pode se tornar altamente competitivo no mercado internacional se produzir 

mais energia elétrica, por isso as hidroelétricas são alternativas viáveis ao Governo Federal 

para atingir o objetivo. É possível alegar que o que incomoda as organizações não 

governamentais, ditas como preservacionistas ou ambientalistas, é o fato do Brasil ter um 

projeto de desenvolvimento econômico que explore os recursos naturais da Amazônia 

brasileira.  

Os discursos das ONG’s precisam sustentar suas argumentações para justificar porque 

são contra a construção de usinas no Madeira.  Assim, precisam constituir um simbólico que 

represente a Amazônia e que ao mesmo tempo esteja ameaçado pelo Governo Federal. Sendo 

assim, o discurso da ONG Survival International faz uso da figura do índio por representar as 

relações de forças que se simbolizam no texto.  

No recorte V, temos menções relativas às usinas hidroelétricas. Percebe-se neste 

recorte a construção de um imaginário sobre a região onde as usinas do rio Madeira estão 

localizadas, imaginário este que nos mostra que ao redor das construções das barragens 

existem vários grupos de índios isolados. 

Neste recorte não mostra quais grupos são estes, até mesmo porque não existem 

indígenas vizinhas às usinas. Para Orlandi (2012, p.89) “[...] no discurso temos efeitos de 

sentidos e no texto estes efeitos se produzem em uma unidade imaginária, que organiza as 
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formas, materializando a ordem (não acessível), em que os sentidos são constituídos, em 

formas tangíveis.”. O estudo de Orlandi (2012) nos permite entender que o discurso tem a 

necessidade de se significar, de fazer com que os sentidos se movimentem na unidade 

imaginária que é o texto, de forma que se organizem na formulação e na circulação de 

sentidos.  

A formulação deste discurso da ONG faz irromper a ideia de que ao redor das 

construções das usinas de Jirau e Santo Antônio existem várias comunidades indígenas. A 

afirmação não é uma realidade, visto que antes da construção da usina de Santo Antônio não 

existia nenhuma tribo indígena ao redor, o que havia eram comunidades ribeirinhas, sendo 

que a construção da usina de Santo Antônio no rio Madeira está dentro do perímetro urbano 

da cidade de Porto Velho – Rondônia. De acordo com dados de um levantamento, realizado 

pelo IBGE, 2015, a população de Porto Velho chega a 502.748 habitantes. Mesmo assim, na 

área de construção da usina de Santo Antônio não há nenhum grupo isolado de índios, a área 

indígena mais próxima da região de construção da barragem fica a 50 km (indo pela BR364 

sentido estado do Acre), sendo que é preciso ainda entrar mais 40 km dentro da mata 

amazônica para chegar à comunidade indígena dos Karintianos. Muito distante dos impactos 

das usinas.  

O funcionamento da ideologia que podemos ver neste discurso se define pela forma 

como a interpretação é efetuada. Neste discurso, a interpretação que se produz é a de que ao 

redor das áreas de construção existem várias tribos indígenas. De acordo com Orlandi (2012, 

p.21) “A questão do sentido torna-se a questão da própria materialidade do texto, de seu 

funcionamento, de sua historicidade, dos mecanismos dos processos de significação”.  

Logo, o mecanismo dos processos de significação ocorre no próprio fato do 

funcionamento da linguagem.  

Podemos então observar, nos recortes III, IV e V, que o funcionamento da linguagem 

produz os sentidos que o liguem a prática política. Por exemplo, dizer que os índios são 

deliberadamente caçados e que as usinas do Madeira representam ameaças aos vários grupos 

de índios isolados determina a interpretação do discurso. O efeito é macular, perante a opinião 

pública internacional, sobre tudo os países de língua inglesa, o projeto de usinas na região 

amazônica do Governo Federal. É possível apreender que o discurso produz o sentido de que 

as construções das barragens são ameaças enormes aos indígenas.  

Nos próximos recortes será analisado o discurso que constrói as significações para a 

figura do índio:  
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Um relatório recente aponta que alguns índios estão abandonando suas terras 

devido ao barulho e à poluição das obras de construção das Hidroelétricas. 

(Recorte VI)  
Todos são extremamente vulneráveis a doenças comuns como a gripe ou o 

resfriado que é transmitido por pessoas de fora e para as quais os índios não 

apresentam resistência imunológica: esses são bons motivos para evitar o 

contato. (Recorte VII)  
(SURVIVAL INTERNATIONAL. Os índios isolados do Brasil. Publicada 

em Abril de 2008, p.04)  
 

 

No recorte VI, o discurso da ONG afirma que um relatório mostra que os índios estão 

abandonando suas terras, devido às construções das usinas hidroelétricas do rio Madeira.  

É possível compreender que o discurso sustenta que a evasão de índios de suas terras é 

provocada pelas construções de usinas. Sendo assim, a interpretação que o discurso produz é 

que as tribos são vizinhas as construções das barragens. Este discurso da ONG produz o 

seguinte sentido para a figura do índio: o de que eles estão sendo excluídos de sua terra.  

Assim, possibilita o discurso se sustentar e apresentar suas justificativas para se contrapuser 

ao projeto de governo. Porém, é preciso observar que antes das construções das usinas 

hidroelétricas de Santo Antônio e Jirau não havia grupos de índios isolados.  

O que se observa também é que o discurso da ONG silencia os reais atingidos pelas 

construções de usinas, que foram os ribeirinhos, e não os indígenas como vem sendo afirmado 

por este discurso. Podemos dizer que o discurso produz as interpretações da conjuntura 

amazônica segundo seus interesses. A figura do índio é construída simbolicamente para que 

represente esses interesses, segundo a posição tomada por este discurso. A figura do índio é 

efeito ideológico no discurso da ONG.   

Os recortes VI e VII sustentam a argumentação de que as construções das usinas de 

Santo Antônio e Jirau estão causando prejuízos aos indígenas. Já no fragmento VII, os índios 

são vistos como vulneráveis a doenças e que estes males (as doenças) são transmitidos por 

pessoas de fora, como se observa neste trecho: “Todos são extremamente vulneráveis a 

doenças comuns como a gripe ou o resfriado que é transmitido por pessoas de fora (...)”. 

Deste modo, a figura do índio é interpretada como vítima das obras das barragens. De 

tal forma, este argumento da ONG é necessário para depreciar/desqualificar as obras de 

construção de usinas do rio Madeira que são obras do PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento - do Governo Federal.  



48 

 

Ainda no recorte VII, a figura do índio é interpretada como vulnerável e que não 

apresenta resistência imunológica. Para a ONG estes são os motivos para que os índios evitem 

contato com pessoas de fora.     

Neste sentido, observamos que a figura do índio é a materialidade simbólica no 

discurso. É neste simbólico que são efetuadas as interpretações dos indígenas, tidos como 

sendo vítimas da poluição das obras e que não apresentam resistência imunológica. Assim, o 

que funciona no discurso da ONG Survival International são os motivos para evitar que tais 

obras de barragens, como estas, sejam feitas na Amazônia. O que funciona é a prática política 

no discurso da ONG.  

O fato de que o Brasil viesse a se tornar um grande produtor de energia elétrica é o não 

dito pelo discurso da ONG. Sabe-se que para um país se tornar uma potência econômica, de 

capacidade de produção industrial, depende muito de energia elétrica. Se um país não tem 

capacidade de gerar energia, então não terá capacidade de tornar-se uma nação desenvolvida. 

Por conseguinte a prática política que reside nos discursos das ONG’s ambientalistas é 

justificar razões que barrem, que parem, a construção de usinas na Amazônia e que impeçam 

o Brasil de produzir energia.       

