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RESUMO 

Esta dissertação fundamenta-se na perspectiva teórica da Análise de Discurso 
de linha francesa, fundada na década de 60 do século passado por Michel 
Pêcheux e seus colaboradores Michel Plon, Paul Henry entre outros.  No Brasil, 
esta teoria é desenvolvida sobretudo a partir dos estudos de Eni Orlandi, que 
promoveu uma (des/re) territorialização desta disciplina entre nós. Para o estudo 
da temática da tradução estamos fundamentados, principalmente, em Orlandi 
(1996) e Mittmann (2003).  Esta análise surgiu a partir do seguinte 
questionamento: por que a região Amazônica sempre foi um dos lugares 
preferidos por estrangeiros em viagens pelo mundo? Temos como objeto de 
estudo o discurso materializado na obra: O Mar e a Selva, Relato de um inglês 
na Amazônia, tradução de Hélio Rocha, do livro The Sea and The Jungle, cujo 
autor é o jornalista Henry Major Tomlinson, que imprimiu ao seu discurso efeitos 
de sentidos sob a forma de relato. Ou seja, a forma de relato atesta a realidade 
vivida sem distância, efeito de sentido que buscamos compreender neste 
trabalho. No caso do discurso em questão, seu autor registra entre dezembro de 
1909 e março de 1910, a transformação drástica ambiental, os grandes conflitos 
entre os ditos civilizados e os nativos. Tomlinson descreve a legendária 
construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré – EFMM, que por terra 
atravessaria, onde não era possível a navegação nos trechos encachoeirados 
do Rio Madeira ao Rio Mamoré. Entretanto, não ficaremos na evidência desse 
discurso (em forma de relato), perguntamo-nos pela formação discursiva 
constitutiva desse sujeito e de seu discurso. Para a compreensão de nosso 
objeto de estudo fizemos uma reflexão acerca das condições de produção 
próprias (tanto no sentido estrito como no sentido mais amplo) desse discurso.  
Naquela época, da construção da EFMM, considerava-se o avanço à 
modernidade, por isso, possibilitava as práticas discursivas do capitalismo na 
Floresta Amazônica. Trata-se da forma histórica de existência das práticas 
subjetivas do capitalismo (dessa discursividade). Nessa perspectiva, buscamos 
descrever e interpretar a materialidade linguístico-histórica dessa produção 
literária, fundamentada no referencial teórico supracitado. Determinada pelo 
método teórico e por nossa questão já recortada por ele, visamos também 
analisar recortes dessa produção que constituem o corpus de nossa pesquisa, 
investigando esses discursos e seus efeitos de sentidos, para compreendermos 
as representações imaginárias sobre Rondônia e seus habitantes, na época da 
construção da lendária ferrovia.   

Palavras-chave: Relato. Análise de Discurso. Estrada de Ferro Madeira- 
Mamoré. Amazônia. Ideologia. 
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ABSTRACT 

 

This master’s thesis is based on a theoretical perspective about Discourse 
Analysis in a French field, created in the 60's from last century by Michel Pêcheux 
and his partners Michel Plon and Paul Henry. In Brazil, this theory has been  
further developed according to Eni Orlandi studies, who proposed significant 
changes about this subject in our society. The translation’s studies are stablished 
particularly on Orlandi (1996) and Mittmann (2003) contributions. This analysis 
was raised up when we were questioning: Why the Amazon region has always 
been, especially for foreign people, the favorite place when it comes to travelling 
around the world? As apparatus of study we examined the discourse from the 
book O Mar e a Selva, Relato de um ingles na Amazônia, translated by Hélio 
Rocha from the original version The Sea and The Jungle, by the  journalist Henry 
Major Tomlinson, who expressed his experience in details on his reports. This 
type of reports gives real emphasis to the reality, without distance, effects that we 
have wanted to comprehend.  In this specific discourse, the author registers 
between December 1909 and March 1910, drastic environmental transformations 
and conflicts between those who were considered civilized and the natives from 
Amazon. He also described the legendary construction of the Madeira- Mamoré 
railroad. The construction facilitated the crossing between Madeira and Mamoré 
rivers, as the place was made by small waterfalls and this hampered navigations 
in the area. Although, we do not focus only to discuss this discourse evidence 
(report form), we look for the discursive formation of the subject and its own 
speech. To understand our study object, we made a reflection about the 
conditions of our productions (in the strict sense and the widest) of this speech. 
At the time, It was considered the development to the modernity, for this reason, 
they enabled the discursive practices about capitalism in the Amazon Rainforest. 
In this aspect, we aim to describe and understand the historical-linguistic 
materiality, based on the theorical reference mentioned; furthermore, we intend 
to analyze fragments that constitute the target of our research, 
investigating these ideological and stereotyped discourses about the Amazon 
region from popular imaginary.  

  

  

Palavras-chave: Report. Discourse Analysis. Madeira Mamoré 
Railroad. Amazon. Ideology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Presente estudo emergiu de uma preocupação ao constatar como professora 

do ensino fundamental, no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, nos eventos de 

comemoração dos 100 anos (2/10/2014) de Porto Velho, o acanhamento de vários 

alunos para assumir que são nascidos em Porto Velho.  Esta foi a evidência de 

que partimos para realizarmos nossas reflexões acerca da nossa temática desta 

pesquisa: as representações imaginárias que permeiam as relações que os sujeitos 

estabelecem com o mundo que o cerca. Ao perguntar quem é porto-velhense muitos 

ergueram as mãos (tímidos) e baixaram rapidamente, outros afirmaram que são, mas 

não gostavam de ser daqui, porque só falam mal da cidade e das pessoas que aqui 

moram, a má fama (do lugar) repercute no Brasil e no mundo inteiro. Dizem que o 

povo e a cidade são sujos, têm muitos bandidos e aventureiros. Parece até os mesmos 

discursos que ouvia quando cheguei com a minha família, nesta cidade, no início dos 

anos oitenta. Outros, receosos, disseram que gostavam daqui porque tem banhos 

(igarapés) maravilhosos e frutas exóticas deliciosas. Nenhum aluno, para minha 

frustração, falou das pessoas trabalhadoras de Porto Velho, ninguém se pronunciou 

em defesa da sua procedência (de sua cidade natal), como se costuma fazer 

imediatamente em outras localidades, por exemplo, em todos os lugares há pessoas 

boas e más, ou em todas as capitais brasileiras há violência em menor ou maior índice. 

 É desta situação descrita que surgiu a proposta deste trabalho e que, em 

contato com a metodologia da Análise de Discurso, pudemos formular um problema 

(um questionamento), que nos levará à compreensão do processo histórico de 

constituição destes sentidos e destes sujeitos. Ou seja, a questão, para nós, é 

ideológica. 

 Trata-se de um imaginário construído historicamente e diretamente relacionado 

a uma memória discursiva que significa os porto-velhenses de um modo específico, 

ressoando em suas falas e produzindo efeitos de sentidos. 

 Por que a constituição desse discurso de banalização, de desvalorização faz 

sentido e ecoa através dos tempos, desde a fundação de Porto Velho, e produzem 

sentido até hoje? Por isso, a vontade de analisar esta obra O Mar e a Selva - Relato 

de um inglês na Amazônia, pelo viés da Análise de Discurso, de linha francesa 

pecheutiana, trazendo os recortes discursivos selecionados desta obra para 
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compreender as suas representações imaginárias, constitutivas dos sujeitos e dos 

sentidos que ali se produziram.  

 A relevância desta pesquisa está em mostrar que além de apreciarmos textos 

literários, que tratam das relações interétnicas, sócio-históricas e de identidade, nos 

proporcionam a compreensão das práticas discursivas, no relato do jornalista inglês. 

Este estudo também nos leva a compreender o modo como esses discursos 

funcionam como referência básica no imaginário constitutivo popular, naquele período 

marcante que deu início ao município de Porto Velho.  

A literatura é muito mais do que puro entretenimento; para nós, esta pesquisa 

literária pode ser compreendida em relação à formação social de um povo e de sua 

identidade. Mais que isso, o estudo da literatura nos permite compreender a 

institucionalização dos sentidos e por esta via entendemos que a literatura participa 

da própria construção da sociedade e da relação que os sujeitos mantêm com a 

linguagem e com os sentidos. A nossa história pode ser contada de diferentes formas 

e pode ser compreendida através de diversas propostas de análises, por isso, 

apresentamos nesta dissertação o dispositivo teórico da Análise de Discurso, já que, 

por seu viés, trabalhamos com uma materialidade complexa, simultaneamente 

linguística, histórica e ideológica.  

 Conforme posicionamento de Fragoso (2014, p. 69), no que tange ao   

funcionamento do discurso literário, o objetivo da Análise de Discurso é a 

compreensão do processo de produção de sentidos: 

Nosso objetivo é descrever e interpretar o funcionamento do discurso literário, 
relacionando suas marcas e propriedades às condições de produção deste 
discurso para que se compreendam os processos de significação aí inscritos. 
Partimos do princípio de que o discurso literário tem uma forma material que 
é histórica (relação língua-exterioridade) e seu funcionamento deve ser 
descrito, referindo-se a esta relação entre língua e história para a 
compreensão do processo de produção de sentidos. A nossa questão é 
distinguir como os sentidos são produzidos e sustentados, observando a 
materialidade linguístico - histórica das discursividades literárias 
(FRAGOSO,2014, p.69). 

 É possível construir um contradiscurso para analisar as supostas verdades, 

instituídas, estabelecidas do conquistador (colonizador), estagnadas nas práticas 

político-ideológicas norte-americana e europeia encontradas nesta obra O Mar e a 

Selva-Relato de um inglês na Amazônia. Utilizamos a noção de discurso autoritário, a 

partir dos estudos de Orlandi (1983, p. 157), quando ela apresenta as tipologias de 

discurso com base na reversibilidade que se estabelece entre os interlocutores:  
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Sob a égide do Discurso Autoritário se desarticula o característico da 
interlocução que é a articulação locutor-ouvinte, assim se rompem as outras 
articulações que daí decorrem e que se organizam sob a forma de dicotomias. 
No interior dessas dicotomias, se passa o olhar através de um de seus polos 
- o do eu locutor; o da produção, o da intenção, o do percurso psíquico, o da 
representação, etc...colocando-o como fundamental. Primeiro se dicotomiza 
e depois se iguala tudo através de um dos lados. Dessa forma o parcial se 
absolutiza. E a forma do discurso autoritário passa a ser a forma da linguagem 
em geral. Consequentemente, essa linguística, que assim se faz, tende a 

privilegiar a função referencial, a informação, a paráfrase (ORLANDI, 1983, 

p. 157). 
 

Sendo o referido discurso caracterizado por seu baixo índice de reversibilidade 

através do processo parafrástico e corre o risco extremo de não reversibilidade, o 

repetível.  

 A presente pesquisa caracteriza-se pela análise de um objeto determinado, a 

obra literária O Mar e a Selva - Relato de um inglês na Amazônia. No que se refere à 

abordagem dos recortes discursivos selecionados, recorreremos aos seguintes 

conceitos específicos mobilizados da Análise de Discurso: recortes, discurso, 

formações discursivas, objeto discursivo, regularidades, funcionamento ideológico, 

interdiscurso e (ou) memória discursiva, intradiscurso, formação imaginária, sentidos, 

processos parafrásticos e polissêmicos.  

 Orlandi (2003) diz que “Um recorte é o resultado da relação entre a pergunta 

básica do analista e o material da Análise de Discurso. Os recortes indicam 

características dos processos de significação”. (ORLANDI, 2003, p.11)   

 O corpus, que constitui o conjunto da materialidade discursiva a ser analisado 

neste trabalho, foi definido ao passo que fazíamos leituras teóricas na área em que 

esta pesquisa se inscreve: a Análise de Discurso. Assim, chegamos em nossos 

recortes discursivos da obra tomada como objeto de estudo O Mar e a Selva-Relato 

de um inglês na Amazônia. E para sua análise, em que nos valemos de alguns 

recortes, consideramos que a referida obra envolve a literatura e relato de viagem no 

âmbito da Amazônia, Rondônia e, principalmente, a construção da Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré em Porto Velho. Esta análise se deu sob o viés da Análise de 

Discurso, de linha francesa, na perspectiva de Pêcheux e Orlandi. 

O trabalho parte da compreensão e não apenas reflexão, pois trata-se de um 
gesto de interpretação que está na base da produção de sentidos do texto 
como várias práticas simbólicas e práticas discursivas que intervém no 
mundo e que intervém no real do sentido (ORLANDI, 2012, p. 25). 
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 Nossos estudos foram divididos da seguinte forma: a introdução; em seguida, 

na segunda parte a fundamentação teórica sobre a Análise de Discurso, que constituiu 

o desenvolvimento deste estudo. Conceituamos as formações discursivas, inscritas 

na formação ideológica que é uma noção básica da Análise de Discurso para 

compreender o processo de produção de sentidos. Também é evidenciada a relação 

sujeito/discurso e interdiscurso (e) ou memória discursiva, como recorte da Formação 

Discursiva. São destacadas as formações imaginárias, e exposto o jogo de imagens 

dos sujeitos entre si, e deles com os lugares que ocupam na formação social. 

Explicitamos ainda o processo discursivo da antecipação e discutimos como 

funcionam as imagens e suas projeções, como as relações imaginárias podem ser 

consideradas e, a maneira pela qual a posição dos participantes do discurso intervém 

nas condições de produção do discurso.  Enfatizamos o jogo de tensão entre a 

paráfrase e a polissemia, entre a variedade do mesmo e a irrupção de um sentido 

diferente.    

 Apresentamos, na terceira parte, as considerações sobre   tradutor/autor e um 

breve estudo sobre o processo tradutório norteado por Mittmann. 

  Na quarta parte, questionam-se os discursos construídos pelos navegantes 

estrangeiros, voltados à Amazônia e as divergências em seus relatos de viagem sobre 

esse novo mundo. Abordamos a historicidade e a produção de sentidos em discursos 

para a (re) construção da EFMM. Mencionamos as tensões, as resistências e os 

conflitos na Amazônia, as empreiteiras, empresas responsáveis pela construção da 

ferrovia, as quais chegavam sem planejamento, sem verbas necessárias, causavam 

desastres ambientais, mortes de trabalhadores e extermínio de indígenas.  

Na quinta parte, concentramo-nos na análise dos recortes da obra literária O 

Mar e a Selva-Relato de um inglês na Amazônia, dando uma atenção especial à 

construção das representações imaginárias sobre a Amazônia.  

Na sexta parte encerramos nossa pesquisa com as considerações finais sobre 

os estudos realizados à compreensão de como repetem-se os discursos para a 

manutenção do poder na relação entre colonizador e colonizado.
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 2 Da fundamentação teórica: preparando o caminho para a análise 

 Nesta pesquisa, fizemos uma análise de nosso objeto de estudo a partir de 

recortes discursivos da obra O Mar e a Selva - Relato de um inglês na Amazônia, 

tradução de Hélio Rocha. A fim de melhor situar o leitor, neste primeiro momento, 

faremos uma breve abordagem acerca da vida e obra do autor, apresentando, assim, 

nosso objeto de estudo.  

 O livro original The Sea and the Jungle, de autoria de Henry Major Tomlinson, 

escritor e jornalista, que relata sua viagem à Amazônia brasileira, realizada entre 19 

de dezembro de 1909 e 17 de março de 1910. Este foi seu primeiro e mais conhecido 

livro, publicado em Londres em 1912, bem avaliado pelos críticos literários londrinos 

e de enorme repercussão na Europa. O livro O Mar e a Selva - Relato de um inglês 

na Amazônia, tradautoria1 de Hélio Rocha, também foi a primeira para o português do 

Brasil. A narrativa oscila entre dois mundos: o real e o fictício. 

 Rocha (2014), conta que Tomlinson foi contratado como segundo-comissário, 

a bordo do navio a vapor “Capella”, que veio ao Brasil, carregado de materiais para a 

construção da EFMM e de suprimentos para os trabalhadores da ferrovia. Ele e a 

tripulação partiram de Swansea, país de Gales, a Belém do Pará, depois navegaram 

duas mil milhas subindo os rios Amazonas e Madeira até Porto Velho. 

 Conforme estudos de Rocha (2011), Tomlinson nasceu em Wanstead, Essex, 

condado da Inglaterra, no dia 21 de junho de 1873, faleceu em Londres, no dia 5 de 

fevereiro de 1958. 

 Tomlinson cresceu em Poplar, subúrbio de Londres, na época, seu pai, de 

quem herdou o mesmo nome, era um artilheiro que viajou durante os anos do 

comércio de carvalho e cânhamo entre a Inglaterra e a Índia Oriental. Sua mãe foi a   

grande incentivadora da leitura e responsável pelo gosto de Tomlinson pela literatura 

de viajantes.  

 Em 1886, quando Tomlinson tinha treze anos de idade, seu pai perdeu as 

economias da família em especulações e morreu logo depois, e o seu tio o retirou da 

escola e o colocou para trabalhar como funcionário encarregado dos registros da 

                                                           
1 Conceito desenvolvido por Mittmann (2003), na perspectiva da Análise de Discurso, ou seja, da 
construção da autoria no processo tradutório. 



 

17 
 

expedição de mercadorias de uma empresa escocesa de navegação. Este fato 

explica, em parte, a paixão do escritor por viagens transatlânticas. 

  Trata-se apenas de uma pequena biografia de Tomlinson, sem o propósito de 

aprofundar na análise da obra que será feita no decorrer dos capítulos. Por ora, é o 

que uma introdução exige como um conhecimento básico, elementar para as 

inquietações que virão.  

 Feitas estas considerações gerais, passaremos, agora, a um breve estudo do 

domínio teórico a que nos filiamos neste trabalho: a Análise de Discurso e as regiões 

de conhecimento que estão na base da constituição epistemológica desta teoria. 

 Iniciamos com Marx e a teoria do Materialismo Histórico. O marxismo entende 

a ideologia como mecanismo de formar a realidade, um discurso ideológico que serve 

para dar legitimidade e reproduzir o poder da classe dominante. O conceito de 

ideologia é inseparável de uma teoria materialista, conforme nos lembra Ferreira 

(2003, p. 190). Já em Análise de Discurso, a linguagem e a ideologia têm estreito 

vínculo, é na linguagem, e por meio da linguagem que a ideologia se materializa.   

 Michel Pêcheux pertencia ao Partido Comunista Francês e era ligado ao “grupo 

de estudo de Althusser”, influente filósofo do marxismo francês, que opera uma 

releitura de Marx, na questão da ideologia, concebida em Marx (1996) como “falsa 

consciência”.  

A ideologia é, assim, uma consciência equivocada, falsa, da realidade. Desde 
logo, porque os ideólogos acreditam que as idéias modelam a vida material, 
concreta, dos homens, quando se dá o contrário. De maneira mistificada, 
fantasmagórica, enviesada, as ideologias expressam situações e interesses 
radicados nas relações materiais, de caráter econômico, que os homens, 
agrupados em classes sociais, estabelecem entre si. Não são, portanto, a 
idéia Absoluta, o Espírito, a Consciência Crítica, os conceitos de Liberdade e 
Justiça, que movem e transformam as sociedades. Os fatores dinâmicos das 
transformações sociais devem ser buscados no desenvolvimento das forças 
produtivas e nas relações que os homens são compelidos a estabelecer entre 
si ao empregar as forças produtivas por eles acumuladas a fim de satisfazer 
suas necessidades materiais. Não é o Estado, como pensava Hegel, que cria 
a sociedade civil: ao contrário, é a sociedade civil que cria o Estado (MARX, 
1996, p. 11). 
 

 Na primeira parte de Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado (1970 p.43-

45), Althusser afirma que numa sociedade de classes, a classe dominante gera 

mecanismos de perpetuação ou de reprodução das condições materiais, ideológicas 

e políticas de exploração, tendo em vista manter a dominação, a qual  Essa dominação 

se efetiva, através de dois mecanismos, correspondentes aos mecanismos de 

operação da ideologia: 1º) ARE (Aparelhos Repressivos do Estado) – o Exército, a 
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Polícia, a Justiça, os Tribunais, as Prisões, o Governo, a Administração, etc. 2º)  AIE 

(Aparelhos Ideológicos do Estado) – o da Igreja, o Familiar, o Escolar, o Jurídico, o 

Político, o Sindical, o Cultural e da Informação etc. Esses dois mecanismos intervêm 

ou pela repressão ou pela ideologia, a fim de submeter a classe dominada às relações 

e condições de exploração.  Para a descrição do funcionamento da ideologia, 

Althusser elaborou os seguintes postulados: a) A ideologia representa a relação 

imaginária de indivíduos com suas reais condições de existência; b) A ideologia tem 

uma existência, está sempre num aparelho e na sua prática ou suas práticas; c) A 

ideologia interpela os indivíduos como sujeitos. 

Assim, para Althusser (1970, p. 23): “a ideologia exprime sempre, seja qual for 

a sua forma (religiosa, jurídica, política) posições de classe”. Foi, portanto, com base 

na concepção althusseriana de ideologia que Pêcheux elaborou a sua teoria do 

discurso. Outro enfoque da teoria pecheutiana é operar com a categoria marxista da 

contradição dos “dois mundos em um só”, de que o “gérmen do novo está dentro do 

velho”, ou na reformulação de Lênin: “o um se divide em dois”, significa que “uma 

ideologia não é idêntica a si mesma, ela só existe sob a modalidade da divisão, e não 

se realiza a não ser na contradição que ela organiza a unidade e a luta dos contrários” 

(PÊCHEUX, 2000, p. 11).        

Ao pronunciarmos a palavra discurso é comum lembrarmos de política, diz 

Leão Brasil (2011), ou melhor, de uma explanação política, prática de um sujeito da 

retórica e da argumentação. Acontecimento que se acentua em ano de campanha 

eleitoral, com seus infindáveis pronunciamentos e oposições ideológicas.  E continua 

a autora: 

No momento, em que estudamos a teoria da Análise de Discurso, faz-se 
necessário a ruptura para estabelecermos uma fronteira com o que vem do 
senso comum, as evidências produzidas. Muito embora ele tenha seu valor, 
é preciso distinguir um descompasso com o que não faz progredir a teoria e 
que também não relaciona teoria a princípios e procedimentos.  O discurso 
não se fecha, não se configura um consenso entre estudiosos. Isto se deve 
aos diferentes campos de estudo onde esse conceito circula (LEÃO BRASIL, 
2011, p. 5). 

 Segundo Orlandi (1999), Pêcheux sempre foi obstinado pelo discurso e por 

desenvolver uma real ideia dessa noção em sua teoria. Entretanto, denunciava a 

necessidade de ruptura com o caráter essencialmente político para a determinação 

desse vocábulo tão fadado ao acordo com uma evidência empírica. O discurso é a 

história na língua e é político porque a diferença emerge. Temos a língua, sujeito e 
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história na constituição do discurso. Conforme Orlandi (2012), o discurso é 

materialidade linguística e histórica, por isso, é o observatório das relações entre 

língua e ideologia. O discurso é material simbólico, é abertura para o estudo do 

funcionamento dos mecanismos de produção de sentidos e de constituição dos 

sujeitos, “é confronto do simbólico com o político” (ORLANDI, 2012, p. 9). 

Segundo o dispositivo analítico da Análise de Discurso, o texto não é pensado 

como uma base de dados o que implicaria em analisar o texto enquanto produto e não 

enquanto processo discursivo. Leão Brasil (2011), diz que este fato nos direciona ao 

interdiscurso não nos permitindo cair na emboscada do empirismo, da evidência e do 

que a história aponta como “natural”, mas sim o encontro com acontecimentos que 

possibilitam a emergência do discurso. Orlandi (1999), explicita a diferença dos 

conceitos sobre a realização dos atos na Pragmática e pela a Análise de Discurso que 

o sujeito pratica sentidos:   

À diferença do que pensa a Pragmática, asseveramos que o sujeito discursivo 
não realiza apenas atos. Se, ao dizer, nos significamos e significamos o 
próprio mundo, ao mesmo tempo, a realidade se constitui nos sentidos que, 
enquanto sujeitos, praticamos. É considerada dessa maneira que a 
linguagem é uma prática; não no sentido de efetuar atos, mas porque pratica 
sentidos, intervém no real. Essa é a maneira mais forte de compreender a 
práxis simbólica. O sentido é a história. O sujeito do discurso se faz (se 
significa) na/pela história. Assim, podemos compreender também que as 
palavras não estão ligadas às coisas, nem são o reflexo de uma evidência 
(ORLANDI, 1999, p. 95). 

Foucault (1987, p. 43) contribui com a Análise de Discurso ao teorizar que o 

discurso é uma dispersão, não está ligado por nenhum princípio de unidade, mas por 

meio de regras de formação, isto é, regras que determinam os elementos   

compositores do discurso. 

 Um dos temas mais pulsantes e polêmicos, também desenvolvidos nos estudos 

da Análise de Discurso de linha francesa é, sem dúvida, a questão da “Formação 

Discursiva”, este conceito está diretamente relacionado com a problemática do sujeito 

em seus aspectos de constituição a saber: o linguístico e o sócio - histórico. A noção 

de Formação Discursiva será por nós adotada conforme vertente teórica de Michel 

Pêcheux.   