 

6.2 “Índios Protestam Contra Barragens da Amazônia” 

  

A análise a seguir refere-se à matéria intitulada “Índios da Amazônia condenam 

destrutivas barragens do rio Madeira - Índios protestam contra barragens da Amazônia”. 

Esta matéria foi publicada no dia 24 setembro de 2010 pela ONG Survival International, a 

sede desta instituição é em Londres – Inglaterra. Esta ONG defende a preservação da floresta 

e dos índios. A matéria foi publicada na época em que as usinas do rio Madeira estavam no 

auge de suas construções.   

No discurso se observa a figura do índio sendo significada, tendo em vista que as 

interpretações do índio produzidas pelo discurso da ONG Survival International é efeito do 

trabalho simbólico. A figura do índio é a condição de objeto de discurso da ONG para 

produzir as interpretações que contraponha o projeto do governo brasileiro. Desta maneira, a 

figura do índio é evocada para criticar o discurso do governo brasileiro (falso discurso) e para 

chamá-lo de “autoritário”.  

Assim sendo, o discurso produz a interpretação acerca das construções das usinas do 

rio Madeira e da posição do Governo, o qual é apresentado como agressor dos povos 
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indígenas. A matéria da ONG Survival International constrói a interpretação da Amazônia, 

sendo a figura do índio simbolizada pelas “lutas” sociais-políticas contra o governo brasileiro.  

Segue-se nossa análise:  

 

Índios de várias tribos criticaram duramente o governo brasileiro por 
permitir a construção de grandes hidrelétricas na Amazônia, incluindo 

barragens no rio Madeira. (Recorte I) 

 

Na declaração assinada no 'Encontro dos Quatro Rios’, que protesta contra 
as barragens no rio Madeira, Tapajós, Teles Pires e Xingu, os Índios 

afirmam: “Condenamos a privatização de nossos recursos naturais, o que 

traz insegurança e danos para todos os povos, culturas e conhecimentos tidos 
ao torno de milhares de anos bem como as nossas florestas, nossos rios e 

nossa sócia-biodiversidade", assim exigem a ‘suspensão total e imediata’ da 

construção de grandes represas em seus rios.  (Recorte II)  
(SURVIVAL INTERNATIONAL. Amazon Indians condemn destructive Madeira 

river dams. Publicada dia 24 Setembro de 2010. p. 01) 
 

 

O recorte I atribui à figura do índio o sentido de indignação, de revolta (de opressão), 

que possa representar a prática política contra o Governo Federal. Orlandi (2012, 85), cita que 

“o discurso é produzido nessas condições, sujeito e sentidos, embora pareçam estar sempre lá, 

também são produzidos, isto é, efeito da ideologia em sua materialidade.”. Assim podemos 

afirmar que o discurso é efeito ideológico que produz as interpretações do simbólico no 

discurso.  

Em nossa pesquisa, é possível perceber que o discurso da ONG produz interpretações 

de que o índio está revoltado, indignado, com o governo brasileiro. Assim, o discurso da 

ONG produz este gesto de interpretação sobre a figura do índio para significá-lo na 

historicidade amazônica. Por isso, em um trecho do discurso da ONG Survival International, 

a interpretação que se produz é que várias tribos indígenas criticam o projeto de governo. 

Nota-se que o discurso efetua o trabalho simbólico na figura do índio, com o intuito de 

exemplificar, podemos invocar o seguinte trecho do recorte I: “Índios de várias tribos 

criticaram duramente o governo brasileiro.”.   Neste sentido, o que se produz é a interpretação 

de que o índio é desfavorável ao Governo Federal.  

São estas interpretações que colocam o índio como “politicamente indignado” com o 

governo brasileiro. Ao afirmar que o índio critica duramente o Governo Federal já é significá-

lo discursivamente. Neste discurso a ideologia funciona para que se produza na figura do 

índio as práticas políticas que contraponham o projeto do Governo Federal. Entretanto, nem 

todo índio é um ativista contra o poder econômico, o que contraria o discurso da ONG.  
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Podemos encontrar na matéria da ONG Survival International os sentidos sendo 

construídos na figura do índio, produzindo nele as interpretações do discurso. O exemplo que 

segue ilustra o que acabamos de dizer: “Índios de várias tribos criticaram duramente o 

governo brasileiro por permitir a construção de grandes hidrelétricas na Amazônia, incluindo 

barragens no rio Madeira.” 

Assim, nota-se que o discurso da ONG defende sua posição por meio das 

interpretações que (ele) constrói para a figura do índio. O efeito de sentido que podemos 

verificar no discurso da ONG é que o índio tem um posicionamento contra as construções de 

hidroelétricas no rio Madeira. Além disso, observamos neste discurso que os índios criticam 

unanimemente o Governo Federal. A imagem do índio amazônico se submete as condições 

das interpretações produzidas pelo discurso. Por isto, o que se produz é um efeito do trabalho 

simbólico que interpreta a figura do índio como crítico do governo brasileiro. 

Percebe-se que no discurso da ONG Survival International se constrói os sentidos que 

signifiquem a figura do índio, no intuito de contrapor o projeto do governo brasileiro. 

Portanto, produzir o simbólico na figura do índio é textualizar a prática política e fazer 

com que o leitor estrangeiro seja instigado às interpretações do discurso da ONG. 

Evidenciando que o governo brasileiro não tem capacidade de cuidar da região amazônica e 

tampouco dos índios da Amazônia. O discurso vai ao encontro de justificativas para seus 

argumentos, ou seja, no sentido de que a região amazônica precisa de uma intervenção 

‘internacional’ para ‘defender’ os índios e a floresta amazônica. 

A interpretação que este discurso produz sobre as ações do governo brasileiro e de 

como conduz os projetos de usinas na Amazônia se filiam às formações discursivas da 

internacionalização da Amazônia. Assim, é preciso observar que o sujeito-falante (quem 

produz o discurso) ao efetuar o seu dizer se esquece de que descreve uma “realidade”, dentro 

de um funcionamento ideológico. Neste sentido, a ONG Survival International produz um 

discurso colonizador, direcionado a uma intervenção na região amazônica e que venha 

impedir as construções das usinas. 

Logo, o discurso textualiza a questão política e põe a figura do índio a ser interpretada 

como um agente das práticas políticas. No recorte I a figura do índio é produzida 

imaginariamente a criticar duramente o governo brasileiro. 

Observa-se no recorte II que o discurso mostra vários indígenas contra a implantação 

das usinas de Santo Antônio e Jirau. Nota-se que várias tribos foram citadas pelo discurso. A 

matéria afirma que os índios moram próximos aos rios onde serão construídas as usinas 

hidroelétricas. E exige através da declaração ‘Encontro dos Quatro Rios’ assinada pelos 
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índios, que o Governo Federal pare com as construções de hidroelétricas, incluindo as do rio 

Madeira. A expressão ‘Encontro Dos Quatro Rios’ faz referência aos indígenas que moram 

próximos aos quatro rios da Amazônia – rio Madeira, Xingu, Teles Pires e Tapajós – onde 

serão realizadas as obras das hidroelétricas. Fato observado no trecho: “Na declaração 

assinada no 'Encontro dos Quatro Rios’, que protesta contra as barragens no rio Madeira, 

Tapajós, Teles Pires e Xingu, os Índios afirmam: “Condenamos a privatização de nossos 

recursos naturais...”.”.  

Como se observa, este discurso mostra que são vários grupos indígenas que protestam 

contra a construção de usinas e que lutam pela mesma causa. Consequentemente, o discurso 

produz os efeitos simbólicos de seu ativismo na figura do índio, afirmando que os indígenas 

estão ligados ao mesmo propósito de protestar contra a construção de usinas e contra o 

Governo Federal. Nota-se, também, que a matéria não esclarece a autoria da declaração e 

quem a produziu.  

Observamos que no recorte II diz que os indígenas assinaram a declaração “Encontro 

dos Quatro Rios”, mas não mostra no site pesquisado um link ou mesmo um anexo dessa 

declaração. Mesmo que a declaração exista em alguma outra fonte, o fato é que o documento 

não foi publicado junto à matéria como deveria ser, podendo gerar no leitor uma sensação de 

que houve falta de provas materiais. 

Ao dizer que a declaração “Encontro dos Quatro Rios” foi assinada pelos índios 

entende-se que os indígenas estão inconformados com o governo brasileiro. Isto é um efeito 

ideológico que pode ser evidenciado pela ONG.  

Ainda no recorte II, podemos observar que a palavra privatização encontrada no 

discurso da ONG parece que foi dita pelos indígenas. Esse efeito de sentido foi produzido 

pelo emprego do discurso direto. Normalmente, o discurso direto é usado para deixar o falante 

tomar a palavra. A exemplo no trecho: “[...] os Índios afirmam: “Condenamos a privatização 

de nossos recursos naturais [...]”. 

Assim, o uso da palavra privatização pode ser entendido como um ato político, contra 

a implantação das usinas, dentre elas a do rio Madeira. Logo, precisamos retomar algumas 

situações da conjuntura política brasileira no decorrer da construção de usinas no rio Madeira. 

Durante o período entre os anos de 2003 a 2011, na esfera política, as construções de 

usinas na Amazônia brasileira faziam parte do Programa de Aceleração do Crescimento e que 

naquela conjuntura o uso da palavra privatização era politicamente inadequado aos discursos 

do Partido dos Trabalhadores (PT). Contudo, não se fazia referência às usinas hidroelétricas 

como sendo privatizações, mas ‘construções das usinas’.  
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No entanto, a ONG Survival International passa a tratar a questão da construção das 

usinas como privatizações dos rios, das florestas e das terras ao redor das usinas. Sendo 

assim, o discurso produz uma interpretação de que os índios não terão direito de uso dos 

recursos naturais se privatizados pelo Governo Federal.  

Nota-se no discurso desta ONG ambientalista, direcionada aos seus leitores 

estrangeiros, mostra que as construções de usinas devem ser impedidas por estarem próximas 

às tribos indígenas. Porém, a real preocupação da ONG não se refere ao fato das construções 

estarem perto de tribos indígenas, nem ao fato de ocorrer à privatização dos recursos naturais. 

A possível preocupação está relacionada à estatização ocorrendo na região amazônica, 

ou seja, uma presente participação do Governo Federal por toda a Amazônia brasileira por 

meio das construções das usinas para promover o fornecimento de energia. Sendo assim, o 

governo brasileiro ao fazer uso dos recursos naturais incentiva potencializar a economia 

brasileira. Fato que pode incomodar as ONG’s ambientalistas.  

Portanto, as ONG’s nomeadas “ambientalistas” procuram impedir que o Brasil fizesse 

uso dos recursos naturais para gerar energia, gerar produtividade e tonar-se competitivo. 

Assim, sustenta o discurso da “suspensão total e imediata” da construção de usinas no rio 

Madeira, com o intuito de impedir o uso dos recursos naturais que promovessem o 

crescimento e o desenvolvimento econômico da região.  

É preciso observar que o discurso da ONG foi produzido em determinadas condições. 

Posto isto, essa posição defendida pela ONG filia-se a outros discursos sobre a Amazônia, 

como por exemplo, os discursos sobre a venda e da intervenção da Amazônia. Essa 

interpretação advém das formações discursivas que defendem que a Amazônia deve ter 

interferências. Assim, essas interpretações são produzidas no discurso, o qual se constitui 

enquanto uma prática política que impeça as construções de usinas no rio Madeira. O que 

também vem a se fundar como prática política que impeça as construções de usinas no rio 

Madeira.  

Portanto, o discurso da ONG constrói este efeito ideológico (efeito de suspender, de 

impedir as construções de usinas no rio Madeira). O discurso edifica a imagem de um índio 

indignado, capaz de lutar contra o governo brasileiro. Como podemos observar no seguinte 

trecho: “(os índios) exigem a ‘suspensão total e imediata’ da construção de grandes represas 

em seus rios”. Pode-se observar que a construção dos sentidos e da própria imagem do índio 

são efeitos ideológicos.  

Ao analisar a citação acima se percebe que o efeito ideológico está funcionando 

enquanto prática política contra o Governo Federal, em desfavor das construções das usinas, 
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inclusive as do rio Madeira. Logo, a prática política reside na posição defendida pelo discurso 

da ONG, ao citar que é exigida a suspensão total e imediata da construção de represas, como 

se fosse a expressão legítima da opinião do índio.  

Nota-se no discurso da ONG que o índio é simbolizado enquanto um revoltado, um 

indignado. É este efeito simbólico que vai representar no discurso o ativismo ambiental, o 

índio indignado e sendo vítima das opressões.  

Os recortes III e IV, transcritos abaixo, nos mostram como o discurso produz o efeito 

simbólico na figura do índio amazônico.  

   

Após discussões com ribeirinhos, organizações não governamentais e 
representantes do gabinete da Procuradoria-Geral da República que trataram 

sobre os impactos desastrosos que as barragens que estão trazendo, os índios 

participaram de uma marcha de protesto "em defesa da vida e contra a 
construção de hidrelétricas na Amazônia” e expressaram sua raiva contra o 

governo do “falso discurso” e “autoritarismo” que impulsiona a construção 

das barragens. (Recorte III)  
A construção das usinas de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira na 

Amazônia ocidental estão ocasionando a imigração em grande escala para a 

área, o desmatamento, a morte dos peixes, as epidemias de dengue, aumento 

das taxas de prostituição e violência. As comunidades indígenas afetadas não 
foram devidamente consultadas, como também não deram o seu 

consentimento para que o projeto siga em frente. (Recorte IV) 

 (SURVIVAL INTERNATIONAL. Amazon Indians condemn destructive Madeira 

river dams. Publicada dia 24 Setembro de 2010. p. 02) 
 

 

   Concordamos que até houve de fato um impacto grande na natureza, como não 

poderia ser diferente, visto que a construção dessas usinas constitui-se num acontecimento 

discursivo que exerceu em uma rede de memória constitutiva para a região amazônica ao 

longo dos séculos. Mas não estamos analisando estas matérias em suas evidências, não 

estamos reproduzindo o efeito de sentido que elas veiculam, que a construção de usinas 

hidroelétricas é um “mal” para a região amazônica. Queremos compreender a constituição dos 

sentidos que estão materializados nestas matérias.  

No recorte III, o discurso mostra a figura do índio indignado que protesta contra o 

Governo. Assim, observamos que o índio participa de reuniões, faz uma marcha de protesto, é 

contra a construção de hidroelétricas na Amazônia e chama o Governo Federal de ‘autoritário’ 

e ‘falso discurso’.  

Conforme Orlandi (2012, p.152), “a linguagem é, nesse sentido, um trabalho, uma 

prática. O que ela tem de específico é que ela é um trabalho simbólico. E como tal, ela exerce 

sua ação transformadora enquanto mediação entre o sujeito e a realidade.”.  
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Podemos dizer que os sentidos produzidos pelo discurso é a materialidade. Assim, o 

que o discurso tem de específico é o trabalho simbólico. O sujeito do discurso exerce o 

trabalho simbólico para as interpretações de uma “realidade”.  

Observa-se que o discurso produz o gesto de interpretação, efeito do trabalho 

simbólico sobre o Governo Federal como causador de danos, como um “autoritário” e do 

“falso discurso”.  