Foucault (1987) compreende Formação Discursiva como a relação entre 

objetos que aparecem, os tipos de enunciação, os conceitos em suas formas de 

aparecimentos e estratégias.  O autor diz que o sujeito não é a causa, a origem do 

fenômeno linguagem, mas as diversas possibilidades de subjetividade, que ele pode 
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manifestar. Esta característica contribui de modo significativo para a Análise de 

Discurso.  

Conforme Orlandi (1999), Pêcheux fundamenta seus estudos em três regiões 

de conhecimento: A Teoria materialista histórico-dialética (teoria das formações 

sociais), a Teoria Linguística (teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 

enunciação) e a Teoria do Discurso (como determinação histórica dos processos 

semânticos). Esses três domínios do conhecimento estão atravessados pela Teoria 

da Psicanálise (o sujeito, termo lacaniano, afetado pelo inconsciente).  

A Análise de Discurso, de acordo com Orlandi (1999, p. 20), trabalha na 

confluência desses campos de conhecimento, irrompe em suas fronteiras e produz 

um novo objeto que vai afetar essa forma de conhecimento em seu conjunto, este 

novo objeto é o discurso. Não se deve confundir discurso com “fala”, o discurso é 

efeito de sentidos (múltiplos e variados) entre locutores. “É primordial dar ênfase as 

três noções: de formação discursiva, de condições de produção e de formação 

ideológica porque formam os princípios teóricos da Análise de Discurso” 

(ORLANDI,1999, p. 21).      

Para Pêcheux (1975), o sujeito do discurso não é origem, ele se constitui pelo 

esquecimento daquilo que o determina, disto decorre o fenômeno da interpelação do 

indivíduo, pela ideologia, em sujeito do seu próprio discurso. Pêcheux retoma seus 

estudos sobre as Formações Discursivas de Foucault e o ressignifica.  A Análise de 

Discurso considera o sujeito como sendo afetado pela língua e interpelado pela 

ideologia; o mesmo é determinado pela história e se constitui na relação com o outro, 

não sendo origem do sentido. Está determinado a significar e ser incompleto. 

 Fragoso2 (2014), traz uma reflexão sobre a discursividade literária, fala dos 

trabalhos fundadores de Michel Pêcheux e de seus colaboradores na década de 60 

do século XX, (e os desdobramentos dos trabalhos deste autor no Brasil, pela 

professora Eni Orlandi, principalmente, a partir da década de 80, na UNICAMP/SP) 

que constituem o referencial teórico, no que chamamos de Análise de Discurso de 

origem francesa. Esta perspectiva teórica propõe “uma forma de reflexão sobre a 

linguagem que aceita o desconforto de não se ajeitar nas evidências e no lugar já-

                                                           
2 FRAGOSO. É. A. Revista Igarapé, Porto Velho (R0), v.4, n.1, p.71, set/dez., 2014. 
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feito”, isto é, Pêcheux funda uma teoria e cria um objeto próprio de estudo, que é o 

discurso constituído na relação linguagem/ideologia. 

 Por isso, Orlandi (1999) diz que a linguagem é um fenômeno a ser estudado 

não só em relação ao seu sistema interno, enquanto formação linguística, a exigir de 

seus usuários uma atribuição específica, mas também enquanto formação ideológica, 

que se manifesta através de atribuição sócio - ideológica. Como afirma Orlandi (1999): 

Análise de Discurso não trabalha com a língua enquanto um sistema abstrato, 
mas com a língua no mundo, com maneiras de significar, com homens 
falando, considerando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, 
seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros de uma determinada forma 
de sociedade (ORLANDI, 1999, pp. 15-16). 

 Levando em conta o homem na sua história, Orlandi (1999) considera os 

processos e as condições de produção da linguagem, pela análise da relação 

estabelecida pela língua com os sujeitos falantes e as situações de produção do dizer. 

Desse modo, para encontrar as regularidades em sua produção, a Análise do Discurso 

relaciona a linguagem a sua exterioridade.  

Pêcheux (1995) fundamenta a Formação Discursiva como uma unidade 

dividida: 

 A Formação Discursiva é uma unidade dividida, a qual, embora seja passível 
de descrição por suas regras de formação, por suas regularidades, ela não é 
una, mas heterogênea, não de forma acidental, mas constitutiva. Assim, no 
interior de uma mesma f.d. coabitam vozes dissonantes que se cruzam, 
entrecruzam, dialogam, opõem-se, aproximam-se, divergem, existindo, pois, 
espaço para a divergência, para as diferenças, pois uma f.d é 
constitutivamente freqüentada por seu outro (PÊCHEUX, 1995, p. 57). 

Assim, conforme já dissemos, as noções de formação discursiva, condição de 

produção e formação ideológica formam os princípios teóricos da Análise de Discurso. 

Para melhor entendimento, façamos a continuação dos estudos sobre essas noções 

nos tópicos seguintes. 

 2 1. A Formação Discursiva e o Interdiscurso 

  Voltaremos a estes conceitos da Análise de Discurso, a fim de reforçarmos a 

compreensão para análise que realizaremos mais adiante de nossos recortes 

discursivos. Lembrando que em Análise de Discurso teoria e prática não se separam.  

Foucault (1987) teoriza os discursos como uma dispersão, isto é, como sendo 

formados por elementos que não estão ligados por nenhum princípio de unidade, 

segundo a perspectiva foucaultiana quando pudermos definir, dentre um certo número 
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de enunciados, uma regularidade, estaremos então diante de uma Formação 

Discursiva.   

 Cabe à Análise de Discurso descrever essa dispersão, estabelecendo regras 

para reger a formação de discursos, as quais são chamadas por Foucault de “regras 

de formação”, haja vista possibilitarem a determinação dos elementos compositores 

do discurso. Tais regras determinam Formações Discursivas que se apresentam 

sempre como um sistema de relações entre objetos, tipos enunciativos, conceitos e 

estratégias. São elas que caracterizam a “Formação Discursiva” em sua singularidade 

e proporcionam a passagem da dispersão para a regularidade, a qual   é atingida pela 

análise dos enunciados constituidores da Formação Discursiva. 

 Este conceito de Foucault é reformulado por Pêcheux e irrompe associado à 

noção de formação imaginária.  A noção de Formação Discursiva é básica na Análise 

de Discurso para compreender o processo de produção dos sentidos e a relação com 

a ideologia, identificando regularidades no funcionamento do discurso. 

 Para Pêcheux (1975) a Formação Discursiva é definida assim:  

Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa formação 
ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 
determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser 
dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, 
de uma exposição, de um programa, etc.) (PÊCHEUX, 1975, 160). 
 

 Compreendemos que as palavras não têm sentido nelas mesmas, seus 

sentidos emanam das Formações Discursivas em que elas se inscrevem. As 

Formações Discursivas representam no discurso as Formações Ideológicas e o 

sentido será determinado ideologicamente.  As palavras mudam de sentido de acordo 

com a posição de quem as emprega. Portanto, a Formação ideológica tem como um 

de seus componentes uma Formação Discursiva ou várias Formações Discursivas 

interligadas. Então, muitas Formações Discursivas podem estar inscritas em uma 

mesma Formação Ideológica.  

 Orlandi (1999) diz que a ideologia faz parte da Formação Discursiva, é a 

condição para a constituição do sujeito e dos sentidos: 

O sujeito se constituiu por uma interpelação - que se dá ideologicamente pela 
inscrição em uma Formação Discursiva-que em uma sociedade como a 
nossa, o produz sob a forma de sujeito de direito (jurídico). Esta forma-sujeito 
corresponde, historicamente, ao sujeito do capitalismo, ao mesmo tempo 
determinado por condições externas e autônomo (responsável pelo que diz), 
um sujeito com seus direitos e deveres (ORLANDI, 1999, p. 45). 
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 Sendo assim, tudo que é dito tem um traço ideológico em relação a outros 

traços ideológicos. A ideologia produz seus efeitos no discurso, materializando-se 

nele. Há, portanto, uma relação recíproca entre ideologia e linguagem.  

Para compreendermos a ideologia, nessa perspectiva, pensamos na 

interpretação de Rocha (2014), quando fez a tradução. Orlandi (1999) afirma que a 

interpretação é necessariamente regulada em suas possibilidades, em suas 

condições. “Ela não é mero gesto de decodificação, de apreensão de sentido. A 

interpretação não é livre de determinações: não é qualquer uma e é desigualmente 

distribuída na formação social” (ORLANDI, 1999, p. 47). Ela é garantida pela memória 

institucionalizada (o arquivo) e pela memória constitutiva (o interdiscurso). 

Rocha (2014) fez a tradução do livro já citado conforme sua memória discursiva 

e suas ideologias. Fez a interpretação da interpretação de Tomlinson, de acordo com 

a Formação Discursiva em que ele se inscreve e as condições de produção do 

discurso.  

Na perspectiva da Análise de Discurso o interdiscurso ou memória discursiva é 

o já dito. Para Orlandi (2005), interdiscurso tem íntima ligação com a memória, 

a memória também faz parte do discurso, e cuja maneira de irrupção nos leva às 

condições de produção do discurso, de modo que a memória é considerada 

“interdiscurso”. Indursky (1997), explicita que os estudos de Pêcheux sobre o pré-

construído, “é um elemento constitutivo do interdiscurso, é constructo teórico através 

do qual a FD, concebida como um domínio de saber fechado, relaciona-se com seu 

exterior” (INDURSKY, 1997, p. 34). A autora também cita Courtine, retoma o conceito 

de interdiscurso, apontando-o como a instância de formação/ repetição/transformação 

dos elementos de saber de uma FD, em função das posições ideológicas que ela 

representa em uma conjuntura determinada. 

Dito de outra forma: o interdiscurso é o lugar de formação do preconstruído 
(sic) e funciona como um elemento regulador do deslocamento das fronteiras 
de uma FD, controlando a sua reconfiguração e permitindo a incorporação de 
preconstuídos (sic) que são exteriores, provocando redefinições, 
apagamentos, esquecimentos ou denegações entre os elementos de saber 
da referida FD (INDURSKY, 1997, pp. 35-36). 

 

 Orlandi (1999) em seus estudos, referindo-se a Pêcheux, afirma que o 

interdiscurso é algo que fala antes, surge de um lugar independente, e a autora chama 

de memória discursiva, já foi dito e produz efeito no que está sendo dito. Na citação 

abaixo, a autora, exemplifica o conceito de interdiscurso, a partir de uma análise que 
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faz sobre o já-dito e o que se está dizendo, isto é, a constituição de sentido e a sua 

formulação (intradiscurso).  

O fato é que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, 
é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, a sua 
relação com os sujeitos e com a ideologia. A observação do interdiscurso nos 
permite, no exemplo, remeter o dizer da faixa a toda uma filiação de dizeres, 
a uma memória, e a identificá-lo em sua historicidade, em sua significância, 
mostrando seus compromissos políticos e ideológicos (ORLANDI, 1999, p. 
32). 

 Orlandi (1999), avança nesta reflexão ao afirmar que no discurso pode-se 

perceber uma relação entre o já dito e o que está sendo dito, ou, em outras palavras, 

entre a constituição do sentido (memória) e a sua formulação (atualidade). Em todo o 

dizer há um já dito, ou seja, em todo o discurso está presente o interdiscurso, ou 

melhor, em toda “fala” que ainda está sendo dita, está presente outra que já é 

conhecida (embora para o sujeito ocorra o apagamento dessa memória, efeito da 

ideologia, colocando este sujeito como fonte e origem do seu dizer) por quem fala. É 

profícuo explicar que o termo “conhecida” não implica que o sujeito enunciador do 

discurso tenha se lembrado do “ já dito”, porque para tal sujeito é este esquecimento 

que produzirá efeitos, visto que, os “já ditos” formam a nossa memória discursiva, e 

podem surgir inconscientemente no discurso. A consciência desse fato nos leva à 

compreensão do funcionamento do discurso e sua relação sujeito-ideologia. 

Para Orlandi (2007), saber como os discursos funcionam é colocar-se na 

encruzilhada de um duplo jogo da memória, é necessário pensarmos a memória sob 

dois aspectos: 

a) a memória institucionalizada, ou seja, o arquivo, o trabalho social da 

interpretação em que se distingue quem tem e quem não tem direito a ela; e 

b) a memória constitutiva, ou seja, o interdiscurso, o trabalho histórico da 

constituição da interpretação (o dizível, o repetível, o saber discursivo) 

(ORLANDI, 2007, p. 67- 68). 

 É entre a memória institucionalizada e os efeitos da memória constitutiva que a 

interpretação se faz. Desse modo, se por um lado há o congelamento de sentidos na 

repetição, por outro há a possibilidade do sentido vir a ser outro. Em outros termos, 

tomamos o arquivo como memória estabilizada, enquanto espaço em que “o dizer é 

documento, atestação de sentidos, efeito da relação de forças”. O arquivo “repousa 

sobre o realizado, menos o que se pode e mais sobre o que se deve ser dito. No 

arquivo há um efeito de fechamento, de saturação, de completude” (ORLANDI, 1996, 

p. 136). Para a autora, o interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já 
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esquecidas (já ditos) que determinam o que dizemos. Logo, para analisarmos um 

discurso, devemos considerar os já ditos e assinalar aquilo que não foi dito, foi 

silenciado ou ficou opaco, mas que pode surgir no que está sendo dito. A relação entre 

o já dito e o que está sendo dito, reforçando, conforme Orlandi (1999, p. 32), é a 

mesma relação existente entre interdiscurso e intradiscurso. 

 Simultaneamente, o interdiscurso, a historicidade, determina aquilo que, da 

situação, das condições de produção, é importante para a discursividade. Pelo 

funcionamento do interdiscurso, elimina-se, por assim dizer, a exterioridade para 

inscrevê-la no interior da textualidade. Orlandi (1999) explica:  

Pensando-se a relação da historicidade (do discurso) e a história (tal como 
se dá no mundo), é o interdiscurso que especifica, como diz M. Pêcheux, 
(1983, apud Orlandi, 1999), as condições nas quais um acontecimento 
histórico (elemento histórico descontínuo e exterior) é suscetível de vir a 
inscrever-se na continuidade interna, no espaço potencial de coerência 
próprio a uma memória. (ORLANDI, 1999, p. 33) 

 

 Conforme Orlandi (1988) as Formações Discursivas podem ser vistas como 

regionalizações do interdiscurso, configurações específicas dos discursos e suas 

relações. Assim, o interdiscurso disponibiliza dizeres, determinando, pelo já-dito, 

aquilo que constitui “uma Formação Discursiva em relação a outra, elas são 

constituídas pela contradição, são heterogêneas nelas mesmas e suas fronteiras são 

fluídas, configurando-se continuamente suas relações” (ORLANDI, 1988, p. 43). 

  Na Análise de Discurso, não há sentido sem metáfora, as palavras não têm um 

sentido próprio, preso a sua literalidade. O sentido existe exclusivamente nas relações 

de metáfora. Para a Análise do Discurso, ela significa basicamente “transferência” das 

quais uma Formação Discursiva vem a ser historicamente o lugar mais ou menos 

provisório.  

 É pela referência à Formação Discursiva que compreendemos, no 
funcionamento discursivo, os diferentes sentidos. Palavras iguais podem 
significar diferentemente porque se inscrevem em Formações Discursivas 
diferentes (ORLANDI,1988, p.44).  

  Nas palavras de Orlandi (1995), “se não fosse o trabalho do silêncio, o sujeito 

se desmancharia em sua dispersão. Sentido e sujeito não são estáticos; o sujeito se 

mantém em sua identidade graças ao funcionamento do silêncio” (ORLANDI, 1995, p. 

92). O estar (ser) - em - silêncio do sujeito lhe permite “escorregar” em busca de um 

espaço outro que não uma formação discursiva determinada. Esses espaços 

possíveis são os desvãos que delimitam as diferentes formações discursivas 
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admitindo processos de identificação deslocados dos lugares (Formações 

Discursivas) “definidos” pela sociedade.  

 Como defende Orlandi (1988): “É nela (FD) que todo sujeito se reconhece e 

ao se identificar, o sujeito adquire identidade”. A Formação Discursiva é o lugar da 

constituição do sujeito e da identificação do sujeito. 

2.2 As Formações Imaginárias 

O conceito de formações imaginárias será fundamental para nosso trabalho, pois 

ele conduzirá nossas análises. Toda vez que o sujeito de um discurso toma a palavra, 

mobiliza um funcionamento discursivo que remete às formações imaginárias.  

Rocha (2014), fez antecipações imaginárias para sua tradautoria, por que esta 

obra e não outra? Ele deixa a sua marca, como em muitos outros lugares, no título do 

livro quando complementa: Relato de um inglês na Amazônia. Já há uma 

discursividade (materialização de sentidos) na própria forma de relato da obra em 

questão. Ao dizer desse modo, na forma de relato, já vemos o funcionamento de um 

certo imaginário projetado na posição desse sujeito, posição constitutiva do seu 

discurso.  

É dessa forma que entendemos o conceito de imaginário, em Análise de 

Discurso, articulado ao sujeito, à ideologia. É nessa direção que trabalharemos o 

conceito de imaginário em nosso objeto de estudo. Qual imaginário está funcionando 

no discurso desse sujeito-autor da obra em questão? Que sentidos estão em jogo 

nesse discurso?  

 Os sentidos seriam produzidos por um certo imaginário que é social resultado 

das relações de poder e sentidos. E a ideologia seria a responsável por produzir (des) 

conhecimento dos sentidos através de processos discursivos observáveis na 

materialidade linguística.    

 Então, a prática discursiva  trabalha para que o efeito de sentido constituído 

produza a ilusão de que os sujeitos são a fonte do sentido (ilusão-esquecimento nº1) 

e de que tem o domínio do que dizem (ilusão-esquecimento nº2). 

 De acordo com Orlandi (1999) “não há discurso que não se relacione com 

outros”. 

Em outras palavras, os sentidos resultam de relações: um discurso aponta 
para outros que o sustentam, assim como para dizeres futuros. Todo discurso 
é visto como um estado de um processo discursivo mais amplo, contínuo. 
Não há, desse modo, começo absoluto nem ponto final para o discurso. Um 
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dizer tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis. 
(ORLANDI, 1999, p. 39) 

 Pelo mecanismo da antecipação, todo sujeito tem a capacidade de 

experimentar, de colocar-se no lugar do outro, em que seu interlocutor “ouve” suas 

palavras. Vejamos segundo Orlandi (1999), como acontece o mecanismo da 

antecipação: 

Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas palavras 
produzem. Esse mecanismo regula a argumentação, de tal forma que o 
sujeito dirá de um modo, ou de outro, segundo o efeito que pensa produzir 
em seu ouvinte. Este espectro varia amplamente desde a previsão de um 
interlocutor que é seu cúmplice até aquele que, no outro extremo, ele prevê 
como adversário absoluto. Dessa maneira, esse mecanismo dirige o 
processo de argumentação visando seus efeitos sobre o interlocutor 
(ORLANDI, 1999, p. 39). 

Logo, nos processos discursivos vemos funcionar muitas formações 

imaginárias designando os lugares que A e B atribuem cada um a si e ao outro, a 

imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e o lugar do outro. Segundo Pêcheux 

(1995 p. 83), todo processo discursivo supõe a existência das seguintes formações 

imaginárias: 

IA (A): Imagem do lugar de A para o sujeito colocado em A – Quem sou eu para lhe 

falar assim? 

IA (B): Imagem do lugar de B para o sujeito colocado em A – Quem é ele para que eu 

lhe fale assim? 

IB (B): Imagem do lugar de B para o sujeito colocado em B – Quem sou eu para que 

ele me fale assim? 

IB (A): Imagem do lugar de A para o sujeito colocado em B – Quem é ele para que me 

fale assim? 

 Existiriam nos mecanismos de toda formação social regras de projeção 

responsáveis por estabelecer as relações entre as situações discursivas e as posições 

dos diferentes participantes. As relações imaginárias podem ser, portanto, 

consideradas como a maneira pela qual a posição dos participantes do discurso 

intervém nas condições de produção do discurso. 

Tomlinson já traz na sua obra “original”, traduzida por Rocha (2014), a matéria-

prima de relatos de outros viajantes, em seu discurso. O imaginário da Amazônia e do 

sujeito amazônico (o outro) é de memória discursiva europeia. Esse imaginário, 
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materializado na forma de relato satisfaz e aguça a curiosidade do leitor europeu, seu 

público alvo, já que a forma de relato atesta a realidade vivida sem distância. 

Podemos concluir com Pêcheux (1995) que um processo discursivo parte da 

“imagem da posição do sujeito locutor, uma antecipação das representações do 

sujeito interlocutor, sobre a qual se funda a estratégia do discurso”. Como se trata de 

antecipações, o que é dito precede as eventuais respostas de B, que vão sancionar 

ou não as decisões antecipadas de A.  Essas antecipações são, entretanto, sempre 

atravessadas pelo já ouvido e pelo já dito, que constituem as diferentes posições das 

formações imaginárias. Isso firma a seguinte citação: 

É, pois teoricamente impossível considerar a ideologia como uma 
“consciência de grupo”, uma representação de mundo, um bloco de idéias 
válidas para uma sociedade ou uma classe, e que tenderia a se impor como 
um “todo” que o funcionalismo poderia apreender (PÊCHEUX, 1995 p. 82). 

 Orlandi (2005), referindo-se às marcas que Pêcheux atribuiu à Análise de 

Discurso, considera esta prática semelhante a um dispositivo que permite a 

textualização de político – passo importante para a compreensão da relação entre o 

simbólico e a relação de poder. Orlandi (2005) não considera a prática de leitura de 

textos por si só, não é o ponto essencial para Análise de Discurso, como concebido 

por alguns, mas sim a forma com que a linguagem é materializada na ideologia. Por 

isso, a importância de estudarmos Pêcheux (1995), para compreendermos melhor 

porque o autor considera a ideologia como a matriz do sentido: 

[...] as palavras, expressões, proposições... mudam de sentido segundo as 
posições sustentadas para aqueles que as empregam, o que quer dizer que 
elas adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é, em relação 
às formações ideológicas (PÊCHEUX, 1995, p. 160). 
 

 O discurso constitui-se em seus sentidos porque tudo que o sujeito diz se 

inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um sentido e não outro. 

Dessa forma, os sentidos são sempre determinados pela ideologia, isto é, a ideologia 

produz seus efeitos no discurso, materializando-se nele.  

A posição da qual TOMLINSON fala - a do europeu - já determinou o modo 

como ele vai ver a Amazônia, “de uma definição que, por sua vez, é parte do 

funcionamento imaginário da sociedade brasileira” (ORLANDI, 1990, p. 16), ou seja, 

já vemos em seu discurso o funcionamento de um imaginário que constrói esse outro 



 

29 
 

a Amazônia - enquanto processo discursivo que vai provendo de sentido o brasileiro 

(da Amazônia).  

2.3 Os Processos Parafrásticos e Polissêmicos 

 Quando pensamos discursivamente a linguagem, Orlandi (1999) diz que “é 

difícil tratar limites estritos entre o mesmo e diferente. Daí considerarmos que todo o 

funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre processos parafrásticos e 

processos polissêmicos” (ORLANDI,1999, p. 36). Os processos parafrásticos são 

aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a 

memória. A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. 

Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer. A paráfrase está do lado da 

estabilização. Ao passo que, na polissemia, temos o deslocamento, ruptura de 

processos de significação. Ela joga com o equívoco. 

 Conforme Orlandi (1999), “se a língua não fosse passível à falha, se à história 

não fosse passível de ruptura, não haveria transformação, não haveria movimento 

possível, nem dos sujeitos, nem dos sentidos” (ORLANDI, 1999, p. 36). Por isso, 

dizemos que os sentidos e os sujeitos sempre podem ser outros, porém nem sempre 

o são.  

 De acordo com Orlandi (1999) esse jogo entre paráfrase e polissemia atesta o 

confronto entre o simbólico e o político:  

Podemos agora compreender a relação da paráfrase com a polissemia, dizer 
que, entre o mesmo e o diferente, o analista se propõe compreender como o 
político e o linguístico se interrelacionam na constituição dos sujeitos e na 
produção de sentidos, ideologicamente assinalados. Como o sujeito (e os 
sentidos), pela repetição, estão sempre tangenciando o novo, o possível, o 
diferente. Entre o efêmero e o que se eternaliza. Num espaço fortemente 
regido pela simbolização das relações de poder (ORLANDI, 1999, p. 38). 

 Orlandi (1999), explica o “jogo entre o mesmo e o diferente, entre o já dito e o 

a se dizer, que os sujeitos e os sentidos se movimentam, fazem seus percursos, (se) 

significam” (ORLANDI,1999, p. 36). A paráfrase e a polissemia trabalham 

continuamente o dizer, de tal modo que todo discurso se faz nessa tensão entre o 

mesmo e o diferente. 
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3 Considerações sobre o tradutor/autor 

 A obra em análise, nosso objeto de estudo, conforme já dissemos, é uma 

tradução do livro The Sea and the Jungle, cujo autor é Henry Major Tomlinson, um 

jornalista inglês. Seu tradutor/autor, Hélio Rocha, diz que “está consciente dessa 

fusão”, o resultado da transformação de uma língua para outra, “que é necessário um 

certo esforço para se manter certa fidelidade à obra traduzida. É preciso fazer alguns 

ajustes e acréscimos” (ROCHA, 2014, p. 11).  