Consequentemente, o discurso produz as interpretações sobre a imagem do índio, 

sobre as usinas do Madeira e também sobre o Governo Federal. A figura do índio provoca o 

efeito necessário que venha representar as práticas políticas da ONG Survival Interntational. 

Já no trecho do recorte III se vê: “os índios participaram de uma marcha de protesto 

“em defesa da vida e contra a construção de hidrelétricas na Amazônia” e expressaram sua 

raiva contra o governo do ‘falso discurso’ e ‘autoritarismo’ que impulsiona a construção das 

barragens”. As duas expressões (falso discurso e autoritarismo), são produzidas pelo discurso 

para efetuar gestos de interpretação sobre o governo brasileiro.  

Posto isto, o discurso constrói interpretações da conjuntura social amazônica, 

colocando a figura do índio como um oprimido e indignado, que marcha em protesto contra o 

projeto governamental de usinas na Amazônia. Já a expressão “marcha de protesto”, no 

recorte III, formula o efeito simbólico dos indígenas contra as construções de barragens, pois 

as usinas do rio Madeira são tidas como desastrosas, de um governo que tem um discurso 

falso, ou seja, as usinas são uma imposição autoritária.  

No recorte III, o discurso efetua a desconstrução da imagem do governo brasileiro 

perante a opinião pública estrangeira e deprecia sua credibilidade. Este discurso da ONG tem 

como prática política o efeito de impedir que investimentos de capital estrangeiro sejam 

destinados para a Amazônia brasileira. Deste modo, podemos entender que os discursos das 

ONG’s são práticas políticas.  

Na análise do recorte IV observamos que o discurso desconstrói a importância das 

usinas de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira, já que são significadas como algo 

aterrorizante, destruidoras e que ameaçam a vida dos índios na Amazônia.   

Segundo Orlandi (2012, p.89), “[...] no discurso temos efeitos de sentidos e no texto 

estes efeitos se produzem em uma unidade imaginária, que organiza as formas, materializando 

a ordem (não acessível), em que os sentidos são constituídos”. Deste modo, a autora nos 

permite entender que o discurso produz efeitos que materializam a ordem dos sentidos.  
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Os efeitos de sentidos do discurso da ONG Survival International fazem do texto uma 

unidade imaginária, que constitui o efeito do trabalho simbólico sobre a figura do índio e 

sobre projeto do Governo Federal.  

Ainda no recorte IV, o trecho: “a imigração em grande escala para a área, o 

desmatamento, a morte dos peixes, as epidemias de dengue, aumento das taxas de prostituição 

e violência”, remete a uma prática do discurso que vai se articulando para relacionar o projeto 

de construção de usinas como algo catastrófico, destruidor. Percebe-se que as expressões 

usadas no discurso da ONG aparecem no sentido de desconstruir o projeto de governo.  

Ao observar a sequência do recorte IV: “as comunidades indígenas afetadas não 

consentiram ao governo brasileiro que as construções das barragens seguissem em frente”, 

identificamos que o discurso produz sentidos que constroem a imagem do projeto de usinas. 

Para a Análise de Discurso, o discurso produz efeitos de sentidos e no texto estes 

efeitos produzem o imaginário. Nota-se que o imaginário constituído no discurso da ONG vai 

construindo sobre a figura do índio como sendo afetado pelas decisões do Governo Federal 

que constrói as barragens na Amazônia. No entanto, é preciso observar que o discurso da 

ONG nega os benefícios das construções das usinas do Madeira.  

Conforme Orlandi (2007, p.53), “há, pois, uma declinação política da significação que 

resulta no silenciamento como forma não de calar, mas de fazer dizer uma coisa, para não 

deixar dizer outras. Ou seja, o silêncio recorta o dizer. Essa é sua dimensão política”. Esse 

fato é percebido em todo o texto/discurso ao ser ocultado os benefícios trazidos pelas usinas. 

O silenciamento é uma condição determinante no discurso, pois produz um modo específico 

de delimitação dos sentidos. Para a autora o que a prática política faz é apagar outros sentidos 

possíveis, indesejáveis, para dar ordem de uma situação discursiva dada.  

Analisamos na pesquisa aquilo que não foi dito pelo discurso da ONG, visto que 

houve um silenciamento dos benefícios que as usinas trariam com a produção de energia. Há 

desta forma uma “censura” das benfeitorias que as usinas viriam a empreender. 

Observa-se, no recorte IV, que o discurso da ONG sempre segue em um mesmo 

sentido, com a visão ambientalista contrária às construções, assim busca não dizer os 

benefícios gerados para dar ao projeto do governo outro significado. Os benefícios que 

poderiam ser citados são: a geração de energia que auxilia a produção industrial, energia que 

atenderá também a prestação de serviços, contribui na geração de empregos, etc. Outro 

benefício é que não agride a camada de ozônio, como ocorre na geração de energia com uso 

de óleo diesel e petróleo. 
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No entanto, os sentidos produzidos pelo discurso da ONG realizam a interpretação das 

usinas de Santo Antônio e Jirau, como causadoras de impactos desastrosos e com nenhum 

benefício. De tal maneira, a prática política do discurso surge com o efeito de desconstruir a 

credibilidade das obras das usinas no Madeira.  

Serão analisados a seguir os recortes V e VI, sequências do texto da ONG Surival 

International, que enfatiza o índio sendo vítima das construções de usinas:  

  

A ameaça representada pelas barragens do Madeira para índios isolados foi 

particularmente enfatizada no protesto: pelo menos cinco grupos de índios 
isolados vivem na área, suas vidas estão em risco assim como a terra que 

está sendo desmatada e forasteiros estão trazendo doenças para as quais os 

índios têm pouca resistência. (Recorte V) 

 
Empresas europeias, como a francesa GDF Suez e bancos como o Banco 

Santander estão envolvidos no projeto do rio Madeira.
 
(Recorte VI) 

(SURVIVAL INTERNATIONAL. Amazon Indians condemn destructive Madeira 

river dams. Publicada dia 24 Setembro de 2010. p. 02) 

 

 

No recorte V, observa-se que o discurso dá ênfase de que as usinas do rio Madeira são 

uma ameaça aos índios isolados. Observamos no discurso da ONG que indígenas protestam 

contra as construções de barragens do Madeira e que vivem nas proximidades das construções 

das barragens. Para a ONG, a vida dos indígenas está em risco porque florestas estão sendo 

desmatadas e forasteiros trazem doenças aos índios.  

Percebemos que o ponto de partida do discurso é tratar as usinas do rio Madeira como 

ameaças à existência dos índios, como já dissemos anteriormente. O efeito que ocorre neste 

discurso repete os mesmos argumentos já sustentados, ou seja, que as usinas do Madeira são 

uma ameaça aos índios.  

O discurso estabelece seus argumentos no leitor, visto que para a AD a língua é 

materialidade do discurso, isto é, o efeito de sentidos entre interlocutores que se concretiza. 

Assim, a palavra ‘ameaça’ constantemente foi usada no discurso da ONG para gerar uma 

interpretação ao projeto de governo.  

Ao observar alguns trechos do discurso, como: “A ameaça representada pelas 

barragens do Madeira para índios isolados (…) suas vidas estão em risco assim como a terra 

(…) os índios têm pouca resistência.”, nota-se que as usinas do rio Madeira são colocadas 

como ameaças, o que proporciona a interpretação do índio como vítima, sendo que esta 

colocação produz o entendimento de que o Governo Federal é quem faz isso com os índios.  
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A partir da teoria pechetiana, Orlandi (1996, p.64) afirma que “começaremos por dizer 

que a interpretação é uma injunção. Em face de qualquer objeto simbólico, o sujeito se 

encontra na necessidade de ‘dar sentido’”. Injunção se trata de impor sentidos nas 

representações discursivas. Portanto, o discurso encontra necessidade de “dar sentidos” para 

as interpretações.   

No recorte V, o que se constrói na argumentação são gestos interpretativos que 

conceitua o índio na conjuntura da região amazônica, sendo eles (os índios) vítimas de uma 

ameaça advinda do Governo Federal. Neste caso, podemos verificar que a materialidade da 

ideologia é o discurso, o qual em nossa pesquisa se observa os efeitos ideológicos construindo 

uma “realidade” ao índio amazônico. Assim sendo, o discurso produz efeitos ideológicos que 

constituem o simbólico.  

 Nota-se também no trecho V o uso da palavra “protesto”, em: “A ameaça 

representada pelas barragens do Madeira para índios isolados foi particularmente enfatizada 

no protesto:”. Esta expressão “protesto” realiza o efeito ideológico que índios contrapõem o 

projeto do Governo Federal.  Podemos dizer que a ideologia se materializa na linguagem, 

operando o simbólico.  Assim, o discurso produz as interpretações por meio de determinações 

que venham a significar as ações do governo brasileiro e o modo de vida dos indígenas.  

No recorte VI observamos a sequência “Empresas europeias, como a francesa GDF 

Suez e bancos como o Banco Santander estão envolvidos no projeto do rio Madeira”, em que 

é possível perceber que a ONG Survival International produz o discurso contrário ao capital 

estrangeiro vindo ao Governo Federal para a construção das barragens no rio Madeira.  

Atualmente a GDF Suez passou a ser conhecida como Engie, que é uma fusão franco-

belga, grande investidor europeu no setor de energia elétrica. A Engie também tem relevante 

participação no setor hidrelétrica sendo a principal acionista com 40% da usina hidrelétrica de 

Jirau no rio Madeira. A usina de Jirau que fica a 150 km da cidade de Porto Velho é um dos 

três maiores projetos em construção no país, com capacidade instalada de 3750 megawatts 

(MW) e potência suficiente para abastecer mais de dez milhões de residências. A construção 

da usina de Jirau tem participação de capital estrangeiro, sendo a Engie (antiga GDF Suez) a 

maior acionista do projeto da barragem de Jirau.  O banco Santander também é um dos 

investidores das usinas do rio Madeira.  

Consequentemente, o posicionamento defendido pela ONG Survival é “denunciar” os 

investidores das usinas. É expor o nome das empresas GDF Suez e Banco Santander para 

coibir a participação do capital estrangeiro vindo ao Governo Federal para a construção das 

usinas na Amazônia.  
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A análise nos mostra que as relações entre os aparelhos ideológicos não são simétricas, 

ou seja, as contradições se dão nos interesses sobre a Amazônia. Contudo, o que se percebe ao 

analisar o discurso da ONG Survival International, o linguístico e o histórico são inerentes no 

processo de produção do discurso. Deste modo, no discurso da ONG podemos observar que a 

figura do índio é um lugar de significação. 

6.3 “As Usinas do Madeira” 

 

A nossa última análise é da matéria A Usina de Belo Monte: Um crime ambiental, 

publicada pela International Rivers que é uma Organização Não Governamental fundada em 

1985, na Califórnia, nos Estados Unidos, cujo objetivo é buscar proteger rios e defender os 

direitos das comunidades que dependem dos recursos naturais. Ela também mantém uma 

posição contrária em relação às construções de usinas na Amazônia.  

A ONG International Rivers tem um blog para noticiar e divulgar suas ações ativistas 

para o público de países de língua inglesa, atuando principalmente com suas campanhas 

ambientais na América do Sul e África. Grande parte das matérias é feita por americanos, 

estrangeiros com nacionalidade americana e colaboradores de outros países.   

Dentro da matéria A Usina de Belo Monte: Um crime ambiental foi feito um recorte 

do tópico A Usina do Madeira, publicada em junho de 2012, pela repórter Bianca Jagger da 

ONG International Rivers. Esta repórter nasceu na Nicarágua, possui cidadania britânica e 

atua em causas ambientais. A reportagem versou sobre as construções das usinas de Santo 

Antônio e Jirau em Porto Velho e seus impactos ambientais e sociais. Durante sua estadia em 

Porto Velho, a repórter foi acompanhada pelos defensores de causas indígenas Almir Suruí e 

Ivaneide Bandeira na cidade de Porto Velho. Selecionamos os seguintes recortes desta matéria 

para a Análise: 

 

Assim como Belo Monte, o complexo de usinas do rio Madeira foi 

promovido como uma solução para as demandas crescentes de energia do 
Brasil. O complexo de usinas do Madeira é uma demonstração dos danos 

que a barragem de Belo Monte fará para os meios de vida e meio ambiente. 

(Recorte I) 
 

O complexo de usinas do rio Madeira será um enorme projeto que envolve a 

construção de 4 barragens Hidroelétricas, tendo uma extensiva dragagem do 
rio e abertura de canais que atualmente está em curso na Amazônia ocidental 

do Brasil. Duas barragens estão em construção. A usina de Santo Antônio 

que está orçada em US$ 12,7 bilhões e Jirau em US$ 13 bilhões. A usina de 

Jirau está sendo construída pelo contrato com o GDF Suez, o gigante da 
energia da França, e que ainda é parcialmente segurada pelo governo 

francês. (Recorte II)  
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Após minha visita ao Xingu, viajei para Porto Velho pelo rio Madeira, em 

Rondônia. Durante minha visita em Porto Velho eu tive sorte de ser 
acompanhada pelos meus amigos Almir Narayamoga Suruí que é líder da 

tribo Suruí, e sua esposa Ivaneide Bandeira Cardozo que é coordenadora do 

instituto Kanindé, um grupo sem fins lucrativos envolvidos em questões 

indígenas na Amazônia. (Recorte III)  
(JAGGER, Bianca. A Usina de Belo Monte: Um crime ambiental. 

International River, Califórnia, EUA. Publicado em 12 jun. 2012, p. 08) 
 

 

Podemos compreender que as usinas são interpretadas como causadoras de danos ao 

meio ambiente. Foi observado que o discurso da ONG tem o mesmo posicionamento 

defendido por outras ONG’s ambientalistas estrangeiras, conforme destacado no trecho: “O 

complexo de usinas do Madeira é uma demonstração dos danos que a barragem de Belo 

Monte fará para os meios de vida e meio ambiente.” 

Percebe-se que discurso da ONG se filia outros discursos, o de que as usinas causam 

danos à subsistência humana, ao meio ambiente, e essas construções têm se expandido na 

Amazônia. Orlandi (1996, p. 49), esclarece que “esse sujeito que se define como ‘posição’ é 

um sujeito que se produz entre diferentes discursos”.  

O que se percebe é que a repórter também não situa a localização geográfica das 

usinas, onde elas estão situadas dentro da Amazônia brasileira. Observamos que a 

interpretação que o discurso produz é que a usina de Belo Monte será o mesmo exemplo de 

danos ambientais que as usinas do Madeira causam.  

No recorte II, o complexo de usinas do rio Madeira é visto como um enorme projeto 

de construção do governo brasileiro e de alto custo financeiro, como neste fragmento da 

matéria da ONG: “Duas barragens estão em construção. A usina de Santo Antônio que está 

orçada em US$ 12,7 bilhões e Jirau em US$ 13 bilhões.”. Nesta perspectiva, o discurso 

produz a interpretação de que é um grande projeto geopolítico, de investimento, tendo a 

participação do capital estrangeiro (GDF Suez, o gigante da energia da França).      