Rocha (2014) fala sobre sua primeira tradução: 

Tradução, interpretação, negociação e manipulação, como caminhos e 
desvios – na Amazônia se diz furos (se aquáticos), varadouros (se na selva) 
são aqui resultados de certo esforço para se manter certa fidelidade à obra 
traduzida, mas não sem comportar alguns ajustes e acréscimos. Como 
tradutor preocupado com o leitor que vai ter acesso ao livro somente em 
português, quis optar por um texto leve e fluente, que proporcionasse uma 
leitura agradável. Ao mesmo tempo, porém, não considero coerente, para o 
tradutor, fugir demais do estilo rebuscado e complexo do autor. Creio que o 
leitor da tradução deve ter direito de sentir um pouco da qualidade labiríntica 
do texto original. Devo, também, esclarecer que para um tradutor de primeira 
viagem, fazer a tradução de O Mar e a Selva foi um grande desafio, tendo em 
vista tratar-se de um autor bastante erudito e imaginativo. A sua escrita por 
possuir termos tomados de fontes numerosas e longínquas e trabalhar com 
alusões religiosas, mitológicas e filosóficas, exige do leitor/tradutor uma 
familiarização com termos náuticos, portuários, geográficos, botânicos, 
históricos e amazônicos e a compreensão de inúmeras chaves discursivas, 
como é o caso de citações de muitos nomes de grandes homens – Hakluyt, 
Humboldt, Spruce, Bates, Carnegie, Henry James, Shaw – dentre outros 
(ROCHA, 2014, p. 11). 

 A tradução é um desafio, mas também um risco. Se o tradutor aproximar -se 

do literal original, arrisca - se a não fazer uma boa tradução e não levar à compreensão 

aos seus leitores, não almejando o principal objetivo do seu trabalho. A interpretação 

não é imparcial, como aparenta ser, mas ideologicamente produzida. Por isso, cada 

tradutor/autor faz a sua tradução de acordo com a formação discursiva em que se 

inscreve e é constituído. Rocha deixa sua marca na capa do livro quando insere o 

subtítulo “Relato de um Inglês na Amazônia”, o tradutor/autor assume a posição – 

sujeito na escritura. 

Como tudo na nossa vida passa pela interpretação, na tradução focaliza-se, 

particularmente, a questão da interpretação. Discute-se a produtividade para a 

compreensão da tradução como gesto de produção, situado na história.  

 Afirma Orlandi (1999) que estamos comprometidos com os sentidos e o político 

e “não temos como não interpretar”: 
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Diante de qualquer fato, de qualquer objeto simbólico somos instados a 

interpretar, havendo uma injunção a interpretar. Ao falar, interpretamos. Mas, ao 

mesmo tempo, os sentidos parecem estar sempre lá (ORLANDI, 1999, p. 10). 

O que a proposição do conceito de esquecimentos formulado por Pêcheux 

enfatiza é que “os sentidos estão sempre ‘administrados’, não estão soltos”, como se 

acredita tradicionalmente. O sentido não está no sujeito nem no texto, mas no 

discurso. Por isso, o gesto interpretativo não é livre, não é da instância do sujeito, 

como preconizado pela tradição logocêntrica. 

 A esse respeito, diz Orlandi (1999), que se de um lado há imprevisibilidade na 

relação do sujeito com o sentido e da linguagem com o mundo, toda formação social 

tem formas de controle da interpretação, historicamente determinadas: 

[...] há modos de se interpretar, não é todo mundo que pode interpretar de 

acordo com sua vontade, há especialistas, há um corpo social a quem 

delegam poderes de interpretar (logo de “atribuir” sentidos), tais como o juiz, 

o professor, o advogado, o padre, etc (ORLANDI, 1999, p. 10). 

Orlandi (1999) diz que “dessa forma de entender a interpretação decorre a 

suspensão da noção de leitura, procedimento que, como se apontou anteriormente, é 

um dos postulados centrais da Análise de Discurso" (ORLANDI, 1999, p. 25). O leitor 

não é um sujeito consciente, mas sim um sujeito do discurso, o qual, está sujeito a um 

controle do dizer, da interpretação. Toda leitura precisa de um artefato teórico para 

que se efetue, assim, leitura mostra-se como não transparente, articulando-se em 

dispositivos teóricos. 

 Outro ponto fundamental para a Análise de Discurso é que não há uma verdade 

oculta atrás de um texto. O que há são gestos de interpretação. Compreender é muito 

mais do que a mera apreensão dos sentidos “literais” de um texto: é saber como um 

objeto simbólico (enunciado, texto, pintura, música etc.) produz sentidos. É saber 

como as interpretações funcionam. E a autora prossegue dizendo que quando 

interpreta, o analista já está preso em um sentido. E para concluir, Orlandi (1999), 

afirma que “a compreensão procura a explicitação dos processos de significação 

presentes no texto e permite que se possam ‘escutar’ outros sentidos que ali estão 

compreendendo como eles se constituem” (ORLANDI, 1999, p. 26). 

Ainda de acordo com Orlandi (1999) a interpretação se dá, sob condições de 

produção específicas. Em sentido restrito, trata-se das circunstâncias da enunciação, 

ou seja, o contexto imediato. “Em sentido amplo, elas incluem o contexto sócio-
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histórico e ideológico” (ORLANDI,1999, p. 30). Assim, o gesto interpretativo não se dá 

livremente, ele é determinado em suas condições de produção: o sujeito da linguagem 

interpreta, situado histórica e ideologicamente. 

A memória, na mesma direção, não é entendida como um conjunto de 

informações relativas a eventos passados ao qual o sujeito tem acesso livremente. 

Em Análise de Discurso, a memória é tratada como interdiscurso, o qual, segundo 

Orlandi (1999) é aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente conforme 

já dissemos. É a memória discursiva: “[...] o saber discursivo que torna possível todo 

dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do 

dizível, sustentando toda tomada da palavra” (ORLANDI, 1999, p. 31). Tudo o que foi 

dito sobre um tema retorna no “novo” texto. Os sentidos são convocados nesse novo 

texto. 

Para Orlandi (1999) “o dizer não é propriedade particular. As palavras não são 

só nossas. Elas significam pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar 

também significa nas nossas palavras” (ORLANDI,1999, p. 32). O sujeito diz, pensa 

que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os 

sentidos se constituem nele. O conceito de “interdiscurso” (que focaliza o já-dito) 

permite remeter um discurso a uma memória, a qual se filia a outros discursos já ditos, 

e, dessa forma, permite mostrar seus compromissos políticos e ideológicos. O 

interdiscurso, segundo Orlandi (1999) disponibiliza dizeres que afetam o modo como 

o sujeito significa em uma situação discursiva dada. 

Orlandi (1999) define o interdiscurso como o conjunto de formulações feitas e 

já esquecidas que determinam o que dizemos. Para que minhas palavras tenham 

sentido é preciso que elas já façam sentido (ORLANDI, 1999, p. 34). Uma vez que as 

palavras simples do cotidiano já chegam até nós carregadas de sentidos que não 

sabemos como se constituíram e que, no entanto, significam em nós e para nós. Como 

afirma Courtine (1984, citado por Orlandi,1999, p. 34), no interdiscurso, fala uma voz 

sem nome. 

 O estudo sobre o silêncio na obra de Orlandi (1996), abre uma perspectiva para 

uma nova forma de conceber a questão discursiva. Do ponto de vista teórico, permite 

a melhor compreensão quanto à questão da incompletude como constitutiva da 

linguagem, uma vez que há relação importante entre o silêncio, a incompletude e a 

interpretação. Segundo Orlandi (1996), “a incompletude não deve ser pensada em 
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relação a algo que seria (ou não) inteiro, mas antes em relação a algo que não se 

fecha” (ORLANDI, 1999, p.11). A autora   considera o fato de que o dizer é aberto, e 

somente, ilusoriamente, que se pensa poder dar a “palavra final”. E a autora continua 

explicando que o dizer também não tem um começo verificável: o sentido está 

(sempre) em curso. O silêncio é fundante (não há sentido sem silêncio) e esta 

incompletude decorre do fato de que a linguagem é categorização dos sentidos do 

silêncio, modo de procurar domesticá-los. O silêncio é sentido contínuo, indistinto, 

horizonte possível da significação. Orlandi (1996) explica a linguagem como estrutura 

e acontecimento: 

A linguagem, mesmo em sua vocação à unicidade, à descrição, ao completo, 
não tem como suturar o possível, porque não tem como não conviver com a 
falta, não tem como não trabalhar (com) o silêncio. Isto justamente porque a 
linguagem é estrutura e acontecimento, tendo assim de existir na relação 
necessária com a história (e com o equívoco) (ORLANDI, 1996, p. 12). 
 

 Quanto ao ponto de vista da significação, Orlandi (1996) afirma não haver uma 

relação direta do homem com o mundo, ou melhor, a relação do homem com o 

pensamento, com a linguagem e com o mundo não é direta assim como a relação 

entre a linguagem e pensamento, e linguagem e mundo têm também suas mediações. 

Disto advém a necessidade da noção de discurso para pensar essas relações 

mediadas, sobretudo porque pelo discurso melhor se compreende a relação entre 

linguagem /pensamento / mundo, haja vista o discurso ser uma das instâncias 

materiais (concretas) dessa relação.  

 Na perspectiva discursiva de Orlandi (1996), o texto é um bólido de sentidos. 

Ele parte de inúmeras direções, em múltiplos planos de significantes. 

Diferentes versões de um texto, diferentes formulações constituem novos 
produtos significativos. Nossa questão é então: o que muda nas diferentes 
versões? É só uma explicitação que lá já estava? São os seus possíveis? O 
que é uma outra formulação? O que é colocar-se um final outro? Ou outra 
direção? (ORLANDI, 1996, p. 14). 

 Nos estudos da Análise de Discurso compreendemos que qualquer 

modificação na materialidade do texto corresponde a diferentes gestos de 

interpretação, compromisso com diferentes posições do sujeito, com variadas 

formações discursivas, distintos recortes de memória, diversas relações com a 

exterioridade. Este é um aspecto crucial: a ligação da materialidade do texto e sua 

exterioridade (memória).  
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 No campo teórico da Análise de Discurso é fundamental lançar mão desse 

dispositivo analítico porque não se trabalha só com a estrutura, mas também com o 

acontecimento da linguagem, esses aspectos como: o equívoco e a forma histórica 

da interpretação são considerados na compreensão de cada gesto de interpretação. 

De acordo com Orlandi (1996) “o que talvez seja mais importante, com a noção de 

ideologia, se evita pretender chegar à verdade do sentido, estando, no entanto, 

atentos às suas diferenças” (ORLANDI, 1996, p. 98). 

 Ler é saber que o sentido pode ser outro (ORLANDI,1996). Entender o 

funcionamento do discurso enquanto objeto simbólico é entender o funcionamento da 

ideologia, vendo em todo discurso a presença de outro discurso mesmo com a 

exclusão dele, mas que o constitui. Justamente por não haver univocidade entre 

pensamento/ mundo/linguagem, haverá o espaço da interpretação e do equívoco. 

 Orlandi (1996), afirma em muitos de seus trabalhos que os fatos estão sujeitos 

à interpretação, e que “a língua, na medida em que é constituída pela falha, pelo 

deslize, pela ambiguidade faz lugar para a interpretação, pode - se perceber que não 

há como regulamentar o uso dos sentidos, embora não se deixe nunca de tentá-lo” 

(ORLANDI, 1996, p. 142). E a autora continua sua reflexão sobre a leitura:  

 
Assim, talvez fosse melhor acatar essa impossibilidade e, ao mesmo tempo, 
reconhecer a necessidade desse controle, vendo no processo das diferentes 
leituras uma reorganização do trabalho intelectual e a propensão a novas 
divisões no trabalho social da leitura. O que não descaracteriza a 
especificidade do discurso científico, mas repõe o conhecimento produzido 

como parte de um processo.  Inacabado. (ORLANDI, 1996, p.143) 

 
 Orlandi (1996), encerra sua reflexão acerca da necessidade desse controle do 

processo de leitura, falando da especificidade do discurso científico em considerá-lo 

como parte de um processo, inacabado e acrescenta “como dizemos em linguagem: 

incompleto. E, por isso mesmo, possível. Porque é isso mesmo que nos ensina o 

discurso: o lugar da falha, da incompletude é também o lugar do possível, da 

transformação” (ORLANDI, 1996, p.143).          

 Orlandi (1999, p. 73) faz uma comparação entre autor e sujeito e entre 

imaginário e real. Segundo a autora, o real do discurso é a descontinuidade, a 

dispersão, a incompletude, a falta, o equívoco, a contradição, constitutivas tanto do 

sujeito como do sentido, enquanto o imaginário é justamente a unidade, a completude, 

a coerência, a não contradição. É por essa articulação necessária entre o real e o 
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imaginário que entra o discurso e, consequentemente, a relação entre texto, sujeito e 

autor. 

3.1 Breve estudo sobre o processo tradutório  

 Pelo viés da Análise de Discurso, faremos agora uma reflexão do que 

chamamos não mais de tradução, mas de processo tradutório, termo usado por 

Mittmann (2003), que também é um processo de produção de discurso. 

Fundamentados nos estudos de Mittmann (2003) encontramos considerações 

que contribuem para a compreensão sobre a heterogeneidade no processo tradutório, 

considerando a presença-ausência do Outro e do outro, bem como o sujeito tradutor 

como “sujeito a e sujeito de”.  

 Na produção de um discurso, o autor esquece sua condição heterogênea, 

apresenta-se como responsável pelo que diz e disfarça a aparência de 

homogeneidade. Já no processo tradutório, o tradutor traz em si a voz do autor da 

obra original e, assim, responsabiliza-se pelo processo de produção do novo discurso. 

Entretanto, isso ocorre não pela voz que ali discursa, já que esta voz é imputada ao 

autor. Ou seja, no processo tradutório ocorrem os mesmos processos de “descontrole” 

(esquecimento número 1, o da ideologia e do inconsciente) e de tentativas de controle 

(esquecimento número 2, o da enunciação), porém negociados, disfarçados por uma 

outra forma de responsabilidade: a de imputar ao outro (o autor da obra original) os 

ditos e os não ditos do processo tradutório. Os esquecimentos que, como diz Pêcheux 

(1995), não podem ser confundidos com “a perda de alguma coisa que se tenha um 

dia sabido, como quando se fala perda de memória”, mas o “acobertamento da causa 

do sujeito no próprio interior de seu efeito”. (PÊCHEUX, 1995, p.183) 

 O que dá sustentação aos efeitos de sentido no processo tradutório é a 

memória discursiva - presença - ausência, sob a forma de um sempre-retorno. 

Segundo Pêcheux (2007), a memória discursiva é um elemento do pré-construído 

para que o discurso tenha sentido é preciso que o mesmo já faça sentido. 

Assim, a memória discursiva sustenta a interpretação, o dizer e, portanto, o 

gesto de traduzir. No processo tradutório, a construção do novo se dá sobre o que 

retorna, sob o efeito de que não é apenas um retorno, mas um discurso original.  

 Apresentamos três autores de uma perspectiva tradicional de processos 

tradutórios, norteados por Mittmann (2003). Começamos este estudo de teorias com: 

Eugene A. Nida, tradutor da Bíblia para a Língua Inglesa, Erwin Theodor, tradutor e 
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professor da USP e Paulo Rónai, tradutor vindo da Hungria para o Brasil, que foi um 

marco nos estudos sobre a tradução neste país. Todos são amplamente citados nos 

cursos de tradução e em artigos sobre o tema, e acreditamos que representam muito 

bem a concepção tradicional, cuja característica principal está em considerar a 

tradução como transporte de sentidos e o tradutor como instrumento desse transporte.  

 Nessa concepção, o tradutor é tratado como um invasor da obra alheia que 

deveria, na verdade, funcionar como uma ponte invisível, desaparecendo, sem deixar 

indícios, logo após concluir seu trabalho. 

Já nos estudos sob às concepções contemporâneas – na área dos estudos 

discursivos, literários ou no processo tradutório, também conforme Mittmann (2003), 

“o tradutor pode ser considerado da mesma forma que qualquer leitor proficiente que 

se depare com o discurso dito original”, ou seja, “como produtor de uma possibilidade 

de interpretação entre tantas outras, com a diferença de que ele efetua a produção de 

um novo discurso para um novo leitor imaginário inserido em uma outra cultura” 

(MITTMANN, 2003). 

 A historicidade é constitutiva do processo tradutório de acordo com Mittmann 

(2003) e, portanto, também do sentido e do tradutor, o que nos leva a atentar para o 

jogo entre memória e esquecimento, contenção e escape de sentidos, dispersão do 

sujeito e efeito de unidade, determinação e efeito de responsabilidade etc. 

 Mittmann (2003) diz que é comum nos depararmos com discursos desconfiados 

sobre o processo tradutório, as formulações como: “só leio originais, pois não confio 

nas traduções”, ou “não sei muito bem a outra língua, mas, quando posso, evito as 

traduções e leio o original”. 

 Contudo, se há uma posição que expressa a facilidade em traduzir, conforme 

Mittmann (2003), há uma outra, assumida por muitos estudiosos da tradução, que, ao 

contestar a primeira, radicaliza, afirmando que “traduzir é impossível”, “sempre se 

perde algo”, ou ainda “os cursos de graduação em tradução deveriam ser extintos, 

pois só os bons poetas podem ser bons tradutores”.  

 Mittmann (2003) diz que esta família de paráfrases caracteriza de forma 

frustrante a atividade do tradutor, e, embora “este deva sempre buscar a perfeição, 

como em qualquer atividade profissional, já reconhece antecipadamente que seu 

trabalho será sempre inferior, de segunda mão”. 
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 Na perspectiva da Análise de Discurso pecheutiana, o autor do discurso de 

base perde seu status de fonte e de dono do sentido, pois o sentido é produzido em 

outro lugar, fora dele. O autor não tem domínio sobre o sentido. Por isso, os leitores e 

também os tradutores, não têm a função de compreender um discurso tal qual ele 

teria sido pensado pelo autor, mas cada um produz uma leitura, entre as possíveis 

leituras. A respeito disto, Mittmann (2003), adverte:  

[...] isso não significa, cairmos no extremo de pensarmos que se o autor não 
domina o sentido, o leitor o domina. Além disso, se o sentido não é a vontade 
codificada do autor, também não é qualquer leitura que é aceitável. Não se 
trata de uma leitura única, pensada e permitida pelo autor, nem de qualquer 
leitura eleita pelo leitor. Há leituras possíveis (MITTMANN, 2003). 
 

Há condições sócio - históricas, diz Mittmann (2003), constituídas de outros 

discursos anteriores, conduzindo a interpretação e legitimando alguns sentidos. Por 

isso, algumas leituras são possíveis, bem como outros processos tradutórios também 

o são. Assim, o processo tradutório, longe de ser simples cópia ou equivalência de 

discursos, funciona como lugar de possibilidade: sempre pode existir outro processo 

tradutório, porque sempre outros efeitos de sentidos podem ser produzidos. 

 Nas fronteiras do discurso marcam presença-ausência, outros discursos 

possíveis, e o trabalho do tradutor se dá sobre essas presenças-ausências, sobre as 

brechas, os deslizamentos, entre o imposto e o interditado.  Vejamos o que Mittmann 

(2003) afirma sobre a tradautoria: 

 
A natureza do discurso é da ordem do repetível, do já-lá do interdiscurso que 
funciona sob a forma de fluxo e refluxo, pela memória (sob a determinação 
de uma formação discursiva na qual o sujeito se inscreve para fazer sentido), 
no intradiscurso. E é assim, portanto, que ocorre a tradautoria (MITTMANN, 
2003). 
 

 O trabalho do tradutor é o de percorrer os espaços de silêncio para aquém, 

para além e por entre os discursos, levantando hipóteses sobre possíveis não-ditos e 

já-ditos em outro lugar. 

 De acordo com a perspectiva da Análise de Discurso, consideramos que mais 

importante do que a distinção entre texto e discurso é a sua relação de imbricação, 

pois é no texto que se materializa o discurso. Durante a leitura do texto original, o 

tradutor não só decodifica informações, mas também produz sentidos. A partir daí, o   

tradutor produz um novo discurso, sobre a base das sistematicidades linguísticas da 

outra língua do processo tradutório. Este discurso se materializará num novo discurso, 

reafirmado, que é o processo tradutório. O leitor da tradução, por sua vez, ao 
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compreender o discurso, não efetua uma decodificação, ou um resgate de uma 

mensagem ali posta pelo autor com as palavras do tradutor, como outros autores 

teorizam, mas para Análise de discurso, este leitor estará também produzindo 

sentidos. 

 Pelo viés da Análise de Discurso, Pêcheux (1993, apud Mittmann, 2003, p. 82) 

vai nos dizer que “num efeito de sentidos entre os interlocutores, significa que o 

sentido não parte de A para B, mas é produzido por A e por B, ou entre A e B”. 

Pensando no processo tradutório, temos sentidos sendo produzidos entre todos os 

participantes do processo: autor, tradutor enquanto leitor, tradutor enquanto autor, 

leitor do processo tradutório e todos os outros leitores eventuais. 

 Assim, a função autor, conforme Orlandi (1995), organiza no intradiscurso os 

dizeres vindos do interdiscurso e dá coerência à heterogeneidade do sujeito. “Se o 

sujeito abriga, em princípio, opacidades e contradições, o autor, ao contrário, tem um 

compromisso com a clareza e a coerência” (ORLANDI,1995, p. 107). Ele tem que ser 

visível pela sociedade, sendo responsável pelos sentidos que sustenta. 

 Falar sobre o tradutor, da perspectiva da Análise de Discurso, significa 

considerar a interpelação ideológica que o constitui como sujeito. Pêcheux (1995) 

estabelece a distinção entre, de um lado, o sujeito da enunciação, que é o locutor, o 

sujeito que toma posição, e de outro lado, o sujeito universal, que ele qualifica como 

o “sujeito da ciência” o qual poderíamos chamar de sujeito da Formação Discursiva. 

A relação do sujeito da enunciação com o sujeito universal da Formação Discursiva 

se dá pela forma-sujeito, em cujo interior podem-se representar diferentes 

modalidades, dentre as quais Pêcheux (1995) cita “o recobrimento e a contra-

identificação”.  

O recobrimento é a identificação do sujeito enunciador com o sujeito universal 
da Formação Discursiva, caracterizando o bom sujeito, isto é, o sujeito que 
segue a regra do que pode e deve ser dito. A contra-identificação ocorre 
quando o sujeito da enunciação contesta a imposição do sujeito universal, 
gerando assim o mau sujeito (PÊCHEUX,1995, p. 214- 215). 
 

 Se o estabelecimento, pela forma-sujeito, da relação entre o sujeito da 

enunciação e o sujeito universal da Formação Discursiva, faz surgir tanto o bom como 

o mau sujeito, é possível, então, encontrarmos um antagonismo que se manifesta no 

interior da forma-sujeito. Quer dizer, existe a possibilidade de oposição entre 

posições-sujeito dentro da Formação Discursiva, gerando uma contradição interna. 
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 Essas questões são retomadas por Courtine. E o que Pêcheux chama de 

sujeito universal, Courtine (1981, p. 43) prefere chamar de sujeito de saber da 

Formação Discursiva. E, para o autor, é da relação entre o sujeito enunciador e o 

sujeito de saber de uma Formação Discursiva que surge a posição-sujeito. Como 

desta relação podem surgir diferentes posições-sujeito, o autor afirma que a forma-

sujeito é responsável pela descrição das diferentes posições-sujeito de uma 

Formação Discursiva. A partir desta relação, o tradutor, enquanto sujeito enunciador 

assume uma “posição-sujeito”, que se inscreve em sua formulação, no caso, o 

processo tradutório.  

Falar sobre o tradutor do ponto de vista da AD implica considerar a 
interpelação ideológica, que o constitui como sujeito através da sua relação 
com o sujeito de saber de uma FD. A partir desta relação, o tradutor, enquanto 
sujeito enunciador, assume uma posição-sujeito, que se inscreve em sua 
formulação, no caso, o texto da tradução (MITTMANN, 2003). 
 

É, portanto, segundo Mittmann (2003), “dessa relação que determina a 

produção de sentidos que se dá tanto na leitura do original, como na produção do 

texto da tradução” (MITTMANN, 2003). Daí, a singularidade de cada tradução, ou seja, 

um mesmo original “pode ser traduzido por vários tradutores e em cada processo 

tradutório o resultado será diferente, porque o discurso será outro, o tradutor será 

outro, a posição-sujeito será outra”.  

 Mittmann (2003), continua dizendo que o “resultado também será diferente a 

cada novo processo tradutório, ou sua revisão, de um mesmo discurso, por um mesmo 

tradutor”. Desse modo, podemos fazer uma passagem da função-autor, como 

princípio de organização e de efeito de unicidade, efeito de origem e coerência.  