No recorte III, podemos notar que o sujeito do discurso (a repórter) se coloca na 1ª 

pessoa quando menciona: “Após minha visita ao Xingu [...] e Durante minha visita em Porto 

Velho eu tive sorte de ser acompanhada pelos meus amigos Almir Narayamoga Suruí” [grifo 

nosso].     

Sendo assim, observamos a narração em primeira pessoa o que produz o efeito de que 

a repórter está participando dos acontecimentos. E, além disso, foi observada uma dupla 

função neste recorte: o sujeito do discurso é um personagem-narrador. Assim, acaba sendo 
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observadora dos fatos cotidianos, marcadamente pelo olhar estrangeiro sustentado pelas 

ONG’s ambientalistas.  

Percebemos que a figura de Almir Suruí (indígena) é enfatizada como uma liderança 

indígena, prestigiada pelas ONG’s ambientalistas estrangeiras, uma vez que ele participa de 

eventos internacionais como palestrante além de ter recebido inúmeras homenagens e 

incentivos econômicos para atuar na Amazônia.  

Pensando essa questão discursivamente, podemos citar o site Ecoamazônia, em que 

encontramos a afirmação de que Almir Suruí é um articulador de negócios que envolve 

capital estrangeiro, como podemos ver neste trecho:  

 

Decidido a livrar seu povo da venda ilegal de madeira e bem orientado por 

ambientalistas e técnicos internacionais, Narayamoga iniciou um projeto 

inovador de venda de Carbono. Fez todos os procedimentos necessários à 

certificação internacional dos créditos e vendeu-os à Natura por alguns 
milhões de dólares. Fez também um acordo com o Google para o 

monitoramento da floresta, e do carbono, através de satélites e das 

ferramentas de publicação da empresa.  
(ECOAMAZÔNIA. 2015, p.04) 

 

 

Ao analisarmos o discurso da ONG International Rivers, notamos que a figura do 

índio (Almir Suruí) é interpretada como um colaborador da ONG. E no site Questão Indígena 

ele é visto como articulador de negócios. Contudo, o que a ONG não diz aos seus leitores 

estrangeiros é que assim como Almir Suruí, muitos outros índios exercem atividades 

econômicas na região amazônica e a serviço do capital internacional.  

O próximo recorte nos mostra os acontecimentos da conjuntura política e social na 

cidade de Porto Velho:  

 

Almir e Ivaneide me acompanharam em uma série de reuniões em Porto 
Velho. Eu conversei com várias pessoas em Porto Velho e ao longo do rio 

Madeira, cujas vidas foram devastadas pelas usinas. Encontrei-me com 

Juscelino Moraes Amaral, Secretário Chefe de gabinete do governador de 

Rondônia e Fernando Antônio de Souza Oliveira, Secretário do Ministério 
de Justiça de Rondônia. [grifo nosso] (Recorte IV).  
(JAGGER, Bianca. A Usina de Belo Monte: Um crime ambiental. 

International River, Califórnia, EUA. Publicado em 12 jun. 2012, p. 08) 
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Nossa pesquisa analisa dois aspectos observados no recorte IV: (1º) a migração de 

sentido ocorrido na expressão cujas vidas foram devastadas e (2º) a interpretação que o 

discurso da ONG produz sobre as construções das usinas do rio Madeira.  

No primeiro aspecto, etimologicamente falando, a palavra ‘devastada’ significa algo 

que foi destruído, arrasado, arruinado, danificado. Logo, no discurso da ONG o sentido 

migra-se para vidas que foram devastadas, destruídas, arruinadas. O sentido migra-se à 

destruição da vida dos moradores.   

Já no segundo aspecto, o discurso da ONG cria a interpretação de que as usinas do rio 

Madeira “devastaram” as vidas dos moradores em Porto Velho, ficando uma imagem 

estigmatizada (negativa) da região perante a opinião pública estrangeira. Está subjacente no 

discurso da ONG, a imagem do governo brasileiro apoiando esta devastação.   

Observa-se que o discurso da ONG produz gesto de intepretação ao projeto de usinas, 

que pertence ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Assim, o leitor estrangeiro é 

instigado a interpretar que o discurso da ONG é uma ‘verdade absoluta’, de que as usinas do 

rio Madeira devastam as vidas dos moradores na Amazônia. Por se tratar de um discurso da 

mídia, notamos o efeito ideológico funcionando como uma espécie de “verdade” neste 

discurso. O que é dito nestas matérias é compreendido como uma verdade incontestável. 

Entretanto, sabemos que esta “verdade” é um efeito ideológico, é uma construção ideológica.  

Apesar do discurso da ONG produzir esta interpretação, após as licenças ambientais 

para as construções das usinas foram feitos levantamentos de quantas famílias seriam 

remanejadas por conta das construções das usinas do rio Madeira. O que não foi dito pelo 

discurso da ONG é que antes da construção das usinas de Santo Antônio e Jirau famílias em 

situação de vulnerabilidade foram remanejadas e indenizadas pelas usinas.  

  

O recorte V, transcrito abaixo, mostra como as autoridades públicas são representadas 

pelo discurso da ONG.  

 

Na entrevista, perguntei ao chefe de gabinete por que o governo não 
conseguiu consultar adequadamente as comunidades locais e povos 

indígenas antes de iniciar a construção das Usinas do Madeira. Assim 

também perguntei por que os direitos humanos e ambientais, que foram 
ultrajados, não tinham imediatamente interrompido a construção da 

barragem do Madeira?  Conforme o chefe de gabinete disse que suas mãos 

estavam amarradas e que foi uma decisão tomada pelo Governo Federal. 
(Recorte V) 

(JAGGER, Bianca. A Usina de Belo Monte: Um crime ambiental. 

International River, Califórnia, EUA. Publicado em 12 jun. 2012, p. 08) 
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O discurso acima trata de assuntos indígenas, ambientais e direitos humanos, os quais 

são questionados pela repórter Bianca Jagger. Há dois elementos constituidores das condições 

de produção deste discurso, qual seja: a) o que está determinando a forma como ela vai 

interpretar as autoridades locais e o governo brasileiro; é preciso compreender que efeitos de 

sentidos são esses; b) como os direitos humanos e ambientais estão sustentando o discurso da 

ONG para se contrapor ao discurso do governo. Este discurso se apoia nos direitos humanos e 

ambientais como efeito de sustentação dele (do discurso da ONG).   

No item (a), o discurso produz a interpretação de que as comunidades indígenas não 

foram consultadas pelas autoridades locais, criando a ideia que não são importantes para o 

governo brasileiro. O discurso mostra também o desinteresse em consultar as possíveis 

comunidades atingidas pelo empreendimento, conforme observado neste fragmento: “Na 

entrevista, perguntei ao chefe de gabinete porque o governo não conseguiu consultar 

adequadamente as comunidades locais e povos indígenas antes de iniciar a construção das 

Usinas do Madeira”.  

   O sujeito do discurso (a repórter), ao questionar as autoridades locais sobre a 

construção das usinas produz seu posicionamento mostrando que a ONG “defende” 

comunidades locais e os povos indígenas da Amazônia. Podemos entender também que esta 

entidade (a ONG) se posicionará contra, evitando novos investimentos de construções.  

A repórter ao se posicionar em defesa desses grupos atingidos, demonstra ser à 

“salvadora” destes povos. Esse discurso remete ao discurso norte-americano que busca impor 

a sua democracia aos povos controlados por meio de regimes autoritários. O que deduz que o 

Brasil é um país autoritário do ponto de vista estrangeiro. Os Estados Unidos se posicionam 

como “policiais” do mundo, ou seja, eles são os “salvadores” das nações dominadas por eles.   