Foucault (1987) afirma que é a “função-tradutor, a qual lida com o estar entre 

duas línguas, como princípio que leva ao efeito de proximidade entre dois discursos, 

ou mesmo de agregação”. A função-tradutor seria, portanto, uma função do sujeito 

(interpelação, tomada de posição) no processo da tradautoria, conceito desenvolvido 

por Mittmann (2003), na perspectiva da Análise de Discurso, ou seja, da construção 

da autoria no processo tradutório. Assim, numa extensão desta função, Mittmann (2003) 

diz:  

 
Ao refletirmos sobre o processo tradutório, podemos pensar numa função 
tradutor como a função que organiza a heterogeneidade de vozes, como a 
posição-sujeito do tradutor, a posição-sujeito do autor (ou a imagem que o 
tradutor tem dela), além das outras vozes vindas do interdiscurso e que 
entram no processo tradutório ou nas Notas do Tradutor, seja como pré - 
construído (o Outro, aquilo que afirma que “é assim que se diz”), seja como 
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discurso transverso (o outro, as vozes que podem ser localizadas), como no 
caso de discursos de dicionários (MITTMANN, 2003). 
 

 Segundo Mittmann (2003), esta função - tradutor seria responsável pelo efeito 

de coerência, além de ser incumbida também pelo efeito de responsabilidade e pela 

ilusão de reprodução ou de imitação do original. Principalmente, esta função seria 

responsável pela interpretação, isto é, pela produção de alguns sentidos e 

silenciamento de outros.  

 Compreendemos, assim, que o equívoco é inerente à língua e que o sentido 

pode sempre ser outro, além daquele que o sujeito percebe em sua interpelação. 

Como diz Pêcheux (1990): 

Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de 
si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um 
outro (a não ser que a proibição da interpretação própria ao logicamente 
estável se exerça sobre ele explicitamente). Todo enunciado, toda sequência 
de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma série (léxico – 
sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar 
a interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise de discurso.  
(PÊCHEUX, 1990, p. 53).  
 

 Negar este equívoco, segundo Pêcheux (1990), é cair na ilusão de que “sempre 

se pode saber do que se fala [...] negando o ato de interpretação no próprio momento 

em que ele aparece” (Pêcheux, 1990, p.55).  

 Esse deslizamento ou deslocamento de sentidos se dá devido a passagem do 

enunciado de uma Formação Discursiva para outra, que acontece tanto na produção 

do discurso, quanto na leitura. Dessa forma, portanto, esclarece Ferreira (1994) “a 

possibilidade sempre presente de (des) construir os sentidos, alterar sua direção e 

jogar com eles” (FERREIRA, 1994, p. 152). E a autora continua, é justamente o 

equívoco, por ser constitutivo de toda interpretação, que é o objeto de interesse da 

Análise de Discurso, que o busca nas falhas, deslocamentos e rupturas de sentidos.  

 Na figura proposta por Orlandi (1996, p. 81) para ilustrar o efeito metafórico, 

podemos observar os deslizamentos de sentido. Também fica exposta a língua e 

historicidade no discurso, através da metáfora: 

a,b,c,d,e,f 

g,b,c,d,e,f 

g,h,c,d,e,f 

g, h, i,d,e,f 

g, h, i,j, e,f 

g,h,i,j,k,f 

g,h,i,j,k,l 
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Figura1.Proposta para ilustrar o efeito metafórico e os deslizamentos de sentidos 
Fonte: Interpretação; autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico 

(Orlandi, 1996, p. 81) 
 

 Conforme Orlandi (1996), o ponto de partida (a, b, c, d, e, f) e o ponto de 

chegada (g, h, i, j, k, l), através de deslizamentos de sentidos, de próximo em próximo, 

são totalmente distintos. 

No entanto, algo do mesmo está nesse diferente; pelo processo de produção 
de sentidos, necessariamente sujeito ao deslize, há sempre um possível 
“outro”, mas que constitui o mesmo (o deslize de sentido de a para g faz parte 
do sentido de a também). Ou seja, o mesmo já é produção da história, já é 
parte do efeito metafórico. A historicidade está aí representada justamente 
pelos deslizes (paráfrases) que instalam o dizer no jogo das diferentes 
formações discursivas (ORLANDI, 1996, p. 81). 
 

 Orlandi (1996) explicita, “fala-se a mesma língua, mas se fala diferente. Pelo 

efeito metafórico. Esse deslize, próprio da ordem do simbólico, é o lugar da 

interpretação, da ideologia, da historicidade” (ORLANDI, 1996, p. 81). 

 Na Análise de Discurso, Mittmann (2003), considera “o processo tradutório, um 

processo amplo, que envolve o autor, o tradutor, os leitores e as condições de 

produção”. Ela comenta que “não se trata, portanto, de analisar o ato individual de um 

tradutor, como a tradução tem sido vista, mas de um processo complexo que não 

começa nem termina no tradutor” (MITTMANN, 2003).  A autora, em seus estudos, 

trabalha o processo tradutório como um processo de relação de sentidos e de 

produção de discursos, que surge a partir de condições sócio-históricas de produção. 

O conhecimento dessa nova perspectiva faz com que todo um novo quadro teórico 

sobre o processo tradutório se delineie. 

 De acordo com Mittmann (2003), o sentido não é unívoco, universal e 

transparente, capaz de ser transportado de forma ilesa, mas é produzido em 

condições de produção particulares, isto é, tem como fonte o interdiscurso e é 

determinado pela Formação Discursiva em que o discurso é produzido. Ela afirma que 

“o equívoco é a possibilidade de que o sentido sempre possa ser outro, é próprio da 

língua e do sentido, é constitutivo de toda e qualquer interpretação e, por isso, é 

constitutivo também de todo e qualquer processo tradutório” (MITTMANN, 2003).  

 Segundo Mittmann (2003), a função - tradutor é responsável pela tentativa de 

controlar os sentidos no discurso do processo tradutório, de acordo com a 

interpretação que o tradutor faz do original. E é responsável também pela ilusão de 

que o tradutor está apenas reproduzindo a voz una e coerente do autor do original. 



 

42 
 

Estas ilusões são efeitos ideológicos, construídos pelo próprio discurso através da 

função - tradutor, e também fora desta função – tradutor. 

Como há a ilusão de que o tradutor é responsável pelas escolhas que realiza, 
paradoxalmente, há também a ilusão de que ele simplesmente reproduz o 
que o autor do original ‘quis dizer’, recuperando sentidos universais, 
evidentes (MITTMANN, 2003). 
 

 Foi esse processo de construção desta ilusão no discurso que a autora 

procurou desvendar no decorrer de seu estudo, ao apresentarmos as condições sócio 

- históricas de produção do processo tradutório e de constituição do sujeito e do 

sentido. 

 Para Mittmann (2003), da posição de que fala o sujeito tradutor, da função-

tradutor, podemos verificar, na sua construção discursiva, a construção de uma 

representação imaginária, a partir da própria posição – sujeito que ocupa. Essa 

representação imaginária é constitutiva do referente de seu discurso, ou seja, do 

objeto que estará sendo construído no seu discurso na função – tradutor. 

  Considera Mittmann (2003) que a N.T. (Nota Tradutória) faz parte do processo 

tradutório e materializa o discurso do tradutor, num momento em que este discurso 

não se confunde ilusoriamente com o do autor do texto original, como acontece no 

restante do texto da tradução. 

Conforme Mittmann (2003), a inserção de notas de rodapé nos textos se baseia 

em dois argumentos:  

1) o argumento da falta de clareza do texto e de desconhecimento pelo leitor.  

2) o argumento da necessidade da nota, como se esta fosse um prolongamento 

do texto que comenta. 

 Consideramos mais viável o primeiro argumento, por conta dos discursos de 

fontes diversas. Apesar de sabermos que as notas de rodapé ou notas do tradutor, 

no processo tradutório, conforme Mittmann (2003) “não se constituem em uma 

simples ferramenta de esclarecimento ou enriquecimento de que dispõem os 

tradutores”. 

Trata-se, antes, da manifestação do desejo da completude constitutivo dos 
sujeitos. Trata-se do desejo de alcançar a totalidade dos sentidos da língua 
fonte. Desejo este que será sempre frustrado, uma vez que o próprio "original" 
não está fechado em si mesmo, mas oferece leituras alternativas. (Mittmann, 
2003) 
 

 Rocha (2014) diz que encontrou muitos obstáculos na construção do processo 

tradutório da obra O Mar e a Selva, Relato de um inglês na Amazônia, devido ao “estilo 



 

43 
 

refinado e intrincado do autor original, pois sua tessitura linguística não se dá de forma 

direta, nem se compõe de períodos e de parágrafos curtos” (ROCHA, 2014, p. 11). O 

tradutor/autor comenta que todas essas dificuldades contribuíram para essa longa 

demora em sua tradução. Nesta obra, há cento e seis notas do tradutor, demonstrando 

que Rocha, da posição da função-autor, tem a ilusão do desejo de completude no seu 

processo tradutório. 

 Mittmann (2003), na epígrafe de sua tese, apresenta o comentário do autor Luis 

Fernando Veríssimo sobre notas de rodapé, ele diz que é incômodo, mas necessário:   

Alguém já disse que interromper a leitura 
  para consultar notas de rodapé é como ter 
     que sair da cama quentinha para ver 
         que barulho é aquele no porão.  
 

Orlandi (1999) diz que “o lugar do movimento é também o lugar da 

estabilização; a fuga de sentidos se dá, também, como alerta para o controle” 

(ORLANDI, 1996, p.13). Como exemplifica a autora, notas de rodapé funcionam como 

forma de domesticar o que ameaça escapar, como forma de um acabamento 

impossível. As notas, diz ela, não fecham, definitivamente, antes são como “cicatriz”, 

marca de incompletude, de sentidos postos em silêncio. 

 A Análise de Discurso considera de grande valia o trabalho do tradutor porque 

circulam os espaços de silêncio para aquém, para além e por entre as palavras, 

levanta hipóteses sobre possíveis não-ditos e já-ditos em outro lugar, desconfia da 

transparência, da unicidade da língua regulada e, principalmente, da tomada de 

posição. 

 Mittmann (2003), destaca “o enfrentamento do tradutor com a opacidade do 

texto e da língua, com a metáfora pontual e com o efeito metafórico constitutivo de 

todo dizer/interpretar”, com os equívocos, deslizamentos e urgências de contenção, 

sua atuação sob o esquecimento número 2, no processo da tradautoria. Autora diz 

que tudo isso permitirá a ampliação dos questionamentos relevantes e produtivos, 

envolvendo os estudos do processo tradutório e contribuirá, significativamente, para 

as pesquisas da Análise de Discurso. 
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4 As Condições de Produção: o processo histórico de constituição do discurso 

em O Mar e a Selva - Relato de um inglês na Amazônia 

 

 Já foram realizados muitos estudos acerca das questões históricas sobre a 

Amazônia, a construção da EFMM e relatos de viajantes. Também, já receberam 

diferentes tratamentos, resultando em abordagens e perspectivas teóricas distintas 

como: a pós-colonial, a historiográfica, antropológica, sociológica entre outras. No 

decorrer dos nossos estudos, destacaremos as diferenças conceituais/ teóricas da 

Análise de Discurso dessas outras vertentes. Não é nosso intuito enaltecer uma teoria 

nem desvalorizar outra, queremos mostrar os diferentes enfoques e conceitos. Nessa 

parte do trabalho, faremos uma breve discussão sobre o imaginário amazônico de 

algumas obras literárias (trabalhos produzidos sob perspectivas e metodologias 

diferentes) que se constituiu em torno dessa temática que aqui estamos estudando, a 

partir da perspectiva da Análise de Discurso. 

De acordo com Orlandi (1999), cada enunciado pode revelar grandes 

diferenças como, por exemplo, entre a ideia de exterior na pragmática e o conceito de   

exterioridade na Análise de Discurso:  

[...] o sujeito é linguístico-histórico constituído pelo esquecimento e pela 
ideologia e o modo como definem o exterior (na pragmática o exterior é o fora 
e não o interdiscurso) marcam as   diferenças teóricas, de distintos 
procedimentos analíticos com suas consequências práticas diversificadas 
(ORLANDI, 1999, p. 91). 

Em suma, Orlandi (1999) explica o que faz a diferença é a própria noção de 

língua trabalhada na Análise de Discurso – como um sistema sujeito a falhas – e o da 

ideologia como constitutiva tanto do sujeito quanto da produção de sentidos 

(ORLANDI, 1999, p. 92).    

 Das inúmeras leituras3 que fizemos sobre a Amazônia, vimos que desde os 

mais remotos tempos, ela sempre despertou interesses de diversos autores vindos 

das mais longínquas partes do planeta. Navegantes, cientistas, intelectuais, homens 

da mídia, curiosos e aventureiros foram atraídos pelos mistérios da“Hiléia Amazônica”, 

batizada assim pelo naturalista alemão Humbolt, em 1872. “As florestas densas” 

descritas por Souza (2009, p. 19), em “História da Amazônia” e os rios exuberantes 

                                                           
3  Lembramos que de nossa perspectiva esses diferentes estudos sobre a Amazônia constituem 
diferentes interpretações sobre o referente: a Amazônia. Em nossa pesquisa, eles nos interessam como 
a construção de uma memória discursiva, ou seja, como uma literatura, um dizível, um conjunto de 
dizeres sobre tal questão, enfim como discursos teóricos.   
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que parecem mar. As riquezas naturais principalmente os garimpos de ouro. Diz o 

autor que os olhares de todo o mundo voltaram - se para essas ditas regiões 

“selvagens”.  

Gondim (2007), traz em “A invenção da Amazônia”, as imagens amazônicas do 

“Paraíso e fonte de juventude eterna”, os relatos trágicos e de atos heroicos, narrativas 

de batalhas e vitórias contra as dificuldades que a floresta e os indígenas 

representaram e ainda representam aos viajantes.  

Essas narrativas e descrições tornaram-se parte do imaginário brasileiro e 

europeu. Outras representações imaginárias também foram descritas sobre a 

Amazônia como: o “El Dorado”, o “Paraíso Bucólico”, o “Paraíso Perdido” de Euclides 

da Cunha, às paisagens magnetizadoras do “Paraíso Tropical”. “O Inferno Verde”, de 

Rangel, as tragédias amazônicas em “A Ferrovia do Diabo”, de Ferreira e, a mesma 

obra, também conhecida por “Ferrovia da Morte”. 

 A obra As Botas do Diabo de Kurt Falkenburger (1971) também comenta sobre 

a Amazônia, quando “o Brasil e a Bolívia celebraram um acordo de amizade, pelo qual 

os signatários garantiram mutuamente o direito de livre passagem fluvial em seus 

territórios” (FALKENBURGER, 1971, p. 57). 

 Coppola (1994), em perspectiva historiográfica (cronológica), fez estudos 

sobre os ciclos auríferos que caracterizam a mineração nacional. Destacou os 

garimpos na Amazônia, as vantagens econômicas da extração de ouro, associados 

aos danos ocupacionais e ambientais. 

Na sequência, também sob uma perspectiva historiográfica, temos a posição 

de Segundo (2015), em seu estudo sobre a colonização da Amazônia. Ele dividiu a 

colonização em três fases: “a primeira se identifica com o Plano de Integração 

Nacional” (PIN). Este discurso positivista, produz efeitos de sentidos e mobiliza 

pessoas do Brasil inteiro para povoar a Amazônia. Ignorando as populações já 

existentes, os indígenas.  A segunda é o Programa Polamazônia. Dentre as principais 

iniciativas do plano se destacavam a construção de rodovias, projetos de colonização 

na Amazônia e projetos de irrigação no nordeste brasileiro. O governo federal 

estimulou a formação de fazendas de gado e a extração de recursos naturais. 

 De acordo com Segundo, em Porto Velho, os trabalhadores e aventureiros 

eram atraídos pelo ouro encontrado em grande quantidade no Rio Madeira. Na época, 

os garimpeiros destruíram a vegetação e contaminaram o leito do rio com mercúrio. 
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Ainda conforme este autor o governo fez reduções de tributos e benefícios 

fiscais, incentivou a ocupação, principalmente no norte de Mato Grosso e sudeste e 

leste do Pará. As fazendas da Volkswagen do Brasil, com cento e quarenta mil 

hectares, e da multinacional Liquigás Group, com quinhentos e sessenta e seis mil 

hectares, exemplificam o modelo dessa segunda fase. 

A terceira fase, de acordo com Segundo (2015), teve início nos anos oitenta, o 

governo brasileiro promoveu, novos assentamentos rurais e mega projetos 

amazônicos. Um desses projetos foi o Polonoroeste, financiado pelo Banco Mundial. 

Fizemos estas breves considerações sob uma perspectiva historiográfica, a fim 

de apresentar um panorama geral. Estamos cientes de que essa abordagem 

apresenta os fatos em um encadeamento que leva em conta causa/consequência, e 

isso não nos dá uma compreensão do processo histórico das tensões, rupturas e 

deslocamentos próprios do real da história. Desse modo, e de nossa perspectiva, a 

discursiva, a história não é acúmulo, nem é contínua, não é linear, mas, por outro lado, 

ela está sujeita a falhas, a rupturas e deslocamentos.    

Como vemos esta abordagem historiográfica apresenta uma história 

homogênea, conferindo a ela uma unidade, uma verdade, e não deixa ver o processo 

de constituição (da produção) dos sentidos, em outras palavras, o real da história.   

Faremos, a seguir, algumas reflexões sobre o relato e colonização no Brasil, 

da perspectiva da Análise de Discurso. Para Orlandi (1999), esses discursos de 

colonização e integração têm “efeitos de sentidos que nos colocam uma marca de 

nascença, a qual funcionará ao longo de nossa história: o discurso colonial”. É esse 

processo “que faz com que o ter sido colonizado deixa uma marca histórica para 

significar uma essência. Uma vez colono...  

E um dos seus efeitos – que não é o menor – é o chamo a “perversidade do 
político”. Isto é, no imaginário construído por essas práticas de linguagem, as 
relações de colonização aparecem não em seu lugar próprio, mas sim como 
reflexo indireto. Isto acontece sempre que um discurso se faz passar por outro 
discurso.  Nesse caso, se apaga o discurso histórico e se produz um discurso 
sobre a cultura. Como efeito desse apagamento, a cultura resulta em 
“exotismo”. Paralelamente, se apagam as razões políticas que se apresentam 
então como um discurso moral [...] mais interessante é procurar compreender 
como se produzem esses sentidos que se dão por evidentes e definidos 
(ORLANDI, 1999, pp. 16 -17). 
 

 Conforme Nunes (1994), em pesquisas pelo viés da Análise de Discurso, 

aponta diferentes condições de produção da leitura no Brasil e na Europa e são assim 

descritas por ele: 
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Na conjuntura da colonização, eles circulavam na Europa, em geral, como 
um novo tipo de saber proporcionado aos leitores. Em meio às publicações 
crescentes desde o desenvolvimento das técnicas de imprensa no século XV, 
esse saber vinha propagar as notícias sobre as viagens, as descobertas, as 
terras e os costumes estranhos. Por outro lado, serviam de informações para 
os representantes do reino, que avaliavam a política de colonização; para os 
eclesiásticos, que avaliam situação da catequese; assim como para a própria 
formação de missionários e outros que se dirigiam para o Novo Mundo 
(NUNES,1994, p.46). 

 De acordo com Orlandi (1994), um efeito maior domina essas relações 

discursivas e faz com que, a partir da memória europeia já estabelecida, se “possam 

atribuir sentidos a um mundo ainda sem sentido, cuja memória não conta, pois não 

tem uma escrita que a configure em confronto com a memória escrita europeia” 

(ORLANDI, 1994, 47). Assim, esses países, e em nosso caso específico, o Brasil, se 

encontram num lugar específico na história, ao serem falados (escritos) pela memória 

outra, a memória europeia. E a autora declara:  

Essa será uma clivagem constitutiva da história desses países de 
colonização, que se marca pelo apagamento da história em função da 
acentuação das características culturais. A história continua sendo a história 
da Europa com particularidades culturais que são acrescidas com as 
descobertas. (ORLANDI, 1994, p. 47- 48) 
 

 Nunes (1994) salienta o caráter de relatório desses textos, que eram “feitos 

para os Reinos e às Ordens religiosas”, trata-se de um discurso regulado pelas 

exigências das autoridades superiores na Europa, conforme os interesses políticos, 

econômicos e religiosos. Como esclarece o autor nesta citação:  

No Brasil, a circulação de relatos era restrita a pequenos grupos: os 
missionários, os eclesiásticos e aos governadores. As situações discursivas, 
nos relatos, são muito variadas. Há narrações de acontecimentos, viagens, 
práticas catequéticas, descrições dos costumes, das plantas, dos animais, da 
língua indígena e reproduções de diálogos, sermões etc. Em alguns 
momentos vigoram mais as descrições, em outros as narrações, e muitas 
vezes coexistem várias modalidades de discurso. (NUNES, 1994, p. 47) 

 Segundo Orlandi (1994, p. 49), “a passagem narração/descrição na história dos 

discursos sobre o Brasil, refere-se ao modo de significar a realidade brasileira”. Este 

modo tem a ver com as transformações das relações entre história e ciência. Vejamos 

as considerações da autora: 

Se, no século XVI, é o discurso sobre a cultura, os costumes, a religião, que 
ocupa a frente da cena da cientificidade, no século XIX é o inventário das 
espécies que desempenha este papel. Os longos relatos (em que a narrativa 
simula a dissertação) e os relatórios dos missionários vão ceder seu espaço 
às exaustivas e aos diários de campo e assim como às classificações dos 
objetos, seja da fauna, da flora, das línguas, dos habitantes, das raças. Ainda 
que também se apresente como relatos de viagem, a forma material dos 
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discursos dos naturalistas dessa época já não é a da narrativa, mas a da 
descrição (ORLANDI,1994, p.49). 

 Nunes (1994) diz que nos relatos de viajantes a circulação “restringe-se quase 

que inteiramente à Europa; do mesmo modo, a caracterização dos gestos 

interpretativos é em sua maior parte atribuída aos leitores europeus: reis, 

historiadores, viajantes e estudiosos” (NUNES, 1994, p.56). A imagem do indígena 

construída, com essas leituras, marcará as leituras posteriores sobre os habitantes do 

Novo Mundo. A sedimentação dos discursos dos viajantes e missionários fornece a 

matéria-prima para outros discursos e leituras, compondo um espaço de memória em 

que se atribui uma imagem para o outro, desde o ponto de vista europeu.  

 Os leitores são curiosos. Esse é um lugar-comum “ao se falar dos leitores, da 

relação do homem com a materialidade escrita, um lugar em que a interpelação 

intelectual se instala em meio à produção de conhecimentos” (NUNES, 1994, p. 56). 

 Os relatos de viajantes e missionários propõem-se a satisfazer essa 

curiosidade, a dar prazer aos leitores e a contentá-los com o conhecimento sobre o 

Novo Mundo: 

Nota-se que essa rede de questões se modifica com o decorrer do processo 
colonizador e com a transformação do contexto cultural europeu. Além disso, 
as questões emergentes no Brasil também passam a ter grande peso na 
produção dos relatos. O investimento da catequese é com efeito um 
acontecimento significativo para a produção de discursos e leituras sobre o 
Brasil. Ainda que os índios não tenham tradição escrita, eles ganham status 
de leitores e são posicionados na rede de questões, sendo iniciados em uma 
prática de leitura. Não importa aqui questionar a capacidade de leitura dos 
índios, mas analisar o fato de que o discurso constrói uma posição para ele, 
e que essa posição inaugura, por identificação com o colonizado, o espaço 
de memória para o leitor brasileiro (NUNES, 1994, p. 57). 
 

 Conforme Nunes (1994), vamos nos deter no leitor europeu. Podemos distinguir 

no discurso algum tipo de apreciação que mostram as preferências desses leitores, o 

que permite que analisemos o seu perfil. Além das qualidades que se referem às 

inclinações dos leitores: a curiosidade, o gosto e temos também a indicação de efeitos 

causados pelas leituras: o prazer, a satisfação, a admiração, a surpresa, o escândalo, 

o estranhamento, a desilusão, o aborrecimento. E também de qualidades que 

apresentam valor moral: piedade, misericórdia, sinceridade, honestidade, etc. Ao 

analisarmos essas caracterizações, propostas por Nunes (1994), veremos quais 

espaços discursivos estão em jogo e como se configuram as regiões que definem as 

possibilidades interpretativas. 
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 A constituição da posição do leitor no Brasil de acordo com Nunes (1994) 

“ocorre sob uma determinação ideológica em que se articulam aspectos da sociedade 

indígena e da sociedade europeia” (ORLANDI, 1994, p. 78). Quando os colonizadores 

chegaram, tinham algumas opções, entre as quais se destacam estas duas: 

Conquistar o país pela força eliminando a cultura indígena e sua memória; ou 
travar relações de contato que tragam benefício aos reinos, num processo de 
dominação e transformação política e cultural. Apesar de a primeira opção ter 
sido muitas vezes efetuada, a segunda também o foi. A inferioridade militar 
das nações indígenas, bem como, a receptividade destas em relação aos 
europeus possibilitam o estabelecimento de relações de contato, de maneira 
que em muitas regiões se estabelece o convívio social-cultural com base no 
tráfico de mercadorias e na prática catequética. Além de trazer riquezas para 
os reinos, o tráfico é um modo de introduzir os valores civis do europeu 
(NUNES, 1994, p. 78).   