Sendo assim, o sujeito ao produzir o seu discurso não reconhece que o seu dizer é 

enviesado por outros discursos (interdiscurso): da vigilância, intervenção e 

internacionalização da Amazônia, pelo risco de deixá-la nas mãos dos brasileiros. O discurso 

da ONG International Rivers evidencia a figura do índio como desassistido pelo poder 

público e vítima do Governo Federal que constrói as barragens no rio Madeira.  

No item (b) o discurso da ONG se apoia nos direitos humanos e ambientais. É o que se 

observa neste fragmento “Assim também perguntei por que os direitos humanos e ambientais, 

que foram ultrajados, não tinham imediatamente interrompido a construção da barragem do 

Madeira?”    

Posto isto, a interpretação que o discurso produz é que as autoridades locais pouco se 

importaram com direitos humanos e ambientais. Assim, se produz o efeito de que Porto Velho 
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é uma “terra sem lei” e que as autoridades locais agem de forma negligente, já que pouco se 

importam com direitos humanos e ambientais.  

Essa é a interpretação produzida pelo discurso da ONG, de que esta entidade está em 

“defesa”, em campanha pelos direitos humanos e ambientais, contrário às autoridades locais. 

Nesse sentido, Orlandi (2012, p. 146) esclarece que é a partir de uma posição, nem sempre 

visível, é que mobilizam uma militância. Caso específico do discurso da ONG, entendido 

através da defesa dessas comunidades, em que afirma que as autoridades públicas estão 

negligentes com os direitos humanos e ambientais, visto que podemos observar que essas 

entidades estão promovendo campanhas de mobilização de exigir do poder público que pare 

com as construções de usinas no rio Madeira.  

Os recortes VI e VII, transcritos abaixo, nos mostram como o discurso produz as 

interpretações sobre as usinas do Madeira:  

  

Também em Porto Velho, participei de uma audiência pública na Câmara 

Municipal, onde encontrei com as comunidades locais e povos indígenas. Na 
Câmera Municipal, alguns trouxeram suas ordens de despejo como prova do 

fato. Além disso, algumas casas têm sido inundadas e avalanches foram 

causadas pelas barragens. [grifo nosso] (Recorte VI) 
 

Toda manhã ouvia suas preocupações, suas contas de seus meios de 

subsistência e de sua identidade cultural destruída pelo complexo de 

barragens do rio Madeira. Mais tarde encontrei-me com uma Associação de 
Moradores organizada por pescadores e membros das comunidades locais 

que perderam suas casas durante a construção da barragem do Complexo do 

Madeira. Assim disseram-me do sofrimento que o rio Madeira já tem 
causado na área. (Recorte VII) 
(JAGGER, Bianca. A Usina de Belo Monte: Um crime ambiental. 

International River, Califórnia, EUA. Publicado em 12 jun. 2012, p. 08) 

 

 

Observa-se que no recorte VI mostra que as comunidades locais e os povos indígenas 

tiveram suas casas inundadas e que avalanches foram causadas pelas barragens.  Ao observar 

alguns fragmentos do discurso nota-se que as usinas do rio Madeira são colocadas como 

causadoras dos desastres ambientais. Verifica-se que o uso das palavras inundadas e 

avalanches produzem as interpretações de que as usinas do Madeira são ameaças e destroem 

casas.  

No entanto, é preciso verificar que a palavra avalanches é empregada em países onde 

as montanhas possuem grande massa de neve ou gelo, e que rapidamente essa grande massa 

desloca-se de forma rápida e violenta vinda das montanhas. São estes deslocamentos da neve 
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que ocasionam as avalanches. Portanto, a palavra avalanche não se aplica a Amazônia 

brasileira, mas ela foi usada pela repórter da ONG International Rivers.   

A repórter produz o seu discurso em relação à memória, à história e às formações 

ideológicas que constituem o seu dizer. Podemos notar que as formações ideológicas 

constituem o dizer da repórter, que não é propriedade particular. Todo discurso é produzido a 

partir de memórias já sedimentadas. Ou seja, todo o discurso é constituído em outros lugares, 

alhures. Orlandi (2013, p.33), nos diz que “o interdiscurso é todo o conjunto de formulações 

feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos.”.  

Assim sendo, a repórter (sujeito) produz palavras que tenham sentido para ela e lhe 

parece como “natural”. No entanto, ela não reconhece (não sabe) que avalanches é um dito de 

outro lugar. Para a AD, o discurso está correlacionado a um lugar de sentido, do qual “algo 

fala” sempre “antes, em outro lugar e independentemente” (PÊCHEUX, 2009, p. 149). 

Nota-se também no recorte VI o uso da palavra inundadas. Naquela ocasião, em 2012, 

antes das construções dos empreendimentos, as famílias foram remanejadas para um local 

seguro. Durante o ano de 2012, não houve inundações ocasionadas pelas barragens do rio 

Madeira.  

Logo, podemos notar que o uso das palavras inundadas e avalanches funcionam no 

sentido de construir interpretações pejorativas para as usinas (pois estas, de acordo com a 

lógica aí estabelecida, ameaça à vida da população indígena) e, por conseguinte, para o 

Projeto do Governo Federal.  

Já no recorte VII, é importante comentar que a repórter (sujeito em questão) parece se 

colocar, inconscientemente, como a salvadora dos índios, de acordo com a ideologia 

americana – EUA - que tende a se significar como salvador do mundo. Nota-se isso no 

seguinte trecho “Toda manhã ouvia suas preocupações, suas contas de seus meios de 

subsistência e de sua identidade cultural destruída pelo complexo de barragens do rio 

Madeira”. 

Ao analisar o trecho acima nota-se que o discurso coloca o complexo de usinas do 

Madeira como sendo tenebroso, que destrói a cultura. O que está em jogo ainda nestas 

significações é a tentativa de desconstruir a imagem do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), do Governo Federal.  
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Será analisado a seguir o recorte VIII, sequência do texto da ONG International 

Rivers, que enfatiza a figura do índio:  

 

O Chefe Almir e Ivaneide acompanharam-me na viagem de barco pelo rio 

Madeira. O dano foi em todos os lugares. A barragem do Madeira já é uma 

estrutura imponente, gigantesca. Nas margens do rio em torno da barragem 
que antes eram a floresta e terras agrícolas são agora áreas áridas e 

desoladas, o que se vê são enormes torres de guindastes amarelos à 

distância. A água do rio é suja e assoreada. Tal como acontece com a 
represa do complexo Belo Monte, houve uma falha consistente e séria para 

consultar as comunidades locais e povos indígenas que serão afetados pelo 

rio Madeira. Assim, os povos indígenas Karitiana, Karipuna, Urueu Wau 
Wau e Katawixi são diretamente ameaçados pelas inundações. Sendo que as 

tribos Parintintin, Tenharim, Pirahã, Jiahui, Torá, Apurinã, Mura, Oro Ari, 

Oro Bom, Cassupá e Salamãi podem também ser afetadas. De acordo com 

relatos, as inundações incluem tribos isoladas.  [grifo nosso]  (Recorte VIII)  
(JAGGER, Bianca. A Usina de Belo Monte: Um crime ambiental. 

International River, Califórnia, EUA. Publicado em 12 jun. 2012, p. 08) 
 

 
 

 No recorte acima, o discurso vai se articulando para relacionar o projeto de usinas 

como sendo algo destruidor, percebe-se isto seguintes sequências: “O dano foi em todos os 

lugares”, “[...] que antes eram a floresta e terras agrícolas são agora áreas áridas e desoladas”, 

“A água do rio é suja e assoreada”, “[...] houve uma falha consistente e séria para consultar 

[...]”, “De acordo com relatos, as inundações incluem tribos isoladas” e “[...] os povos 

indígenas Karitiana, Karipuna, Urueu Wau Wau e Katawixi são diretamente ameaçados pelas 

inundações”.  

Ao analisar as sequências a impressão que o discurso produz é que as tribos indígenas 

estão morando ao entorno das usinas e são vítimas deste projeto promovido pelo governo 

brasileiro. Como resultado o discurso cria a interpretação que as usinas estão diretamente 

ameaçando as tribos indígenas com as inundações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os conceitos teóricos de Pêcheux (2009) nos permitiu compreender nosso objeto de 

estudo enquanto um processo discursivo e como os efeitos de sentidos são produzidos. De tal 

forma, a ideologia produz no discurso os efeitos do simbólico e as interpretações.   

Sobre nosso estudo em questão, percebemos que o linguístico e o histórico são 

inerentes (se ligam/articulam) no processo de produção do discurso. O que permite afirmar 

que a ideologia realiza o gesto interpretativo do discurso. Logo, foi observado nas análises 

que os discursos da ONG’s produzem as interpretações da figura do índio.  

As ONG’s ambientalistas internacionais para tentar impedir a construção de barragens 

no rio Madeira precisaram fundar um discurso para seu público alvo que são seus leitores da 

América do Norte, Europa, e demais países desenvolvidos. Para que as usinas fossem 

impedidas, os discursos das ONG’s ambientalistas fundaram-se no argumento de que as 

construções das barragens de Santo Antônio e Jirau estariam supostamente próximos a terras 

indígenas ou tribos isoladas.  

A figura do índio passa a ser construída nos discursos das ONG’s, constituída por uma 

imagem que a significa e a simboliza. Neste sentido, os discursos das ONG’s ao significar a 

figura do índio também se significavam. Na verdade, o índio no discurso das ONG's não é 

significado no seu real. Em outras palavras, o discurso das ONG's não significava o índio 

como o outro, o índio não é um interlocutor, mas ele é silenciado neste discurso. No entanto, 

têm-se a ilusão de que as ONG's estão dando voz ao índio, estão escutando o indígena, 

criando a interpretação de que são porta-vozes do índio. Nossa análise mostra que essa 

impressão é a ideologia funcionando no discurso das ONG's. 

Assim, o discurso produz na figura do índio as interpretações que podem significar um 

“repúdio” às construções de usinas no rio Madeira que é um investimento do Governo 

Federal.  A figura do índio não só é produzida, como também passa a ser tomada como objeto 

próprio ao discurso. Em vista disso, o que o discurso apresenta são interpretações que 

constroem na figura do índio sua prática política que contrapõe o Governo Federal.  

Nisto, os discursos produzem o efeito do trabalho simbólico na figura do índio. Efeito 

este que coloca o índio contra o Governo Federal, pois este incentiva e investe nas 

construções de barragens pela Amazônia. Percebemos que os discursos das ONG’s constroem 

os efeitos simbólicos. Deste modo, a figura do índio nos discursos da ONG’s é significado 

como sendo um agente das práticas políticas que contrapõe o projeto de governo.  
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No entanto, o que foi verificado nas análises é que os discursos das ONG’s 

ambientalistas constroem um lugar de interpretação para a figura do índio. Nessa 

interpretação produzida pelas ONG's ambientalistas o índio se contrapõe ao governo 

brasileiro, visto que os discursos das ONG's não constroem o índio como o outro na sua real 

existência, mas sim como efeito do trabalho simbólico que o desconsidera na história, 

colocando-o somente como personagem desta história e não como realmente fazendo parte 

dela. Ou seja, os discursos das ONG’s constroem o índio como sendo dominado, submetido 

pelo “autoritarismo” do Governo Federal. O que os discursos produzem são efeitos 

simbólicos, os quais possibilitam as interpretações do índio e governo brasileiro. 

Observa-se a produção de sentidos que depreciam o projeto de usinas e o Governo 

Federal, afasta investidores estrangeiros e impossibilita a vinda de recursos financeiros para o 

desenvolvimento econômico na Amazônia.   

Não podemos negar de fato os impactos ambientais que as barragens causaram. No 

entanto, devemos reconhecer que o jogo discursivo decorre de uma afirmação política a 

respeito de como a Amazônia deve ser segundo os discursos das ONG’s ambientalistas 

estrangeiras.   

Neste sentido, existe um discurso neo-colonizador que busca instituir ‘regras’ sobre a 

Amazônia por parte das ONG’s. Além disso, podemos observar também que os discursos das 

ONG’s são constituídos ideologicamente por formações discursivas (que defendem a 

internacionalização da Amazônia) de específicas formações ideológicas (Estados Unidos e 

Inglaterra).  

Observamos que as ONG’s ambientalistas, necessariamente, se apresentam ao mundo 

como sendo salvadoras dos rios, da floresta e dos índios da Amazônia. Mas na verdade 

percebe-se que estes argumentos sustentam o impedimento das construções das usinas de 

Santo Antônio e Jirau, tendo em vista que os discursos das ONG’s se dirigem no sentido de 

impedir as construções de usinas na Amazônia. É possível verificar que este discurso das 

ONG's produz sentidos para a prática política que possa intervir nas construções das usinas.    

Observou-se que os discursos produzem as interpretações sobre a conjuntura social, 

política e econômica da região amazônica. No entanto, nota-se que os efeitos produzidos pelo 

discurso são efeitos ideológicos, constituindo-se para as práticas políticas.  

Ao analisar os discursos das ONG’s ambientalistas, percebemos que suas publicações 

se referem aos países da América do Sul e continente da África. Nota-se que o principal país 

da América do Sul, o Brasil, é constantemente alvo de acusações das ONG’s que questionam 
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os investimentos de produção de energia elétrica na Amazônia. Porém, as mesmas ONG’s não 

questionam as políticas ambientais dos Estados Unidos e Inglaterra.   

Os discursos das ONG’s ambientalistas são práticas políticas, direcionadas para se 

contraporem ao projeto do governo que são as construções das usinas de Santo Antônio e 

Jirau em Rondônia. Deste modo, a figura do índio é constantemente invocada para simbolizar 

contra o governo brasileiro. Por conseguinte, o governo brasileiro é visto como o causador da 

opressão aos índios amazônicos e que estaria (o governo) expulsando os indígenas de suas 

terras. Assim, os discursos das ONG’s ambientalistas produzem interpretações de que terras 

indígenas são vizinhas das construções. No entanto, as tribos indígenas citadas nos discursos 

estão distantes das construções das usinas de Jirau e Santo Antônio.  

Desse modo, o que os discursos necessariamente produzem são gestos interpretativos 

para denigrir a imagem do governo brasileiro, perante a opinião pública estrangeira. São estes 

gestos de interpretação que produzem os efeitos do trabalho simbólico na figura do índio e do 

governo brasileiro.  

A partir dos discursos das ONG’s ambientalistas foi possível perceber que existem 

divergências entre ambientalistas e governo brasileiro, a respeito do assunto de construção de 

barragens no rio Madeira, ou seja, ambientalistas e governo brasileiro estão em constante 

conflito de interesses.  

Notamos que os discursos das ONG’s ambientalistas constroem a figura do índio para 

contrapor o governo brasileiro, conforme já dissemos. Ou seja, a figura do índio representa o 

símbolo da Amazônia brasileira, produzindo a interpretação de que o governo brasileiro é 

uma ameaça aos índios.  

Esta sustentação do discurso efetua a interpretação de que a Amazônia deve ter uma 

interferência internacional, que controle a região. Enfim, o que os discursos das ONG’s 

ambientalistas estrangeiras produzem são efeitos ideológicos, práticas políticas, que possam 

sustentar suas interferências na região amazônica.  
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