  

 Para Nunes (1994), essa posição apresenta certamente um caráter ambíguo, 

digamos até, paradoxal, visto que o índio não se pode apresentar como sujeito na 

tradição escrita europeia, sem que sua identidade seja abalada. De qualquer forma, 

constrói-se no discurso essa posição, e a partir daí se reconfiguram os espaços 

discursivos com gestos de leitura e releitura.    

 Todo leitor, conforme Nunes (1998, p. 25), tem sua leitura e, portanto, 

apresenta uma relação específica com os textos, com a sedimentação dos sentidos, 

de acordo com as condições de produção da leitura em épocas determinadas. O 

sujeito se constitui como leitor dentro de uma memória social de leitura. Em vista disso, 

não podemos deixar de levar em conta os traços discursivos que, ao longo de nossa 

história, vêm formando o corpo social de uma memória de leitura, aquilo que permite 

ao leitor brasileiro restabelecer os implícitos, os não ditos, os estereótipos.  

 Lembrando que a memória aqui é vista não como um acúmulo de conteúdo, 

um espaço pleno e homogêneo, mas como “um espaço móvel de divisões, de 

disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos, de regularização... Um 

espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos”. (PÊCHEUX, 

apud NUNES, 1998, p. 26). 

 Paul Henry (1994), nos diz que a história não é evolução, nem cronologia, mas 

sim, sentido. Ferreira (2003), recorrendo a Paul Henry (1994), em busca de uma 

reflexão sobre a história no campo da Análise de Discurso, coloca que autor refuta, 

portanto, o caráter de descrição empírica normalmente atribuído para à história como 

se fosse mero relato de acontecimentos. Pêcheux resume a questão ao afirmar que 

“a história está na língua, já que os fatos históricos existem sob efeito de interpretação” 
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(FERREIRA, 2003).  A história necessita do discurso para existir, assim como a língua 

necessita dela para significar.   

4. 1 A Historicidade e a Produção de Sentidos em Discursividades sobre a (re) 
construção da EFMM 

 Para direcionarmos nossa pesquisa é extremamente necessário fazermos um 

recorte, ou seja precisamos delimitar historicamente, para compreendermos de como 

foram constituídos os acontecimentos sociais, históricos, políticos, econômicos e 

culturais no Brasil, especificamente dos que se referem ao momento histórico 

delimitado pelo nosso objeto de pesquisa e as condições de produção da construção 

da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, em Porto Velho, Rondônia, acontecimento este 

tratado/relatado pelo escritor e jornalista inglês Henry Major Tomlinson no seu livro 

The Sea and the Jungle. Ressaltamos que nos valemos nesta pesquisa do processo 

tradutório de Hélio Rocha, autor do livro O Mar e a Selva - Relato de um inglês na 

Amazônia. 

 A relevância de estudarmos a história da Amazônia e do Brasil, mesmo que 

brevemente, observando a delimitação histórica do recorte de nossa pesquisa, incide 

na compreensão da história da construção da EFMM4, a qual originou a cidade Porto 

Velho e que esta história, em nossa perspectiva discursiva, não se define pela 

cronologia, nem por seus acidentes, nem tampouco pela evolução, mas pela produção 

de sentidos (HENRY, 1994, p. 52).  

 Henry (1994) afirma “que é ilusório colocar para a história uma questão de 

origem e esperar dela a explicação do que existe”. Ao contrário, “não há fato ou evento 

histórico que não faça sentido, que não peça interpretação, que não reclame que lhe 

achemos causas e consequências” (HENRY, 1994, p. 52). 

 É nisso que consiste, para nós, a história, diz Henry (1994) “nesse fazer sentido, 

mesmo que possamos divergir sobre esse sentido em cada caso. Isto vale para nossa 

história pessoal, assim como para outra, a grande História”. Desta forma o autor 

defende a teoria:   

Em se tratando das ciências humanas, se nós não nos contentamos com uma 
historiografia que fingiria ignorar esse sentido que está sempre já – lá a 
retificar, a corrigir, a nuançar, é preciso admitir que não podemos não ser 
levados a reabrir essas questões fundamentais que as ciências humanas não 

                                                           
4 Os trabalhadores da empresa de Percival Faquhar usavam o velho porto para descarregar materiais para a 
construção da EFMM, por isso, passou a ser o ponto inicial da ferrovia. Esta localidade pertencia à Província do 
Amazonas e foi oficializada com o nome de Porto Velho.  
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cessaram de tentar evitar, que lhes retornam através da crítica interna e 
externa e que fixam os limites dos saberes que elas nos apresentam. 
(HENRY, 1994, p.52) 

 Os discursos estabelecem uma história, por isso, não poderíamos “nos subtrair 

se quisermos fazer seriamente o que pretendemos. Não poderíamos esconder por 

muito tempo que essas questões desembocam muito rapidamente no terreno da ética 

e da política” (HENRY,1994, p. 52).  

 Como fizeram trabalhar este acontecimento da (re) construção da Estrada 

Madeira-Mamoré, nos primeiros discursos e na verdade antes mesmo da 

reconstrução ter sido iniciada, e retomada várias vezes? Como este acontecimento foi 

configurado discursivamente?   

Para Pêcheux, um acontecimento “é um ponto de encontro entre uma 

atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 1990, p.17), nisso consiste nossa busca 

neste trabalho, em descrever as condições de produção deste acontecimento. Que 

espaço da memória ele convoca. Este acontecimento irrompe, mas sua interpretação 

exige que nos perguntemos pelo processo discursivo do qual ele faz parte. É esse real 

da história que buscamos compreender, considerando o surgimento desse 

acontecimento discursivo. O que nos interessa aqui é olhar para os processos de 

produção de sentidos em torno da constituição desse acontecimento discursivo: A 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Constituiu-se também uma memória, por meio das 

discursividades em torno desse acontecimento. 

 Orlandi (1999) explicita que “nos estudos discursivos, não se separam forma e 

conteúdo e procura-se compreender a língua não só como uma estrutura, mas 

sobretudo como um acontecimento” (ORLANDI, 1999, p. 19).  Aí entra a contribuição 

da Psicanálise, com o deslocamento da noção de homem para sujeito. Este, por sua 

vez, se constitui na relação com o simbólico, na história.  Reunindo estrutura e 

acontecimento, a forma material é vista como o acontecimento do significante (língua) 

em um sujeito afetado pela história.  

 O discurso é um deslocamento na rede de filiações, mas este deslocamento é 

justamente deslocamento em relação a uma filiação (memória) que sustenta a 

possibilidade mesma de se produzir sentido. Cada acontecimento discursivo é inédito 

e o retorno da memória não é simples reprodução.  Como explica Orlandi (1996): 

No entanto, isto não significa, por si, que haja transformação do sentido 
(sentido novo) ruptura. A própria mudança com o mesmo, já que a noção de 
repetição empírica, formal e histórica – supõe tanto o fechamento quanto a 
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possibilidade de deslocamento, embora ambos sejam o retorno, 
interpretação. (ORLANDI, 1996, p. 93).  

  

Orlandi (1996) destaca o funcionamento. O que supre a estrutura de movimento 

é o fato de ocorrer alguma coisa no registro do histórico: acontecimento. Contudo, 

tem-se observado que os pesquisadores, sem abandonar o termo ‘acontecimento’, 

têm analisado “o evento/acontecimento com matizes, o que levanta reflexões 

adicionais, mostrando o quanto a interpretação e subsequente direcionamento muda 

também a abordagem” (ORLANDI, 1996, p,93). 

 Nesse sentido, a própria obra, objeto de estudo deste trabalho, constitui uma  

discursividade acerca desse acontecimento da (re) construção da EFMM. Temos com 

essa obra um discurso na forma de relato que faz trabalhar os efeitos desse 

acontecimento, imprimindo o efeito de verdade à interpretação que nela encontramos 

sobre o acontecimento da (re) construção da EFMM. Tudo se passa como se 

Tomlinson estando ali, estaria vendo, testemunhando, atestando tudo. Porém, não 

podemos nos esquecer de que nossa relação com o mundo, com o outro é 

atravessada pelas relações imaginárias, que determinam nossos olhares. 

 O relato de viagem iniciou-se em 19 de dezembro de 1909, momento em que 

o jornalista inglês e os outros tripulantes zarparam no navio transatlântico England, 

um cargueiro a vapor (em sua construção literária o navio é apelidado de Capella) de 

três toneladas. Saíram de um dos maiores portos de carvão, em Swansea, capital do 

País de Gales, depois de uma árdua travessia no Oceano Atlântico, no dia 7/01/1910, 

desembarcaram em terras brasileiras, precisamente em Belém do Pará. No dia 30 de 

janeiro, Tomlinson e a tripulação chegaram às proximidades das margens do Rio 

Madeira em Porto Velho, Rondônia e ancoraram, porém não puderam desembarcar 

porque o porto provisório é uma ponte - cais, como se refere o tradutor-autor, não 

estava pronta. O Capella estava carregado de materiais para a ferrovia e suprimentos 

para os trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Após muitas aventuras 

(na Amazônia) Tomlinson e a tripulação, do navio England, a alcunha de Capella, 

retornam dia 10/03/1910 à América do Norte para a cidade de Tampa na Flórida. E 

por terra viajou de trem até Nova Yorque, embarcou num navio enorme até Plymouth 

na Inglaterra, em seguida, viajou de trem, então, chegou à Estação de Paddington em 

Londres. 
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 Conforme registros do processo tradutório de Rocha (2014, p. 184), Tomlinson 

já conhecia parte da história, da construção da EFMM.  Após várias tentativas 

frustradas, desde 1872 até o início de 1910, data última em que o jornalista relata sua 

viagem ao Brasil, com destino a Porto Velho. Ele escreve sobre a insistência dos 

reinícios da construção que causou uma taxa de mortalidade mais alta do que a da 

África do Sul ou da Guerra Civil Americana. Esta viagem no navio o “Capella”, levava 

também suprimentos para Porto Velho, ponto inicial da nova ferrovia, três milhas5 

abaixo de Santo Antônio. 

 Discursava-se que a grande importância da construção Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré – EFMM era para “povoar” a Amazônia (negando a existência de 

habitantes indígenas). Orlandi (1990, p. 52) explica que se “apagam os sentidos que 

se quer evitar, sentidos que poderiam fazer funcionar o trabalho significativo de uma 

outra Formação Discursiva”. Assim, “esse silêncio trabalha os limites das Formações 

Discursivas determinando as margens do dizer” (ORLANDI, 1990, p. 52). 

 No primeiro nível da política do silêncio em geral, a autora argumenta sobre o 

que é preciso não dizer para poder dizer, vamos exemplificar pelo mecanismo de 

nomeação: se disser “selvagem” para o índio, não se pode dizer “cidadão”. “O 

mecanismo do silenciamento é um processo de contenção de sentidos e de asfixia do 

sujeito porque é um modo de não permitir que o sujeito circule pelas diferentes 

Formações Discursivas, pelo seu jogo” (ORLANDI, 1990, p. 52). 

         Os habitantes da Amazônia, no discurso de Tomlinson, segundo tradautoria de 

Rocha (2014), eram significados como inferiores, sujeitos que precisam ser 

colonizados. Os colonizadores ocultam a presença dos nativos e os silenciam.   Nessa 

relação colonizador/colonizado na zona de contato é inevitável o conflito. A   

construção da EFMM aconteceu para atender aos anseios dos capitalistas, na 

comercialização da borracha e outros produtos da Amazônia, como ouro, por 

exemplo.  

 A perspectiva do discurso republicano de integração nacional (discurso 

positivista) é integrar a Amazônia ao resto do país, preservar fronteiras, reativar o 

comércio, ampliar a comunicação com as redes telegráficas através da Comissão 

Rondon6, enfim levar o desenvolvimento e o progresso.   

                                                           
5 Milhas: medidas marítimas de 1.853,23 m  
6 Empreendimento que ficou conhecido sob o comando do, ainda, Major Cândido Rondon 
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Orlandi (1990) comenta sobre a zona de contato entre índios e brancos: 

A marcha colonizadora para Oeste e penetração das comissões de limites, 
comissões responsáveis pela instalação de linhas ferroviárias e telegráficas, 
assim como as expedições etnológicas e geográficas caracterizam esse 
período extenso e profundo contato entre brancos e índios. Acontecimentos 
importantes vão-se dar em relação a uma cultura dita “primitiva” – e aqui 
entende-se o termo primitiva como selvagem e não como primeira (ORLANDI, 
1990, p. 60). 

 Essa “integração nacional” era essencial para quem? Certamente, não eram 

para os nativos, eles queriam ficar incomunicáveis, livres das intromissões. Para os 

indígenas (os não cidadãos) o discurso de “integração social” tem sentido diferente, 

de invasão, portanto está inserido em outra Formação Discursiva como diz Orlandi 

(1990) a dessimetria. Os indígenas faziam a resistência, a todo custo, era uma invasão 

desumana do seu território que estarrecidos lutavam, se rendiam ou pereciam. 

 Esses discursos podem ser compreendidos, estudando a historicidade 

brasileira, modo como a história se inscreve no discurso, sendo a historicidade 

entendida como a relação constitutiva entre linguagem, história e a compreensão de 

como os sentidos são produzidos. Orlandi (1990, p. 14), diz que os discursos das 

descobertas são discursos que dominam a nossa existência, como brasileiros. Eles 

intensificam-se ao longo de toda a nossa história, produzindo e absorvendo sentidos: 

Brasileiros e europeus leem diferentemente esses textos. Leem de “lugares” 
diferentes, necessariamente. Além da diferença, há uma dessimetria que 
resulta o apagamento de uma dessas leituras (de uma Formação Discursiva, 
pois) tal como nós o mostramos. Essa dessimetria se torna visível pelo fato 
de que as reedições mantêm a bipolaridade estrita: índio/europeu. 

(ORLANDI, 1990 p. 119). 

 Maldidier (1994, p. 9, apud Orlandi), explicita em sua produção, sobre o 

processo histórico do discurso.  E nessa temática segue praticando o seu 

conhecimento de analista do discurso em que a história se inscreve na língua para 

que esta funcione, isto é, produza sentido.  

4. 2 O Acontecimento Histórico da EFMM: Tensões, Resistências e Conflitos na 
Amazônia 

 A compreensão da produção de sentidos que envolve o acontecimento da (re) 

construção da EFMM é fundamental para sairmos do campo da evidência que recobre 

a história da Amazônia e dos efeitos de sentidos aderidos a esta história e seus 

acontecimentos.    
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 Uma ferrovia tão diferenciada das demais, porque outras ferrovias de várias 

partes do mundo atravessam desertos, montanhas, planícies e matas, mas nenhuma 

enfrentou os desafios como os da Floresta Amazônica (NEELEMAN & NEELEMAN, 

2011). A história da efetiva construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré tem um 

período de duração de 190 (cento e noventa) anos entre 1722 e 1912, tendo 

completado 366 km de estrada de ferro. Sobre isto Ferreira (2005), vai nos dizer: “mas 

as discussões e estudos começaram muito antes e é possível afirmar que tal história 

ainda se desenrola, ainda que com outros matizes” (FERREIRA, 2005). 

 De uma perspectiva em que a história é vista como historiográfica, cronológica, 

linear e cumulativamente, não se apreende de fato a constituição de processos de 

produção de sentidos, ou seja, dos processos discursivos, porque a história é 

produtora de sentidos, os fatos reclamam sentidos, e a história provê sentidos e esta 

abordagem que interessa na Análise de Discurso. 

 Não ficaremos nesta interpretação histórica dada por este discurso histórico 

(historiográfico), porque ele cria uma transparência para a história, como se ela não 

tivesse lacuna, como se fosse fechar essa história, alinhavando-a numa relação 

causa/consequência. Por outro lado, queremos nos perguntar pelo político - termo que 

em Análise de Discurso ganha outra conceituação, relativamente à ideologia -  ao nos 

depararmos com estes discursos históricos (historiográficos) que naturalizam a 

história tornando-a evidente e legitimando-a. Não é desta perspectiva que 

compreendemos a história neste trabalho.      

 A história, na Análise do Discurso, não é constituída numa relação de 

causa/consequência, isto é, numa relação lógica, mas de falhas, tensões, 

deslocamentos, confrontos e conflitos. 

 Há sempre Formações Discursivas contraditórias, como observamos em Silva 

(2007). O autor em uma outra abordagem teórica, diz que não se sente muito à 

vontade, quando é chamado de historiador, preferindo, quando necessário, ser 

chamado de pesquisador. 

 Encontramos, aqui, uma interpretação da história, um discurso histórico que 

traremos para a discussão: 

Desde seu início, o referido projeto sempre dividiu opiniões: Duas correntes 
de opiniões sempre acompanharam a história da estrada de ferro Madeira-
Mamoré; uma a favor, do lado do governo, que desde o tempo do Império 
sonhou em tornar navegável o rio Madeira e a corrente dos oposicionistas 
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liderados pelo Clube de Engenharia que não via resultado prático e lucrativo 
em uma ferrovia construída no meio da selva (SILVA, 2007, p. 37). 

 Ferreira (2005), historiador, aborda sobre o século XVI, marcado pelos esforços 

em transpor o trecho encachoeirado do Rio Madeira, apontando que num período de 

oitenta anos, quatro expedições foram enviadas pelo governo português: duas de 

exploração, uma de engenheiros, e outra de cientistas, das quais resultou um plano 

de navegação em 1797; e, muitas vidas sacrificadas. O acordo entre o Brasil e a 

Bolívia para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré teve suas origens no 

momento em que o Alto Peru se dividia em Bolívia e Peru, sendo que a região onde 

fica localizada a Bolívia, por ocasião de tal divisão, ficou sem porto de mar e impedida 

parcialmente de negociar, escoar seus produtos, necessitando, por isso, buscar 

alternativas. 

 Após várias negociações iniciou-se a construção da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré.  Conforme Ferreira (2005), a primeira empresa responsável pela construção 

da EFMM, sob a direção de George Earl Church, a Madeira-Mamoré Railway Co.LTD, 

realizou contrato com a empreiteira Public Works, não tiveram sucesso na empreitada, 

repassaram os trabalhos para a Dorsay & Caldwell. Com a morte de alguns membros, 

abandoaram a obra. Assumiu a Reed Bros & Co, que também desistiu da construção.  

 Segundo Ferreira (2005, p. 11), Church contratou P& Collins, da Filadéfia, 

conseguiu recrutar trabalhadores de vários países com o discurso de que a Amazônia 

e a construção da ferrovia (EFMM) eram vistas como o El Dorado.       

 De acordo com os relatos de Neville B. Craig (1947), foi publicado no jornal 

local, uma entrevista de Church com as seguintes palavras:  

É para remediar essa situação (o isolamento econômico da Bolívia) e para 
revelar ao mundo região tão bela quanto o Paraíso Terrestre que dois 
engenheiros de Filadélfia vão contornar as corredeiras do Madeira. Não sou 
nenhum visionário; ao contrário, sei bem o que digo. Terminada essa obra 
monumental, a riqueza da Austrália e a da Califórnia empalidecerão ante a 
produção aurífera das montanhas e dos riachos bolivianos, bem assim ante 
as safras abundantíssimas das planícies e dos vales que lhes ficam de 
permeio (CRAIG,1947, p. 72). 

Church em seu discurso, produziu a sustentação do imaginário sobre a 

Amazônia, enriquecimento rápido nas terras férteis e paradisíacas, a fim de submeter 

a classe dominada às relações e condições de exploração, conforme explica Pêcheux 

(1975): 

A ideologia interpela os indivíduos em sujeitos, isto é, o específico da 
ideologia é construir indivíduos concretos em sujeitos. Sujeitos estes que 
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implicam uma dimensão social, mesmo quando no mais íntimo de suas 
consciências realizam opções morais e escolhem valores para orientar a sua 
ação individual (PÊCHEUX, 1975, p. 145). 

 

 Rocha (2014), em O Mar e a Selva - Relato de um inglês na Amazônia, mostra 

que Tomlinson conhecia detalhes desse acontecimento sobre o Mercedita, o navio a 

vapor que trazia suprimentos, materiais e trabalhadores. A partida para o Brasil foi 

transformada numa ocasião nacional importante - homens, mulheres e crianças, 

soluçavam alto na despedida. 

[...] A pressão ali foi um pouco mais delirante e, a excitada águia foi advertida 
que os irmãos da Filadélfia estão ultrapassando as cachoeiras do Madeira e 
abrindo para o mundo uma terra tão bela quanto o Jardim do Senhor. O 
pequeno vapor Mercedita, de 856 toneladas, com 54 engenheiros e material, 
foi despachado para Santo Antonio no dia 02 de janeiro de 1878. [...] chegou 
no dia 16 de fevereiro (ROCHA, pp. 182-183). 

 O tradutor/autor em seu processo tradutório mostra que Tomlinson sempre 

demonstrou estar bem informado, lá na Europa, sobre a construção da ferrovia e que 

a viagem iria além de uma aventura na região amazônica – espaço que ele sabia o 

quanto era insalubre e no qual arriscaria a própria vida: 

A uma companhia inglesa de engenheiros empreiteiros foi concedido o 
trabalho de construção da linha ferroviária, e, uma pequena escuna, a Silver 
Spray, subiu para Santo Antônio, com material, em 1872. O capitão e alguns 
oficiais morreram na viagem. Os empreiteiros tinham confessado completa 
derrota. A selva tinha vencido. Eles declararam que “a região era um antro de 
podridão, onde seus homens morriam como moscas; que o traçado da 
ferrovia atravessava lugares inóspitos e pântanos alternados entre rochas e, 
mesmo com o controle de todo o capital do mundo e com a metade de sua 
população seria impossível construir a estrada” (ROCHA, 2014, p. 182). 
 

 A empresa Collins, assim como suas antecessoras, também falhou nesse 

intento. Após muitos anos, reiniciou a construção da EFMM, conforme Silva (2007). 

Esta concessão foi vendida para o norte-americano Percival Farquhar, que fundou a 

Madeira-Mamoré Railway Co. Limited, subsidiária do Brasil Railway Co. em1907, 

chegou a Santo Antônio a empreiteira May Jeckyl & Randolfh Co, dando início às 

obras. 

Nosso intuito é realizar um estudo que busque formular primeiramente o 

problema, nossa questão, já nos coloca em outra posição discursiva frente a questão. 

É o propósito deste trabalho ao pensar a história enquanto historicidade, produção de 

sentidos. É nessa direção que buscamos compreender como os sentidos foram 

produzidos, descrevendo e interpretando os fatos, considerando as relações 

imaginárias e as determinações históricas, as lutas de classes, as relações de 
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produção e repetição, inerentes a uma sociedade como a nossa. É compreendendo 

esse jogo de relações que são historicamente determinados que queremos falar do 

acontecimento da (re) construção da EFMM. 

Em Análise de Discurso não falamos em “história verdadeira” ou “história 

efetiva” de um certo fato ou acontecimento. Por outro lado, e de nossa posição, 

importa compreender o processo histórico/discursivo no qual um determinado 

acontecimento surge e como ele é significado por discursos que constituem uma 

memória que faz trabalhar certos sentidos e não outros para os sujeitos.      

Dessa forma é que trataremos os estudos de Ferreira (2005) e de outros 

autores, a fim de compreendermos como o discurso destes autores faz trabalhar o 

acontecimento discursivo da (re) construção da EFMM. Esta interpretação encontrada 

em Ferreira apaga o próprio “gesto de interpretação” (ORLANDI,1996), que é 

constitutivo de qualquer discurso ao relatar a história como sendo transparente, neutra 

e contínua.   

Reforçamos que a construção da EFMM constituiu as condições históricas e 

ideológicas de produção do discurso da obra que analisada e todo processo 

econômico-político-social deste acontecimento.   

O acontecimento da construção da EFMM entrelaça com outro acontecimento 

a fundação de Porto Velho. “Porto Velho já nasceu poliglota” afirma o historiador 

Gomes (2012):  

Pessoas vindas de várias nacionalidades aqui praticavam sua língua. 
Heterogênea, os trabalhadores possuindo origens diferentes adotavam seus 
modelos culturais, inclusive a religião. Multirracial, os indígenas, os novos 
operários possuíam origens diversas, eram: negros, europeus, asiáticos, etc. 
Globalizados, os cinco continentes estavam representados na região, e, na 
economia, utilizava – se a moeda inglesa, a libra esterlina como uma espécie 
de matriz, por ter a melhor cotação no cenário capitalista internacional da 
época (GOMES, 2012, pp. 35-36). 

 Para Gomes (2012, p. 99) “as pessoas em sua grande maioria eram 

aventureiros, por isso, era comum as desordens generalizadas, os assassinatos, 

crimes, estes praticados por causas diversas”. 

Neste relato sobre a formação de Porto Velho, as pessoas eram, em sua 

maioria, baderneiros, arruaceiros e violentos. Esta imagem continua presente, 

funcionando e sustentando um imaginário de que o outro (o estranho, o estrangeiro) 

é perigoso e ameaçador. 
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Nunes (1994) reflete sobre os relatos de viajantes, os quais provocaram uma 

“mexida” nas histórias, misturando elementos discursivos dispersos e 

compatibilizando os conhecimentos sobre o Novo Mundo com a memória discursiva 

europeia.  

Na conjuntura em questão, esse discurso se orienta para o leitor europeu, 
construindo as condições de apropriação desses conhecimentos. Mas 
também, ele marca a institucionalização do discurso sobre o Brasil, o ponto 
de referência a partir do qual se pode falar dos leitores brasileiros e com o 
qual estes últimos vão se relacionar (NUNES, 1994, pp. 49-50). 

 Orlandi (1990) diz que “o apagamento determinado pelo modo europeu de ver 

e língua brasílica (séc. XV e seguintes), continua, embora com outros sentidos, no 

modo como o brasileiro não vê a presença das línguas indígenas na sua" 

(ORLANDI,1990, p. 157). 

 Orlandi (1990), empreendendo a “desconstrução do apagamento, a análise 

discursiva nos permitiu tornar visíveis os traços da história da relação de contato entre 

o tupi e o português”. Que língua nós apagamos para ter uma língua nacional (o 

português)? “De que língua (ou línguas) foi necessário nos distanciarmos 

historicamente para termos uma língua portuguesa? ” (ORLANDI, 1990, p. 74). 

  Para isso, a autora propõe os seguintes conceitos: Língua imaginária é aquela 

que os analistas fixam com suas sistematizações (língua para ciência) e a Língua 

fluída é aquela que não se deixa imobilizar nas redes dos sistemas e das fórmulas 

(língua para o dia-a-dia). 

 Orlandi (1990, p. 76) diz que não somente os missionários, mas também os 

viajantes e os pesquisadores, nas suas menções (ou reflexões), aperfeiçoaram a 

língua dos índios em direção ao ideal da gramática ocidental. Eles desempenharam 

um papel tão importante quanto a catequese. No seu conjunto, todos produziram a 

domesticação da língua indígena pela gramática ocidental cujo modelo é o latim.  

Continuando com nossa análise, Rocha (2014) em seu relato comenta sobre o 

discurso de Tomlinson:  

Porto Velho tinha uma população de aproximadamente trezentas pessoas. 
Os trabalhadores recrutados para a construção da EFMM eram norte-
americanos, alemães, poloneses, franceses, portugueses, alguns espanhóis 
e uma multidão de negros e negras (ROCHA, 2014, p. 271). 

Esse recorte discursivo evidencia o racismo europeu (inglês), porque o 

jornalista cita as várias nacionalidades, não registra as diversas nacionalidades dessa 
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“multidão de negros e negras” como: antilhanos, barbadianos, jamaicanos, etc.  

(ROCHA, 2014, p. 271, NT, 90).  

Estudando a Análise de Discurso, podemos compreender que o sujeito reforça 

as Formações Discursivas, repetindo o discurso de dominação, fazendo um 

apagamento, pela generalização, como se os antilhanos, barbadianos, jamaicanos, 

não fossem dotados de singularidades.  

Na Análise de Discurso, as condições de produção compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação. Conforme os estudos de Orlandi (1999, p. 

30), a memória também faz parte do discurso. Pensadas em um sentido estrito, dão 

conta do contexto imediato da enunciação; pensadas em sentido amplo, incluem o 

contexto sócio-histórico e ideológico. As condições de produção, em um sentido 

amplo, dão conta não apenas do contexto sócio-histórico, mas também do imaginário 

produzido pelas instituições, sobre o já-dito, sobre a memória.  

Orlandi considera a memória do dizer (a memória discursiva) chamada também 

de interdiscurso, o exterior constitutivo do discurso. “Esse exterior constitutivo, 

responsável pelos sentidos que provêm de outro lugar, mostra a necessidade dos 

movimentos parafrásticos e polissêmicos para a constituição dos sentidos” 

(ORLANDI, 1999, p. 31).  

Não sendo possível inaugurar um sentido completamente novo, nem tendo 

como recriar uma nova “Babel do imperialismo” na Amazônia como citou o autor, pois 

tal sentido seria incompreensível, o novo surge a partir de deslocamentos do já-dito, 

isto é, da memória do dizer. Neste dispositivo da Análise de Discurso, não é possível 

recriar porque são outros sujeitos em outras condições de produção.  

  Os barbadianos eram diferenciados culturalmente, porque foram colonizados 

pelos ingleses, eles se sentiam superiores em relação aos outros negros, aos locais 

e até mesmo a elite branca. Entretanto, também sofriam preconceito tanto pela cor 

como pelo comportamento, como explica Sampaio (2010), de uma perspectiva pós-

colonial, a respeito das considerações feitas por locais ao verem a chegada dos 

barbadianos:  

[...] naqueles negros havia um ar de superioridade maior do que a dos 
ingleses e norte-americanos, na verdade, sofrem preconceitos de todos os 
lados, os demais estrangeiros brancos, e com uma posição mais privilegiada 
na companhia ferroviária, tendem a tratar com distância os negros, por 
considerá-los trabalhadores menos qualificados; e os nativos por sua vez se 
ressentem do grau de escolarização, da estreita ligação de uma parte do 
grupo com o alto escalão da administração, de falarem um idioma 
desconhecido por eles, da postura altiva, da elegância com que se vestiam, 
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pois mesmo sob o calor rigoroso característico da Amazônia eles trabalhavam 
de terno ou de calça e camisa de linho, além do chapéu (SAMPAIO, 2010, p. 
38). 

 Orlandi (1990, p. 56), afirma que esse processo de apagamento da identidade, 

da cultura da nacionalidade tem se mantido durante séculos. E se produz pelos 

mecanismos mais variados, dos quais a linguagem, com a violência que ela 

representa, é um dos mais eficazes, é do domínio da ideologia e funciona através do 

silêncio.  

Os trabalhadores de vários países acreditavam no discurso dos recrutadores, 

que vindo à Floresta Paradisíaca (Amazônica) ganhariam muito dinheiro rapidamente 

e voltariam ricos à terra de origem. Este imaginário que funcionou e fez sentido.   O 

que mais atraiu foi a grande quantidade de riquezas a serem exploradas na terra 

virgem, inóspita (de brancos), porque ignoravam a presença dos nativos, estes não 

tinham interesse de explorar ou comercializar tais riquezas, mas viviam em harmonia 

com a natureza na Amazônia.  

 O contraste das ideologias no discurso do sujeito capitalista europeu e sujeito 

amazônico produz um efeito do repetível. Como diz Orlandi (1990), falar sobre o 

“outro” para instituir a imagem de “si”, cria uma tradição (sou-sempre-já), além de sua 

imagem (como deve ser). A autora explica como reverbera o pré-construído no 

discurso e produz sentido: 

O pré-construído (o já-dito) em seu retorno produz a inter-incompreensão 
(desconstrução do outro) num movimento de concentração de sentidos. Esse 
sentido radical da instituição na linguagem. É assim que o sentido ganha 
“corpo” como história, nessa relação tensa entre o fixar-se e o transmudar-se 
(ORLANDI,1990, p. 44). 

 Orlandi (1990), questiona o discurso do colonizador (Discurso do Confronto: 

Velho e Novo Mundo) altamente agressivo e conflitante, com o discurso dos 

desbravadores levando o progresso tão necessário para a Amazônia. Cabe aqui a 

reflexão sobre este discurso de desenvolvimento amazônico é imprescindível para 

quem? Sobre a discussão dos discursos das descobertas Orlandi (1990) enfatiza: 

O discurso das descobertas institui uma modalidade para o estabelecimento 
e existência da nossa história, dos nossos sentidos. Esse modo tem de 
específico o apresentar-se justamente sob a forma de discurso etnológico. 
Esse nosso trabalho representa um esforço de intervir no modo pelo qual a 
institucionalização dessa forma de discurso científico toma lugar do discurso 
histórico, produzindo o brasileiro como sujeito-cultural e negando-lhe o 
estatuto de sujeito-histórico. (ORLANDI, 1990, p. 14). 
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 A população brasileira ignorava tais acontecimentos, no imaginário do processo 

discursivo era desbravar para progredir, o mecanismo funcionava porque assim eram 

as imagens projetadas. Os trabalhadores estrangeiros eram recrutados em grande 

número, mas não mencionavam os perigos da Amazônia, como: as doenças tropicais 

e a reação dos indígenas contra a ocupação e a exploração. 

Por que o outro lado do país estava tão indiferente aos acontecimentos na 

Amazônia? Por que as populações de outras regiões do Brasil não se interessavam 

em acompanhar esses fatos? O que era importante realmente aos cidadãos 

brasileiros naquela época, em 1909 e 1910, nossa data recorte? Com estes 

questionamentos procuramos compreender os acontecimentos políticos e sociais 

ocorridos no país naquela época.  

Para Gasparetto Junior (2013), em Política da Salvação diz que o Brasil vivia 

uma agitada campanha política, após a morte do presidente Afonso Pena assume a 

presidência Nilo Peçanha. “A campanha presidencial para 1910 foi uma das mais 

acirradas da Primeira República, disputavam os candidatos Marechal Hermes da 

Fonseca, com a Política da Salvação” (GASPARETTO JUNIOR, 2013). 

As campanhas causaram grande mobilização, “seguida de instabilidade 

nacional porque abalavam a dita Política café com leite”, centro de maior número de 

eleitores, “chegou a culminância com a vitória do gaúcho Marechal Hermes da 

Fonseca” (GASPARETTO JUNIOR, 2013). 

Nossa crítica em relação a esta abordagem evolutiva da história reside no fato 

de que há um apagamento, silenciamento do real da história, de como os sentidos 

são historicamente produzidos, no processo de produção dos sentidos. Orlandi (1990) 

diz que temos a possibilidade de observar a produção das evidências a que nos 

prendemos no processo que chamamos de ideologia e argumenta da seguinte forma:  

Não se trata, pois, como procuramos mostrar, de “ocultação” e   de “engano” 
mas de um desconhecimento de sentidos, desconhecimento este produzido 
por processos (históricos) discursivo cuja materialidade (linguística) pudemos 
observar e discernir (ORLANDI, 1990, p. 103). 

 Podemos compreender a ideologia como fato de que os sentidos são fixados 

historicamente em uma direção determinada. Até as margens dos textos (suas notas) 

contribuem para isso. Do mesmo modo, “podemos compreender que a história não se 

define em relação tempo, mas ao poder” (ORLANDI,1990, p. 103). 

 Do ponto de vista discursivo, em que nos colocamos, analisamos esse jogo 

entre história, ciência, religião e política. Consideramos que a história conforme 
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Orlandi (1990, p.125) “aparece justamente não onde ela está construída (preenchida), 

mas onde ela falta”. Há uma história particular porque outra coisa (o discurso 

etnográfico sobretudo) ocupa o seu lugar, produzindo efeitos de sentidos. As relações 

de poder, força e conflitos se dá na disputa entre o poder instituído dos portugueses 

e o poder da Igreja (especificamente os missionários capuchinhos). Orlandi aborda 

esta questão da disputa entre o Estado e Igreja:  

Estas relações (governo e missionários) têm como pretextos a relação com 
os indígenas. O objetivo principal desta disputa está na posse da (invasão) 
da terra. Essa guerra está representada pela colonização (o Estado), pela 
catequese e conversão (a Igreja) (ORLANDI, 1990, p. 125). 

 Conforme Orlandi (1990, p.126) de forma mais especificamente discursiva, a 

nossa questão é: “do que se está falando, quando se fala em conversão? O que 

significa conversão para o índio? E para o europeu? Qual o sentido que a história 

oficializa para a conversão? ” 

 Esse processo de significação nos interessa porque uma vez instituídos, os 

sentidos produzem os seus efeitos indefinidamente. Orlandi (1990) explicita “que ao 

instituir a separação do índio convertido/não convertido, prenuncia a ‘necessidade’ do 

extermínio (índio selvagem/índio aculturado) ”. A invasão ou a posse da terra são 

estratégias políticas materializadas nestes discursos conforme Orlandi (1990):  

Paradigma produtivo e eficaz na posse da terra e na administração dos 
conflitos que dizem respeito a ela. Que atribui sentidos em muitas direções e 
que desemboca, hoje, por exemplo, no discurso sobre a reforma agrária com 
separação entre o trabalhador rural assentado/o sem-terra invasor. [...] e 
ampliando-se assim o sentido dessa mesma disputa, podemos tomá-la como 
aquela que coloca a questão do povoamento e do latifúndio: o povoamento 
definindo a população e o latifúndio a posse e o modo de administração da 
terra, as sesmarias7 (ORLANDI, 1990, p. 126). 

 Borges (1991), da perspectiva da Análise de Discurso de linha francesa, salienta 

a importância da compreensão deste tipo de procedimento e de suas consequências, 

especialmente tendo vista à constituição da língua portuguesa no Brasil:  

Outro ponto de relevância diz respeito às implicações históricas e teóricas 
relativas à especificidade das políticas linguísticas que sistematicamente 
foram adotadas no Brasil, bem como do processo de formação de uma língua 
nacional em território brasileiro. Processo no qual se encontra embutida uma 
oposição crucial: língua portuguesa versus línguas indígenas, e pela qual a 
língua portuguesa se afirma na medida que é capaz de silenciar aquelas. Este 
processo, que é simultaneamente um acontecimento histórico e discursivo, 
filia- se a outros acontecimentos tanto na ordem do imaginário, ora fantástico, 
ora científico, como da ordem colonial, seja administrativo, seja religioso. A 

                                                           
7 Sesmarias- lei portuguesa, adaptada ao Brasil, sua função principal era estimular a produção 
agrícola. 
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análise deste complexo discursivo e enunciativo possibilita compreender a 
lógica da formação da memória linguística nacional. (BORGES, 1991, p. 219). 

  

 A Amazônia foi e é alvo de inúmeros confrontos entre indígenas e os ditos 

civilizados, na construção da EFMM, foi um período altamente crítico (a pacificação), 

aconteciam massacres de aldeias inteiras que faziam a resistência.  

 De acordo com Orlandi (1990, p. 66) “pacificar, desta vez, se define como 

intervenção em outro espaço: o do poder e o da representação política do branco 

sobre o índio”. O branco ao intervir torna a resistência como crime. Orlandi (1990) diz 

que “pacificar é produzir o apagamento da cultura indígena, anular qualquer forma de 

resistência; e a imagem que se tem do índio é aquela que deve submeter-se ao 

branco, que deve reconhecer a autoridade do branco” (ORLANDI, 1990 p. 66). 

 Segundo Borges (1991) diante, pois, do fato histórico em que fica evidente “que 

as línguas gerais foram progressivamente perdendo seus falantes (por extermínio ou 

por assimilação), e do quadro político-ideológico caracterizado pela hegemonia da 

língua portuguesa”, o processo de transformação, ocorrido no Brasil a partir da 

instauração da ação colonial, gera, por sua vez, um interessante paradoxo, como 

afirma Borges (1991):   

 De um lado, acarreta a perda irreversível de elementos formadores de 
identidade, especialmente os grupos indígenas e suas línguas. De outro, 
apresenta-se como uma força renovadora que impulsionou em direção à 
constituição de novos processos de formação identitária, como atualmente o 
vem demonstrando os Barés, do Amazonas (BORGES, 1991, p. 219). 

  

 Braz de Oliveira França (1999), um nativo Baré, começa assim a sua narrativa: 

Nós não éramos índios. Este estudo foi realizado por Geraldo Andrello (antropólogo, 

ISA/UNICAMP). O narrador Baré foi presidente da Federação das Organizações 

Indígenas do Rio Negro, entre 1990 a 1997. Ele finalizou dizendo: “O povo jamais 

poderia imaginar, tamanha barbaridade que o homem branco seria capaz” 

(FRANÇA,1999).  

 Para alguns estudiosos, conforme França (1999), Baré significa “companheiro”, 

enquanto outros opinam que a palavra poderia derivar de “bari”, que significa “ 

brancos”. Falam uma língua pertencente à família aruak, que mais um cruel processo 

de aculturação fez desaparecer quase por completo. O território da tribo Baré 

estendia-se de Manaus a todo o Médio e Alto Rio Negro. Situada no limite dos impérios 

espanhol e português, a região foi cenário de contínuas migrações e disputas 

territoriais. Atualmente, os Baré estão dispersos pela região do Casiquiare, em 
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povoações crioulas como Puerto Ayacucho, San Fernando de Atábapo, Solano, San 

Carlos de Rio Negro, Santa Rosa de Amanadona e Santa Lucia. 

 Hoje, os Barés são bilíngues, afirma França (1999), falam Nheengatu que 

apesar de ter sido imposta, foi incorporada por eles. A língua Baré original 

desapareceu, por volta de 1950. Exemplos de resistência, ainda praticam hábitos 

milenares como: a alimentação com frutos e vegetais naturais, as variedades de 

peixes, a agricultura compartilhada, principalmente a mandioca, a marca identitária 

nos artesanatos, o ritual do Kariamã de extrema importância na vida social da 

comunidade, que marca a iniciação da vida adulta, baseando-se em uma série de 

ensinamentos e de extrema necessidade ao longo da vida dos jovens, a relevância do 

papel do ancião da aldeia para transmitir conselhos sobre como viver no ambiente da 

floresta.  

 Estudamos os Barés para analisarmos esses deslocamentos como formas de 

sobrevivência. Gostam de ser chamados de povo Baré e corrigem quando são 

chamados de índios. Usaram a sabedoria, hábitos e costumes de um povo milenar 

para conviver com a natureza sem destruí-la. Os ditos selvagens já sabiam a séculos 

o que era um projeto de vida sustentável. Este povo resistiu e resiste a domesticação 

dos colonizadores para preservar a identidade Baré.       

 Utilizando estudos de Orlandi (1990), a ciência, a política social e a religião se 

apresentam como três modos de domesticar a diferença: 

A primeira pelo conhecimento torna o índio observável, compreensível, e sua 
cultura legível. A segunda pela mediação, o indigenismo, torna o índio 
administrável. A terceira pela salvação (catequese) torna o índio assimilável 
(ORLANDI, 1990, p. 57). 

 As três formas amansam o conceito índio: a pacificação e a conversão, assim 

contribuem, para que de algum modo, se apague a identidade do índio enquanto 

cultura diferente e constitutiva da identidade nacional. Orlandi (1990) alerta que se 

insiste, há séculos, na unicidade da nossa cultura. E assim diluem-se as diferenças: 

O “outro” que elegemos como contraponto de nossa identidade é o europeu: 
como nosso antepassado e como imigrante. Há mais um “outro”, de outra 
história que como se diz o senso comum, “entrou pela porta da cozinha”: o 
negro no processo da escravidão. Quando falamos do Brasil com cadinho de 
raças, excluímos o índio; além dos negros, são os europeus e, em menor 
grau, os orientais que contam na mistura que resulta nossa morenice  
matreira (ORLANDI, 1990, pp. 57-58). 

 O diretor do Museu Von Hering defendia o extermínio dos indígenas que 

resistissem ao avanço da civilização. Promovendo polêmicas e revoltas em diversos 
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setores da sociedade civil. “Em 1908, o Brasil já tinha sido publicamente acusado de 

massacre aos índios, no XVI Congresso dos Americanistas ocorrido em Viena”. 

(RIBEIRO, 1979; CARNEIRO DA CUNHA, 1987).  

 Em junho de 1910, cria - se o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e o Serviço 

de Proteção aos Índios Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), parte 

constituinte do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC). Foi um órgão 

público criado no governo de Nilo Peçanha e organizado pelo Tenente Coronel 

Rondon, passou a ser de responsabilidade do Estado e não mais das instituições 

religiosas, como era realizada desde o período colonial. Esses serviços foram 

legalizados na tentativa de apaziguar as relações indígenas com os trabalhadores de 

zona rural ou não, que vieram explorar, desmatar e tomar posse das terras 

Amazônicas.  

 As Formações Discursivas entram em confronto, Orlandi (1990) argumenta na 

perspectiva da Análise de Discurso sobre essas discussões: 

[...] de ordem política (centralização ou não do governo), comercial (venda de 
terras e exploração do trabalho), religiosa (responsabilidade e supervisão 
“controle” dessa cultura “primitiva”), etnográfica (o índio deve ser pacificado 
ou exterminado, o índio é ou não um povo inferior?), econômica (relação entre 
desenvolvimento e colonização), discursos de naturezas diversas e que 
configuram as relações de força e de poder na sociedade republicana em 
seus primórdios (ORLANDI, 1990, p. 60). 

 É interessante mostrar, de acordo Orlandi (1990), que a principal função do SPI 

era organizar a tomada da terra e controlar a resistência indígena. Era “um serviço de 

controle do índio e de proteção ao branco, ou melhor, de alguns brancos” 

(ORLANDI,1990, p. 61).    

  Conforme Orlandi (1990), o discurso cultural é um modo de apagar a resistência 

indígena, indicando uma solução paternalista para os conflitos criados. O branco se 

apropria, desse modo, da questão: propõe que se proteja o índio. É assim que a 

“República pode responder no interior de sua posição humanística – que deve ser a 

sua, no estilo republicano – para a sociedade nacional e frente às relações 

internacionais” (ORLANDI, 1990, p. 63).   

A construtora Madeira-Mamoré Railway e Porto of Pará, no começo de 1910 

acionou o poder público e a iniciativa privada para avaliarem as condições sanitárias, 

nas imediações do Rio Madeira e nos alojamentos da obra. O cientista Oswaldo Cruz 

acompanhado de Belizário Penna, vieram patrocinados pela construtora da EFMM em 

Porto Velho. Os doutores deixaram depoimentos e relatos sobre precariedade em que 
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viviam os trabalhadores nos canteiros da construção da ferrovia. No relato de Rocha 

(2014) Tomlinson fez o seguinte comentário sobre o grande número de mortos: 

E das sedes chegavam outras cartas, disparadas com uma nota curta de 
inocente insolência, perguntando se eu estava dormindo, ou se estava morto 
[...] Eu tinha homens doentes demais, eles diziam. Eu os mimava? E 
novamente eu tinha muitos que morriam; eu devia tomar cuidado; eles não 
queriam que o governo local ficasse alarmado (ROCHA, 2014, p. 257).  
 

 A Construtora contratou esses doutores e sanitaristas para evitar retaliações 

do governo brasileiro, a quebra de contrato, não foi preocupação com a saúde dos 

trabalhadores nos canteiros de obra da EFMM.    

 Considerando-se que a forma-sujeito-histórica que corresponde à da sociedade 

atual é o sujeito-de-direito próprio do capitalismo, temos um indivíduo (processo de 

individualização do sujeito pelo Estado) livre de coerções e responsável que responde, 

como sujeito jurídico (sujeito de direitos e deveres). Segundo Orlandi (2012, p. 107), 

este sujeito capitalista é o ao mesmo tempo livre e submisso, determinado (pela 

exterioridade) e determinador (do que diz): essa é a condição de sua coerência (não-

contradição) que lhe garantem, em conjunto, sua impressão de unidade e controle de 

(por) sua vontade. Não só dos outros, mas até de si mesmo. Bastando ter poder. 

 Pêcheux (1975), confirma que a constituição do sujeito deve ser buscada, 

portanto, no bojo da ideologia, o “não-sujeito” é interpelado, constituído pela ideologia. 

Não há ideologia senão pelo sujeito e para sujeitos.  
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5 A Construção de Representações Imaginárias sobre a Amazônia – Análise do 

Corpus 

 

Nesta parte de nosso trabalho, deteremo - nos mais especificamente em nosso 

objeto de estudo, a obra O Mar e a Selva - Relato de um inglês na Amazônia, processo 

tradutório do Professor Dr. Hélio Rocha, docente de literatura de língua inglesa na 

Universidade Federal de Rondônia. Ele é autor também de Microfísicas do 

imperialismo: a Amazônia rondoniense e acreana em quatro relatos de viagem, 

Maciary, ou para além do encontro das águas, O Mar e a Selva: sobre a viagem de 

Henry Major Tomlinson e Gaivotas. 

 O livro O Mar e a Selva - Relato de um inglês na Amazônia está constituído 

pelas seguintes partes: a nota do tradutor, a introdução e seis capítulos. Sobre essa 

organização das partes que constituem a tradautoria, termo usado por Mittmann 

(2003), da referida obra, podemos dizer que já há aí um gesto de interpretação em 

relação à obra original, o que já imprime efeitos de sentidos específicos a este discurso 

(tradautoria).  A seleção dos recortes desta obra literária constitui o corpus de nossa 

de nossa pesquisa. 

 Partimos do pressuposto de que ao mobilizar a forma do discurso em relato 

mobilizamos também uma certa memória discursiva que produz efeitos de sentidos, 

os quais descreveremos/interpretaremos em nossas análises. É este o imaginário que 

buscaremos compreender e esta é a questão principal deste trabalho.  

Rocha, o tradutor/autor (2014), relata sobre a chegada de Tomlinson ao Brasil. 

“Ele e parte da tripulação desembarcaram no Pará e ficaram somente um dia em 

Belém” (ROCHA, 2014, p. 133). Como o protótipo de cidadão europeu, Tomlinson em 

seu discurso (da descoberta, da conquista ou da dominação), aparece na primeira 

descrição dos habitantes sobre o andar preguiçoso dos paraenses, sua aparência 

enigmática, para ele acostumado com as características de uma raça de “sangue 

puro”, como os ingleses.  Segundo Rocha (2014), assim inicia-se as descrições de 

Tomlinson sobre os sujeitos amazônicos: 

Os paraenses, passando ao largo, no calor com um jeito preguiçoso de andar, 
que logo fui impelido a imitar, eram pessoas enigmáticas para alguém 
acostumado com as características de uma raça de sangue puro, como nós 
ingleses. O português, o negro e o indígena podiam ser vistos ali, mas 
raramente era um tipo fiel de alguém. Exceto onde o negro era fator 
predominante, os homens tinham o corpo empobrecido, pálido, frágil e 
apático, embora houvesse alguns arruaceiros morenos e musculosos na faixa 
litorânea (ROCHA, 2014, p. 135). 
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 Neste recorte discursivo, queremos compreender o imaginário social, do 

conquistador europeu que repete esse discurso para manter a relação entre poder e 

sentido.  

Conforme Orlandi (1990) pela Análise de Discurso, deslocamos a observação 

do produto para o processo. No caso presente, “passamos do relato para a prática 

discursiva, que ele é, vendo-o então não como memória, mas como lugar de 

constituição de memória” (ORLANDI, 1990 p.124). 

 Tomar esses textos como documentos é resultado de um efeito ideológico 

discursivo elementar: “toma-se como uma evidência o que na realidade já é uma 

construção do imaginário discursivo. Tomar esses textos como documentos é já 

alinhar-se numa interpretação dada da história” (ORLANDI,1990, p.124). A ideologia 

é responsável por produzir (des) conhecimento dos sentidos através de processos 

discursivos que são observados na materialidade linguística.    

 No processo tradutório de Rocha (2014, p. 137), Tomlinson comparou as 

mudanças no Pará desde a época que Bates (outro viajante) descreveu cenas idílicas 

da floresta.  

Os brasileiros de melhor qualidade que encontramos enquanto passávamos 
estavam vestidos de terno preto, e um deles zombava do equador, usando 
um chapéu de seda e botas amarelas. O orgulho evidente e arrogante, 
também, desses latinos, era uma surpresa para alguém de uma raça mais 
forte (ROCHA, 2014, p. 137). 

 Analisando este recorte discursivo do processo tradutório de Rocha (2014), o 

viajante Tomlinson traz paráfrases dos discursos de outros viajantes. A sua obra é 

dirigida a leitores europeus que são mantenedores da ideologia da supremacia de 

uma raça colonizadora. O discurso de Tomlinson representa o imáginário de que o 

inglês pertence a uma raça mais forte, e isso pode ser notado até na escrita com a 

letra inicial minúscula do nome do país latino o Equador. O fonema [e], grafado em 

letra minúscula, explicita a materialidade, o efeito de sentido ideológico impresso no 

discurso de Tomlinson.   

De acordo com Orlandi (1999, p. 36), os processos parafrásticos são aqueles 

pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. 

A paráfrase retorna aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes 

formulações do mesmo dizer. Consideramos que a paráfrase está do lado da 

estabilização. 
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 Rocha (2014) continua seu processo tradutório, da narrativa tomlinsoniana. De 

acordo com a narrativa, Tomlinson encontra um funcionário inglês que era 

encarregado do registro da expedição de mercadorias e ambos vão a um bar para 

conversar, o rapaz fala sobre suas tenebrosas impressões do lugar e o medo sombrio 

da morte: 

“Conheço tudo isso aqui”- ele nos disse. “É um pedaço de um buraco. Calma, 
vocês foram surpreendidos. Há muita coisa que não se vê de início. É grande. 
Está em todo derredor” – ele disse e moveu seus braços a oeste, incluindo 
tudo. “É um mundo ainda sem luz. Você enlouquece neste lugar. Mas vocês 
estão indo rio acima. [...] O outro lado da floresta está tão longe das pessoas 
nas ruas aqui, quanto Londres. [...]  Há algo de estranha maldição por aqui. 
Alguma coisa que não se pode descobrir nunca [...]. (ROCHA,2014, p.139) 
 

 Neste recorte discursivo, mostramos a narrativa mítica, como funciona e produz 

efeitos de sentidos no imaginário popular. Esta obra literária contém narração de 

histórias amazônicas fantásticas e misteriosas, aguçando a curiosidade dos leitores 

europeus pela repetição de mitos da terra primitiva, a fantasia sobre o Brasil encontra 

solo fértil, principalmente a Amazônia, as vezes mostrada, como um “inferno” e em 

outras como um “paraíso”.   

 É necessário, diferenciarmos o mito de discurso. Para a Análise de Discurso, 

conforme Orlandi (1990, p.173), “a compreensão do mito não faz concorrência com a 

análise tradicional do mito, ou melhor, a análise antropológica que interpreta o mito”. 

A Análise de Discurso, afirma Orlandi (1990), “mostra como funciona um fragmento 

de linguagem em seu contexto: são antes os processos de produção dos sentidos e 

os elementos que o constituem que interessam à AD”. Diríamos que a sua finalidade 

“é a compreensão, pois trata, nesse caso, de atribuir (um ou vários) sentidos a um 

mito qualquer”. Ainda, como diz Orlandi (1990, p. 174), em outros termos, não se trata 

de dizer o que o mito significa, mas de explicar como ele produz sentido, qualquer que 

seja.  

Finalmente, a compreensão: é apreensão das várias possibilidades de um 
texto. Para compreender, o leitor deve apropriar-se dos processos de 
significação que jogam no texto. Processos que são função da historicidade 
– isto é, a história do sujeito e do sentido – do texto, do discurso. É neste nível 
que intervém a AD (ORLANDI, 1990, p. 174). 

Esses aspectos discursivos permitem colocar questões tanto para a Análise de 

Discurso como para a Antropologia. Acreditamos que os resultados de uma análise 

discursiva do mito podem ser teoricamente produtivos, como diz Orlandi (1990), 

também para a Antropologia: 
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a) Como a AD explicita os mecanismos de produção dos sentidos, ela traz 
indicações fecundas para a sua interpretação, e os resultados da análise 
discursivas fazem, assim, parte do material etnológico; 

b) Tornando visível o processo de produção de sentidos pela remissão a 
fatores hitórico - sócio - culturais do funcionamento do texto mítico, a AD 
faz aparecer elementos contextuais muito significativos para o 
conhecimento da cultura indígena (ORLANDI, 1990, p. 176). 

 Orlandi (1990), afirma que a AD pode constituir em sua relação com a 

antropologia um campo de reflexões comuns – lugar de confrontação de suas 

diferenças teóricas particulares – produzindo um conhecimento mais bem delimitado 

dos seus objetos específicos. 

 Esses atributos fantasiosos, fantásticos sobre o Brasil Amazônico, nos 

discursos estrangeiros têm interesses econômicos e mercadológicos. Os relatos de 

viajantes, foram literaturas aceitas pelos leitores europeus. Esses discursos reforçam 

a ideologia de que os europeus, neste caso os ingleses, eram desbravadores, 

conquistadores, dominadores. Os relatos de façanhas heroicas, descrições de terras 

misteriosas e longínquas como a Amazônia, era certeza de publicação com sucesso 

e prestígio garantido. Assim como Tomlinson fez em seu relato, traduzido por Rocha 

(2014), O Mar e a Selva-Relato de um inglês na Amazônia, misturando acontecimento 

e ficção.        

 De acordo com Orlandi (1990) “nessa construção, alguns discursos ganham 

autoridade como lugares privilegiados, definidores. Eles se criam como documentos 

de memória”. A autora faz a distinção entre discurso histórico e discurso da História:  

Para nós, há assim uma distinção entre discurso histórico e discurso da 
História. No discurso histórico, o homem elabora sua relação com o tempo e 
com a memória. Por seu lado, o discurso da História é um subproduto – com 
acentuadas características de instituição – do discurso histórico.  As lendas, 
as canções populares são outros de seus produtos, da mesma natureza, 
embora menos formalizada. [...] a história do estabelecimento de um saber é, 
em nosso caso, a história de um povo. É assim que propomos “ler” essa 
história (ORLANDI, 1990, p. 125). 

 Tomlinson não conseguiu dormir naquela noite, como relatou o tradutor/autor 

Rocha (2014, p. 141), pensando nas histórias contadas pelo funcionário inglês sobre 

o velho Davis que queria capturar um jacaré e vender para o dono de um bar 

(europeu), para atrair mais fregueses. Ele também queria comprar cabeças de 

humanos que os indígenas mumificavam, para decorar o referido ambiente. 

 Conforme processo tradutório de Rocha (2014), Tomlinson ficou com muito 

medo ao ouvir o caso de Thorwaldsen. Ele era um comerciante e, na última estação 
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chuvosa, havia levado sua embarcação para algum rio afluente do principal, acima de 

Manaus, com sua esposa, a filhinha e desapareceram. 

A notícia chegou à Belém do Pará, vinda de algum lugar, que a sua esposa 
tinha morrido de parto, na selva, e Thorwaldsen tinha sido assassinado, mas 
nada se sabia de sua filha. E foi assim. Não conheci os Thorwaldsen. Mas a 
filhinha do comerciante, podia estar sozinha na escuridão selvática com os 
selvagens, ajudou-me a ficar acordado. E sua esposa, aquela sueca de 
cabelos loiros; ela estava na selva inóspita para além de toda a bondade, 
quando sua hora chegou (ROCHA, 2014, p. 145). 

 Queremos explicitar com estas construções discursivas destacadas, o modo 

como esses discursos fantásticos e macabros ecoam através dos séculos. Os 

europeus em seus relatos já trazem a memória discursiva de relatos de outros 

viajantes, assim, significam-se, fazem sentido e repetem-se. Orlandi (1990) nos diz 

como os europeus “definem os brasileiros como constitutivos dos processos de 

significação, indefinidamente em circulação, do imaginário constituído por uma 

sociedade como a nossa” (ORLANDI,1990, p. 48). Uma forma de conhecimento sobre 

um modelo de ser brasileiro. Em contrapartida, como nós temos um discurso sobre a 

nossa origem, mesmo cheio de opacidades, a constituição da brasilidade e suas 

consequências vão formando (significando) esse jeito de ser brasileiro. Nessas 

condições, “não é o discurso do Brasil que define o brasileiro, é o discurso sobre o 

Brasil” (ORLANDI,1990). E a autora afirma que: 

O discurso sobre o Brasil ou determina o lugar de que devem falar os 
brasileiros ou não lhes dá voz, sejam os nativos habitantes (os índios) sejam 
os que vão se formando ao longo da nossa história. O Brasil não fala, é falado. 
E tanto há um silêncio sobre ele, como ele mesmo significa silenciosamente, 
sem que os sentidos produzidos por essas formas de silêncio sejam menos 
determinantes do que as falas “positivas” que se fazem ouvir categoricamente 
(ORLANDI, 1990, p. 50). 

 Orlandi (1998, apud Bonácio; Honório, 2009) argumenta sobre “a situação 

indígena atual, ela fala do contato do índio/branco de como muitos indígenas 

perderam sua língua, mas nem por isso deixaram de ser sujeito indígena”.  O indígena 

está reaprendendo a ser nativo quando aprende a língua do seu povo. As políticas 

linguísticas instituídas pelo Estado sempre objetivaram a dominação e a permanência 

da unidade, mesmo que de uma forma “camuflada”, porque a língua nacional do Brasil 

define a identidade do ser brasileiro. Nesta citação podemos compreender as políticas 

integracionistas do Estado em relação ao silenciamento das línguas indígenas:  

No entanto, sabemos que, apesar disso, hoje o Brasil ainda é um país 
multilíngue, pois, apesar dos “esforços” das políticas integracionistas em 
silenciar as línguas indígenas, atualmente são faladas cerca de 200 línguas 
indígenas no Brasil, mostrando que não são com medidas políticas que se 
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"apaga" um povo e sua língua (ORLANDI, 1998, APUD BONÁCIO; 
HONÓRIO, 2009). 

 O Estado estabelece com o índio uma relação tal que não são só as diferenças 

que se apagam: o próprio índio deixa de existir como índio. De acordo com Orlandi 

(1990, p. 58): “O modo como o Estado rege suas relações com a ciência, a religião e 

política social, trabalha os sentidos destas”. A necessária relação com o Estado faz 

com que os discursos científico, religioso e político se apresentem sob a modalidade 

do discurso liberal: “o que funda na igualdade jurídica de direitos e deveres”. Buscar 

a igualdade na diversidade não é uma tarefa fácil. Os povos indígenas têm direito à 

igualdade sim, como por exemplo, estudar como boa parte dos cidadãos brasileiros, 

porém têm também o direito à diversidade, quando se trata de respeitar a sua cultura, 

sua língua, enfim a sua história. No entanto, “tratar o índio como igual já é em si apagar 

a diferença que ele tem e que é o cerne de suas relações” (ORLANDI, 1990, p. 58).  

 A mera aplicação do discurso liberal já é um mecanismo de apagamento como 

corrobora Orlandi (1990):  

Essa fala se sustenta sobre a relação de dominação do branco; é porque 
considera o índio como igual que pode desqualificá-lo, ou seja, esse discurso 
traz o índio para o interior das categorias de igualdade estabelecidas pelo 
branco e pelas quais o índio passa a ser visto pelas qualidades que não são 
suas. Esse discurso sobre o índio funciona de modo que ele existe 
enfaticamente no discurso do missionário, do antropólogo e no indigenista e 
deixa de existir na “consciência nacional”, isto é, deixa de existir na própria 
constituição da nacionalidade. Diríamos, pois, que esse discurso que coloca 
o índio como objeto de observação, paradoxalmente, resulta na produção de 
sua invisibilidade. A tematização do índio nesses discursos funciona como 
indício de seu apagamento (ORLANDI, 1990, pp. 58-59). 

 Retornando à discursividade de Rocha (2014), os navegantes do Capella 

entram rumo ao rio Amazonas (o rio - mar), pelo rio Madeira até Porto Velho, em 30 

de janeiro de 1910. Rocha (2014, p. 227) diz que não puderam desembarcar, pois o 

porto provisório, chamado pelo tradutor/autor de ponte-cais “tosca”, rústica, feita com 

toras, não estava pronta e ficaram ancorados, aproximadamente a trinta jardas8 da 

beira do rio. O tradutor/autor Rocha (2014) fala sobre a visita de O’Brien9 (ainda 

abordo do Capella) que andava armado e atiraria em um homem segundo sua própria 

lei e sua própria profecia, então (sem remorsos ou medos) prepararia sua “ceia” 

(ROCHA, 2014, 236). 

                                                           
8 Jarda, medida básica de comprimento, utilizada nos Estados Unidos e no Reino Unido e equivale a 
0,91m. 
9 Neil O’Brien-homem idoso, branco, de olhos azuis foi um dos primeiros visitantes do navio Capella. 
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 Esses comentários sobre O’Brien, mostram que o mesmo já estava adaptado 

a outro tipo de vida, o norte-americano, sobrevivia na floresta Amazônica, pescava, 

caçava, garimpava ouro e defendia-se dos indígenas.  

 No processo tradutório de Rocha (2014) Tomlinson relatava as histórias de 

O’Brien esmiuçando seus comentários: 

[...] ir para algum lugar desconhecido perto da nascente de certo afluente do 
Amazonas, onde ele sabia que existia ouro [...] E depois descendo pelo rio 
Amazonas, a canoa virou e seu vaso cheio de ouro em pó se perdeu. [ ... ]Sua 
bocarra desenhava um bigode grisalho cinicamente e um de seus dentes da 
frente era chapeado de ouro (ROCHA, 2014, pp. 237-238). 

 Para a Análise de discurso, a história se faz assim com um imaginário como 

dos relatos de viajantes, estes inscrevem-se nos discursos das descobertas que é o 

discurso que dá a conhecer o Novo Mundo. Orlandi (1990) não pretende definir o 

brasileiro, mas observar como “o discurso que define o brasileiro constitui processos 

de significação, produzindo o imaginário pelo qual se rege a nossa sociedade” 

(ORLANDI,1990, p.16). Ou, dito de outra forma, procuramos compreender os 

processos discursivos que vão provendo o brasileiro de uma definição que, por sua 

vez, é a parte do funcionamento do imaginário da sociedade brasileira. Isso nos 

remete à análise das falas que definem o brasileiro, especificamente o amazônico e 

constituem o nosso imaginário social.  

O tradutor/autor Rocha (2014) diz que Tomlinson comentou sobre um jovem 

inglês que trabalhou na construção da EFMM e fez um desabafo: eles chegaram, 

ficaram uns três meses, cavaram um pouco de lama e morreram. Outros ficaram muito 

assustados e quiseram voltar para casa. O jornalista inglês fez uma crítica ao comércio 

da borracha, à construção da ferrovia e o grande número de mortes em prol do 

progresso: 

Esta ferrovia pegará seus fretes de borracha preciosa levando para 
reabastecer as rodas do motor da civilização e o que teve a brilhante idéia, 
mas nunca viu ou esteve neste lugar, e não podia viver aqui uma semana, ou 
remover lama, ou abrir uma picada na mata e não reconheceria a borracha 
em seu estado natural se a visse, obteria êxito novamente. Progresso, 
progresso!  (ROCHA, 2014, p. 244). 

 Na tradautoria de Rocha (2014), um conterrâneo do jornalista Tomlinson, 

intrigado, faz uma comparação entre as práticas dos súditos da rainha. Um membro 

da corte que tirou sua capa para proteger os pés da rainha Elizabeth e outro que 

arriscou a própria vida, para trabalhar na construção da ferrovia tropical EFMM:  

Um cortesão, uma vez deu sua capa à rainha Elizabeth para proteger-lhe os 
pés; mas o que significa isso, quando dão seus corpos para construir uma 
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estrada mais fácil para o comércio de seus companheiros? Eles dizem que 
cada dormente na ferrovia tropical representa a vida de um homem. O homem 
conquistador que vive pela morte! A ideia invisível permanece – alguma ideia 
estranha – de lucro; lucro completamente de uma necessidade não de seu 
idealizador, preenchida por outros homens desconhecidos dele. Não se pode 
escapar dessa ideia. Ao todo, ele te usa completamente. Ele te esgota 
(ROCHA, 2014, p. 245). 
 

Para análise deste recorte, trazemos à reflexão a indagação que o sujeito faz, 

comparando as vivências, de um ato tão simples como um cortejo à rainha e esse 

outro ato tão difícil como morrer pela coroa inglesa, neste caso, Tomlinson fez uma 

crítica ao poder vigente. 

Nesta perspectiva, a ideologia pode ser compreendida como a direção nos 

processos de significação, a qual se sustenta no fato de que o imaginário que institui 

as relações discursivas é político. De acordo com Orlandi (1990, p. 36) “as evidências 

são assim cristalizações, produto naturalizado, e só podem sê-lo pela relação da 

história com o poder”. 

Os governantes e os capitalistas mandavam os navios com muitos 

trabalhadores que desembarcavam na Amazônia tão primitiva, não tinha nenhuma 

infraestrutura, era totalmente insalubre para os ditos civilizados, porém olhando de 

outra posição, a dos nativos, o risco de morte eram esses invasores, os estrangeiros, 

que matavam as suas famílias e desestruturavam as suas moradias, mesmo sendo 

nômades.  

O efeito ideológico, colonialista, não nasce do nada. Orlandi (1990, p. 47), 

afirma que sua materialidade específica é o discurso. A autora diz que procura 

conhecer o discurso das descobertas, das conquistas ou da dominação 

(ORLANDI,1990, p. 19) porque procuramos nos conhecer conhecendo como a Europa 

conhece o Brasil. E no discurso das descobertas não encontramos senão modos de 

tomar posse. O móvel primeiro dessa nossa reflexão de acordo com Orlandi (1990) 

foi uma questão simples:  

Nem índios, nem europeus, somos produzidos por uma fala que não tem 
lugar, mas muitos. E “muitos” aqui é igual a “nenhum”. Desse lugar vazio 
fazemos falar as outras vozes que nos dão uma identidade. As vozes que nos 
definem. Europeu falando de índio produz brasilidade. Nós, falando do que 
os europeus dizem de suas descobertas, falamos do discurso da nossa 
origem. Fazemos falar os outros. O brasileiro se cria pelo fato de fazer falarem 
outros (ORLANDI, 1990, p. 20).    

A falta de compreensão no contato de línguas diferentes, segundo Orlandi 

(1990), é caracterizada como um confronto cultural e um discurso de conquista, como 

citamos anteriormente e a autora reafirma:  
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O índio, em 1908, tinha se tornado um grave problema nacional. Ou seja, o 
índio (e sua resistência) ficaram mais visíveis. Era preciso apagar essa 
visibilidade. Como fazê-lo? Em primeiro lugar, não tematizando a invasão do 
branco e a resistência do índio, mas colocando o foco do discurso na extinção 
do índio. Esse foi (e é) o modo de deslocar a questão do índio para o branco. 
O segundo passo é dividir o universo indígena. Fala-se, então, na distinção 
entre índio “selvagem”, não tratável, o que é um jeito de racionalizar o 
apagamento. Assim como se fala em pobre “honesto” e pobre “vagabundo” 
etc. A sociedade sempre encontrou formas de categorizações “legítimas” 
para exercer o poder de exclusão. Em seguida – este é o terceiro passo – 
tematiza – se a sua “fatal” extinção (ORLANDI, 1990, p. 61). 
 

Fundamentados nos estudos da Análise de Discurso o choque cultural não 

acontece por acaso, ele é produzido e resulta de processos histórico-sociais inscritos 

em nossas instituições, sejam elas: científicas, políticas ou religiosas. Essa 

abordagem sobre o contato da constituição do quadro cultural brasileiro, tendo o 

discurso sobre o índio como referência, foi, é e será causa de profunda discussão e 

polêmica. Para esclarecer tais questões, nos apropriamos da reflexão de Pêcheux 

(1995) com Henry (1992), sobre o pré-construído: 

Diremos nessas condições que o próprio de toda a formação discursiva é 
dissimular, na transparência do sentido que nela se forma, a objetividade 
material contraditória do discurso que determina essa formação discursiva, 
como tal, a objetividade material essa reside no fato de que “algo fala” (ça 
parle) sempre “antes em outro lugar e independe”, isto é, sob a dominação 
do complexo das formações ideológicas. Descobrimos, assim que os dois 
tipos de discrepância, respectivamente o efeito de encadeamento do pré-
construído e o efeito que chamamos articulação - que consideramos, de 
início, como leis psico-lógicas do pensamento – são na realidade, 
determinados materialmente na própria estrutura do interdiscurso 
(PÊCHEUX, 1995, p. 162). 

Rocha (2014) segue, em sua tradautoria, o relato de viagem de Tomlinson, 

dizendo que no final de janeiro de 1910, desembarcou, em Porto Velho, foi para o seu 

local de trabalho e um senhor perguntou se ele era a “vítima” que iria substituí-lo, 

termo usado devido a precária situação do lugar.  

“Pedro! ” – ele chamou. Um nativo, cor de cobre, usando bermuda e um 
chapéu de palha largo, caminhou preguiçosamente em nossa direção. “Este 
é seu empregado” ele disse. “Ele é um pouco demente, mas não é louco. Ele 
está muito bem. Mantenha seus olhos nos negros, no entanto. Eles são 
dementes e não loucos [...] (Rocha, 2014, p. 254).  [grifo meu] 

Neste recorte discursivo, quando o tradutor/autor relata que o nativo Pedro 

anda preguiçosamente, podemos entender lentamente, muito doente. A malária causa 

febre alta e tremores, graves sintomas da doença. O termo demente é usado porque 

com os delírios da febre, a pessoa resmunga e se contorce. O tratamento ao nativo 

foi tão desumano, trabalhou extremamente enfermo, que após alguns dias faleceu.  
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Fundamentados na Análise de Discurso, podemos dizer que nesse Estado, o 

negro chega a ter uma participação de segunda classe e tem uma participação, à 

margem. O índio é totalmente excluído. Isto ocorre porque, conforme Orlandi (1990):  

Não entra, nem como estrangeiro, porque não é, nem sequer como 
antepassado. Esse processo de apagamento da identidade cultural tem sido 
escrupulosamente mantido durante séculos. E conforme a autora se produz 
pelos mecanismos variados, dos quais a violência simbólica que ela 
representa, é um dos mais eficazes (ORLANDI, 1990, p 56). 

 O tradutor/autor Rocha (2014) continua seu relato e traz os comentários de 

Tomlinson, sobre a cidade do outro que era atrasada, não civilizada: 

Em volta das barracas desordenadas dos negros e dos trabalhadores nativos, 
eram construídas suspensas do chão para permitirem a ventilação, e que 
tinha uma vala em volta, fétida com esgoto e desgraças com mau cheiro [...] 
(ROCHA, 2014, p. 270). 

 Analisando este recorte, compreendemos como funciona a regularidade do 

discurso trabalhada por Foucault, pelo movimento que articula a paráfrase, o uso do 

diferente no mesmo, do outro no um, o repetível. Os colonizados (os inferiores) são 

sujos, causam ojeriza e necessitam de colonizadores para civilizá-los.  

O Discurso europeu hostiliza o negro, índio e qualquer outro que não seja 

europeu, esta produção discursiva está atrelada a manutenção de poder, logo, 

também pertence à zona de repetibilidade, enquanto produz sentidos. Orlandi (1990) 

diz que “o assujeitamento supõe a repetição. Há o repetível dos enunciados que são 

feitos para serem repetidos (O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, Nessa 

terra, em se plantando, tudo dá) ” (ORLANDI, 1990 p. 44), ou melhor, há enunciados 

que pertencem a essa zona de repetibilidade que aí se representam na produção dos 

discursos.  

 Continuando o relato de Rocha (2014, p. 259), ele diz que Tomlinson ao entrar 

na mata viu uma “cabana demolida, uma rede e aproximou-se, viu algumas roupas 

esfarrapadas no fundo de uma rede, cobrindo uns ossos parcialmente, e entre os 

farrapos havia uma mecha de cabelos pretos”. Para Tomlinson o descaso tornava a 

morte banal, sem direito a uma cova no solo famigerado.  

 O tradutor/autor descreve as tragédias resumidamente, silenciando detalhes.  

A exuberância da Floresta Amazônica foi descrita em várias páginas. A causa das 

mortes das pessoas, por doença ou por confrontos, parece não ter importância.  É 

possível entender esse procedimento, trazendo os conceitos de Althusser (1970), 

sobre os ambíguos constitutivos da noção de “sujeito que, ora apresenta uma 
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subjetividade livre e autônoma para tomar iniciativas, ora revela uma subjetividade 

assujeitada a uma ordem superior submetida às condições de produção”.   

Como Pêcheux (1975), enfatiza que “O sujeito é capaz de uma liberdade sem 

limites e uma submissão sem falhas”. Desta reflexão o autor criou o termo forma-

sujeito para designar o sujeito afetado pela ideologia. Concebe-se, assim, o sentido 

como algo que é produzido historicamente pelo uso e o efeito de sentido entre 

locutores posicionados em diferentes perspectivas.  

 Para melhor compreender esse conceito, recorremos a Haroche (1987), que 

trabalha acerca da historicidade da forma-sujeito. É importante lembrar que a forma-

sujeito – religioso característica da Idade Média, representa uma forma – sujeito 

diferente da Moderna: a forma-sujeito-jurídico. Com a transformação das relações 

sociais, o sujeito tornou-se seu próprio proprietário, dando surgimento ao sujeito-de-

direito com sua vontade e responsabilidade. Diz Orlandi (1996) que: 

A subordinação explícita do homem ao discurso religioso dá lugar à 
subordinação, menos explícita do homem às leis: com seus direitos e 
deveres. Daí a ideia de um sujeito livre em suas escolhas, o sujeito do 
capitalismo. A crença nas Letras (submissão a Deus) dá lugar às crenças nas 
Letras (submissão: ao Estado e as leis). Crenças nas cifras, na precisão, 
sustentada pelo mecanismo lógico (se...então; ou...ou). Essa é uma 
submissão, diz a autora menos visível porque preserva a ideia de autonomia, 
de liberdade individual, de não-determinação do sujeito (ORLANDI, 1996, 
p.90). 

  A ideia de autonomia e de liberdade individual do sujeito é uma forma de 

assujeitamento mais abstrata e característica do formalismo jurídico, do capitalismo. 

Por seu lado, a injunção à não-contradição é a garantia da submissão do sujeito ao 

saber.   

 O europeu nos constrói como seu “outro”, mas, ao mesmo tempo, nos apaga. 

Somos o outro, mas o outro “excluído”, sem semelhança interna. Orlandi (1990) diz 

que “eles nunca se colocam na posição de serem nosso outro”. Por isso, diz a autora: 

Eles sempre são o centro, dado o discurso das des-cobertas que é um 
discurso sem reversibilidade. Nós é que os temos como nossos “outros 
absolutos”. O discurso do colonizador deixa marcas profundas ao longo de 
sua história, o colonizado é descrito como inútil, suas origens são descritas 
de forma ofensiva, invasiva e sem valor (ORLANDI,1990, p. 47). 

 Orlandi (1999 p. 51) acrescenta que “a noção de sujeito-de-direito se distingue 

da de indivíduo. O sujeito-de-direito não é uma entidade psicológica, ele é efeito de 

uma estrutura social bem determinada: a sociedade capitalista”. Em consequência, há 

determinação do sujeito, mas há, ao mesmo tempo, processos de individualização do 
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sujeito pelo Estado. Este processo é fundamental no capitalismo para que se possa 

governar. Assim, Orlandi (1999) apresenta a eficácia do discurso capitalista: 

Submetendo o sujeito, mas ao mesmo tempo apresentando-o como livre e 
responsável, o assujeitamento se faz de modo que o discurso apareça como 
instrumento (límpido) do pensamento e um reflexo (justo) da realidade. Na 
transparência da linguagem é a ideologia que fornece as evidências que 
apagam o caráter material do sentido e do sujeito (ORLANDI, 1999, p. 51). 
 

 Conforme argumentação de Orlandi (1999) “é aí que se sustenta a noção de 

literalidade: o sentido literal na concepção linguística imanente, é aquele que uma 

palavra tem independentemente de seu uso em qualquer contexto”. Daí seu caráter 

básico, discreto, inerente, abstrato e geral. “No entanto (se) diz. E o faz, não ficando 

apenas nas evidências produzidas pela ideologia” (ORLANDI,1999, p. 54).    

 De acordo com o tradutor/autor Rocha (2014), Tomlinson fala sobre os 

indígenas, negros e caboclos, os inferiores, os impuros (mestiços): 

Eram uns indivíduos moreno-claros, bem constituídos, fortes e nus. Os 
cabelos pretos de alguns deles eram encaracolados. Curioso, não é? Mas 
ouvi dizer que no tempo da escravidão, os negros fugitivos chegavam até 
aqui, e os indígenas da floresta capturavam-lhes para melhorar seu tipo físico 
miserável. Os trabalhadores eram comparados a cães ágeis e fiéis (ROCHA, 
2014, p. 308). 

 Fazendo uma análise discursiva desse recorte, podemos mostrar que no 

decorrer dos tempos, observamos as maneiras pelas quais os boatos sobre os povos 

indígenas são disseminadas em nome do interesse econômico, o grande interesse 

pelas terras em que eles vivem. A propagação dos boatos difama a imagem do 

indígena, cristalizando-a no imaginário popular. Desse modo, o conhecimento, o 

controle e a circulação dos boatos são um meio de perpetuar o poder. Os abusos, 

assassinatos, desapropriação de terra não são vistos com perplexidade pela 

sociedade e, na maioria das vezes, nem são vistos pela mídia. 

 O boato, explica Orlandi (2012), é “um fato relevante para se observar essa 

faixa do dizer que está entre o atestado e o possível”.  Assim, o boato atesta o fato de 

que os sentidos também são feitos de silêncios (os não-ditos). O silêncio é significante, 

está submetido aos mecanismos discursivos de produção e funcionamento. 

Consideramos o silêncio um discurso, então para compreender este discurso 

devemos nos perguntar, a todo momento, o que ele cala. Desse modo, Orlandi (2012) 

afirma nesta citação:      

Margem opaca onde o dizer não está estabelecido em sua positividade e nem 
por isso deixa de existir, de fazer sentir seus efeitos. Sob sutis modos de 
ausência. Ausência presente que reafirma o caráter necessário da história, 
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da memória, do político nas formas do dizer e do silenciar (ORLANDI, 2012, 
p. 131). 

A constituição da sociedade, de um espaço público em que circulam os 

sentidos – tendo na base ideias recebidas, lugares comuns – produz inevitavelmente 

o espaço do boato. Conforme Orlandi (2012), o boato é assim: 

Um fato da vida social pública, traço do funcionamento coletivo da palavra. 
Por seu funcionamento, o boato atesta a não - transparência da linguagem e 
a não – trivialidade (banalidade) da opinião pública, como fato complexo da 
vida das palavras – das formulações – nas suas relações com o silêncio, em 
um sítio particular de significação, o espaço público, em que conta a 
quantidade de sujeitos vivendo em um espaço de comunicação específico e 
que tem necessidade de uma quantidade de informações (ORLANDI, 2012, 
p. 132). 

 Orlandi (2012, p. 134), define (discursivamente) “boato como a ideia de 

burburinho, de excitação geral da palavra. Sons surdos, burburinhos, vozes que 

protestam”. Além disso, há também outro aspecto presente na caracterização do 

boato: notícias, que se expandem, se alastram. As “falsas” notícias, anonimato, são 

elementos que se substituem parafrasticamente na caracterização discursiva do 

boato, desembocando, no enunciado de base, notícia anônima que se expande 

publicamente sem confirmação. O boato é um modo de dizer em que há sempre uma 

diferença a significar; um ruído (protesto ou falta de verdade). 

 Com relação ao boato, Orlandi (2012) faz as seguintes considerações: 

Podemos considerar já de início que o boato é um fato de linguagem pública, 
é um fato de percurso (circulação) das palavras. O boato afeta o ritmo do 
dizer; sua temporalidade, jogando na relação das palavras com o silêncio. 
Por uma relação ainda muito pronunciada com o silêncio face às palavras, 
pelo boato, dizendo de menos (não se diz toda a verdade, o fato não é 
“completamente” significado) dizemos demais (se vai além da verdade, há 
dispersão da verdade em torno do fato). Deixam-se ver os flancos do dizer. 
Margem de equívocos, de incertezas (ORLANDI, 2012, p. 134). 

 De acordo com Orlandi (2012), há duas formas de circulação de boatos que 

produzem efeitos sobre os sujeitos, no modo lúdico da relação com o dizer, presente 

no boato: “a argumentação como o prazer de dizer, de produzir o efeito de verdadeiro 

acentua a habilidade em mantê-la funcionando e o impulso de passar o boato para 

frente. O sujeito não consegue ficar sem divulgá-lo” (ORLANDI, 2012, p. 138). Então, 

é esse efeito que “sustenta o boato porque se não circula, se extingue. Se as pessoas 

não têm vontade de contar ao outro, o boato estaciona e desaparece, assim é sua 

circulação que lhe dá existência” (ORLANDI, 2012, p. 139). 
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 Os sujeitos produzem o boato mobilizando argumentos que correspondem a 

diferentes tentativas (versões) de fixar um sentido (seus sentidos) sem, no entanto, 

mudar suas posições discursivas. Os textos mobilizados pelo boato são vestígios de 

um mesmo e único discurso, cujas formulações podem ser várias, gerando um jogo 

de paráfrases. Mas, como sempre na linguagem, o equívoco trabalha em 

permanência: o lugar em que o sentido é o mesmo pode ser fonte de derivas, de 

mudanças. O mesmo argumento pode ser indício de outro sentido possível. 

 Orlandi (2012) fala sobre os sentidos voláteis do boato:  

Daí resulta que o boato, mesmo sendo jogo argumentativo na direção de um 
só e mesmo sentido, é um estado rico de possíveis já que as vozes que o 
habitam, ao passarem de boca em boca, se expandem em várias direções. 
Sentidos voláteis. É assim que podemos concluir que são antes os silêncios 
que conduzem os sentidos pois as palavras deixadas a elas mesmas são 
apenas ruídos. Burburinhos (ORLANDI, 2012, p. 139). 

Continuando com a análise Rocha (2014), agora com foco na expressão “mas 

ouvi dizer” (grifo meu), termo este à margem de equívocos e de incertezas, situa-se 

na passagem do imprevisível ao certo (todo boato tem um fundo de verdade).  

[.. ] Mas ouvi dizer que no tempo da escravidão, os negros fugitivos chegavam 
até aqui, e os indígenas da floresta capturavam-lhes para melhorar seu tipo 
físico miserável. Os brasileiros tinham uma tradição sobre os indígenas de 
cabelos encaracolados no rio Madeira; e aí estão eles. Eles carregavam arcos 
e flechas, aqueles feitos inteiramente de bambu e taquara. As flechas 
estavam enfeitadas com penas de arara; e mediam cerca de seis pés de 
comprimento (ROCHA, 2014, p. 308). 

Analisando este recorte o viajante-narrador-protagonista tece comentários 

sobre os índios Caripuna, como fracos e que só melhoraram o biotipo com a 

mestiçagem que gerou o cafuso - (índios/negros). Esta repetição de discursos de 

outros viajantes também constituem a memória discursiva. Como Orlandi (1991) diz 

ao invés de se fazer um lugar para fazer sentido, o sujeito é pego pelos mesmos 

(dizeres) já estabelecidos, num imaginário em que sua memória não reverbera. 

Estaciona. Só repete (ORLANDI, 1999, p. 54). 

 A tradautoria de Rocha (2014) traz o comentário de Tomlinson sobre os 

Caripunas no trecho a seguir: 

[...] Mas eles podem andar sorrateiramente pela floresta nos observando. Vi 
alguns indígenas uma vez. No rio Jaci-Paraná. Diverti-me com eles 
arrastando a canoa para a terra firme. Era apenas uma geringonça, a coisa 
mais bruta que já vi; a popa e a proa se estreitavam amarrando suas 
extremidades com cipós (ROCHA, 2014, p. 308) 



 

82 
 

 Tomlinson diverte-se com o trabalho braçal dos Caripunas, arrastando a canoa 

em locais rasos do rio para as margens, desvalorizou a canoa dos nativos (uma 

geringonça) que para eles era mais do que um meio de transporte rústico, era a 

sobrevivência desses indígenas, ao contrário de Tomlinson que era acostumado 

embarcar em transatlânticos confortáveis. Novamente constatamos na materialidade 

do discurso a ideologia que o sustenta. O colonizador europeu repetindo o discurso 

de desvalorização do outro para a manutenção do poder.      

  Na vertente da Análise de Discurso, Orlandi (1999) propõe a distinção de três 

formas de repetição:  

a. a repetição empírica (mnemônica) que é a do efeito papagaio, só repete;  
b. a repetição formal (técnica) que um outro modo de dizer o mesmo; 
c. a repetição histórica, que é a que desloca, a que permite o movimento 
porque historiciza o dizer e o sujeito fazendo fluir o discurso, nos seus 
percursos trabalhando o equívoco, a falha, atravessando as evidências do 
imaginário e fazendo o irrealizado irromper no já estabelecido. (ORLANDI, 
1999, p. 54) 
 

 Conforme Orlandi (1996), “é porque a história se inscreve na língua que esta 

significa. Daí o equívoco necessariamente constitutivo da significação que é ao 

mesmo tempo sistema e acontecimento” (ORLANDI, 1996, p. 70).  A autora continua 

a afirmar que o dizível é o repetível, ou melhor, tem como condição a repetição?  

Não porque é o mesmo, mas é o que é passível de interpretação: o que é 
passível de ser repetido, efeito de pré-construído (já dito) na relação com o 
interdiscurso. [...]  Para que uma palavra faça sentido é preciso que ela já 
tenha sentido. Essa impressão do significar deriva do interdiscurso – o 
domínio da memória discursiva, aquele que sustenta o dizer na estratificação 
de formulações já feitas, mas “esquecidas”, e que vão construindo uma 
história dos sentidos (ORLANDI, 1996, p. 71). 

De outra perspectiva teórica, a antropológica, Lilian Brandt colaboradora da 

Articulação Xingu Araguaia (AXA), convive com índios e relata que a população 

acredita e repete esses discursos (sobre o indígena) por falta de conhecimento dos 

costumes indígenas e os interessados em disseminar essas mentiras aproveitam essa 

falta de informação. Desse modo manipula-se qualquer informação sobre os índios. 

Por isso, Brandt (2014) divulga seus estudos contendo “As 10 mentiras mais contadas 

sobre os povos indígenas”: 

1-Quase não existe mais índio, daqui alguns anos não existirá mais nenhum. 
2- Os índios estão perdendo sua cultura. 
3- Estão inventando índios, agora todo mundo pode ser índio. 
4- O Brasil é um país miscigenado, aqui não tem racismo. 
5- Os índios têm muitos privilégios. 
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6- Os índios são tutelados, por isso, não vão presos e não podem comprar 
bebida alcoólica. 
7- Tem muita terra para pouco índio. 
8- Os índios são preguiçosos e não gostam de trabalhar. 
9- Nossa sociedade é mais avançada, não temos nada para aprender com os 
índios. 
10- Os índios atrasam o desenvolvimento do país. (BRANDT, 2014). 

 
 Analisando discursivamente, de acordo com Orlandi (1990, p. 71), como vemos 

o “choque cultural não acontece casualmente, ele é produzido. Nossas estranhezas e 

familiaridades resultam de processos históricos por identificação ideológica e 

inconsciente”. Em Análise de Discurso não vemos a manipulação como intenção de 

enganar, mas como efeito de sentido. 

 Com esta rápida abordagem sobre as “mentiras” nós nos propusemos a fazer 

uma reflexão entre a questão do contato e da constituição do quadro cultural brasileiro, 

tendo o discurso sobre o índio como referência. Orlandi (1990, p. 72) diz que “toda 

fala constrói, certamente, muitos outros silêncios e apagamentos”. O que se propõe, 

entretanto, “não é falar de um lugar neutro”, porque já que sabemos que ele não existe, 

mas é apenas tornar tenso, problematizar, o campo de reflexão sobre as questões 

indígenas. 

 O sentido não tem origem. Não há origem do sentido nem no sujeito, nem na 

história. Contrariando o discurso de Brandt (2014), não há mentiras, mas efeitos de 

sentido. Para nossa melhor compreensão façamos uma reflexão, fundamentados na 

Análise de Discurso sobre a natureza do processo de produção de sentido.  

Orlandi (1990) afirma que essa natureza está na relação entre paráfrase e 

polissemia, o que em outra linguagem, se diz o “mesmo” e o “diferente”. Para a autora, 

O espaço em que se espraiam os sentidos é o da multiplicidade, ou da 
largueza, mas também da truncação:  um sentido se desdobra em outro, em 
outros: ou se emaranha no seu mesmo e dele não se solta. Fica à deriva. Se 
perde em seu mesmo ou se multiplica. O tempo é o da fugacidade. O sentido 
não se deixa pegar. Instável, errático. O sentido não dura. O que dura é seu 
“arcabouço”, a instituição que o fixa e o eterniza. Ele, no entanto, se move em 
outros lugares (ORLANDI,1990, p. 43). 

 Conforme Orlandi (1990, p. 44) é útil a noção de Instituição tal como é 

trabalhada por Foucault: “lugar de regularidade, da normatividade que preside o 

discurso. O funcionamento dessa regularidade pode ser apreciado, no discursivo, pelo 

movimento que articula metáfora e paráfrase”.  A metáfora, que é condição de uso da 

linguagem, refere-se ao uso de uma palavra por outra, por sua vez a paráfrase é o 

uso do diferente no mesmo, do outro no um, é um movimento de repetição.   
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 Rocha (2014) em sua tradautoria, conta que Tomlinson estava se recuperando 

da malária, quando numa manhã ouviu gritos e um desafio de briga - eram os 

poloneses que tinham se amotinado e Tomlinson ficou furioso. Eles se recusavam a 

trabalhar, queriam alimentos mesmo que fossem de má qualidade, queriam roupas, 

dinheiro, passagens para voltar, queriam o cumprimento de seus contratos, sentiam-

se ludibriados e explorados, vejamos o recorte a seguir: 

Estavam morrendo de fome. Argui francamente com aquele homem, mas ele 
gritava e gesticulava. Naquilo as vozes de todos se ergueram em um tumulto 
violento, facas e machados brandindo na luz do sol. Numa indiferente e 
repentina ferocidade, não sabendo o que estava fazendo, peguei minha arma 
descarregada – eu não tinha munição – e marchei para cima deles. Eles se 
seguraram por um momento e então esmoreceram e caminharam 
rapidamente olhando para trás com e malícia. [...] No dia seguinte tinham 
desaparecido. Sim, de fato. Os pobres diabos. Tinham desaparecido, 
exceção de alguns que estavam com febre [...] Se a Companhia não tirasse 
você dali você ficava lá; e se a Companhia não te alimentasse, você morria 
de fome. [...] A floresta e o rio mantinham meus homens juntos, tão 
eficazmente como se estivessem ilhados sem um barco em uma ilha, num 
mar profundo (ROCHA, 2014, p. 260). 

 Analisando o que Tomlinson chama de motim, eram apenas reivindicações 

básicas dos poloneses para a sobrevivência em seu local de trabalho, a floresta 

amazônica. O jornalista revela não saber o que estava fazendo, quando pegou a arma 

descarregada e enfrentou dezenas de homens, esses intimidados, fugiram para a 

floresta, exceto aqueles doentes. 

 Para analisarmos o recorte citado, apropriamo-nos do conceito de 

heterogeneidade do discurso, segundo Authier-Revuz (1990), “mostrada, não-

marcada, da ordem do discurso e não provida de visibilidade, pode ser identificada 

quando olhamos ao avesso, do que se pretende ocultar”. Pêcheux (1975), define que 

“as formações imaginárias se manifestam, no processo discursivo, através da 

antecipação das relações de força e de sentido”.   

Este recorte merece nossa reflexão quanto à antecipação. O sujeito projeta 

uma representação imaginária do outro, em nosso caso, o livro analisado é para 

leitores europeus, particularmente os londrinos, a espera de narrativa recheada de 

atos heroicos e bravuras. E, a partir dela, Tomlinson estabelece suas estratégias 

discursivas. As imagens projetadas do europeu branco (raça superior), dotado de 

grande conhecimento científico, o herói, o desbravador, o conquistador, e assim 

estrategicamente, o jornalista, preserva as imagens de ter o domínio da situação, sem 

uso da violência, em via de fato, sem matanças.  É esse imaginário que está 
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funcionando na construção discursiva que estamos analisando. E continua 

funcionando porque produz efeitos de sentido. 

O tradutor/autor Rocha (2014, p. 260) nos relata mais uma cena descrita por 

Tomlinson, “ao olhar poucos dias depois outra jangada, no rio Madeira com seis 

homens sem cabeças”. O que ele chama de ataque fulminante dos selvagens, são 

nativos tentando, a qualquer custo, proteger suas famílias e suas terras. Desta forma, 

não vemos como selvageria mas como legítima defesa. Para melhor compreensão, 

façamos uma abordagem ao conceito sobre alteridade (capacidade de colocar-se no 

lugar do outro), termo trabalhado por Lacan, do imaginário constituído por uma 

sociedade como a nossa:   

Com a característica importante de que ao falar de nossas coisas, se 
ressaltam sempre as suas “particularidades” (singularidades). Resulta que 
nós brasileiros somos singulares. Somos singulares em relação a quê, a 
quem? A um padrão-lá. O outro europeu. O discurso da singularidade é o 
discurso da cultura (dominado pelo da “civilização), que a historiciza. Fica 
sempre como se nós tivéssemos um “outro”. O nosso é o português, o 
italiano, o francês etc. Como nos constroem uma história que somos 
apagados como alteridade, somos apenas “singulares, temos “ 
particularidades”. Não somos o outro constitutivo porque não “somos” (seres 
históricos etc.). (ORLANDI, 1990, p.48). 

A ideologia tem, pois, uma materialidade e o discurso é o lugar em que se pode 

acessá-la. Orlandi (1990) diz que “conhecer o seu funcionamento é saber que o 

discurso colonial continua produzindo sentidos, desde que se apresentem as 

condições”. Isto acontece quando um discurso se faz passar por outro, explica a 

autora:  

[...] um dos efeitos - que não é o menor -  é o que chamo a “perversidade do 
político”. Isto é, no imaginário construído por essas práticas de linguagem, as 
relações de colonização aparecem não em seu lugar próprio, mas sim como 
reflexo indireto. Isto acontece sempre que um discurso se faz passar por outro 
discurso. Nesse caso, se apaga o discurso histórico e se produz um discurso 
sobre a cultura (ORLANDI, 1990, p. 16). 

 Conta Rocha (2014, p. 262) que o trabalho de Tomlinson seguia adiante. “A 

clareira aumentava. Os galpões espalhavam-se um por um. O barco com as provisões 

não passou durante um mês”. Estavam famintos, tinha muitos homens doentes, mas 

não tinha quinino. Os homens, indivíduos ágeis e fiéis como um cão, olhos pacientes 

ficavam esperando o auxílio dele, e ele iria falhar. Então, Tomlinson fez o inusitado: 

Fiz pílulas de farinha parecerem com quinino para os pacientes com febre, 
tentando curá-los através da fé. [...]  Não havia comida. Tentamos massa de 
trigo frita na banha. [...] A situação continuou por um mês. Estávamos em 
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farrapos. Estávamos morrendo de fome. Éramos como espantalhos (ROCHA, 
2014, p. 262). 

 O relato do tradutor/autor Rocha (2014) demonstra o descaso, a gravíssima e 

precária situação dos trabalhadores, sem alimentos, sem remédios e sem condições 

físicas e psicológicas para reivindicar melhorias. Esta situação é ideal para a 

manutenção do poder. Um discurso que fala de índio, negro e sobre pobre é muito 

produtivo nas relações de poder. Toda ameaça seja o deslocamento ou a resistência 

desses excluídos, o discurso colonizador encontra formas de legitimar outros 

discursos para continuar com poder de exclusão. Os sentidos funcionam pelo fato de 

circularem.  

 Rocha (2014, p. 262), o tradutor/autor, prossegue com os comentários de 

Tomlinson, que quando pensava na tola paciência daqueles negros, em sua 

resistência em continuar com uma ideia fixa da qual eles não sabiam de nada, ficava 

assombrado com a docilidade e bondade inerente aos homens simples. De modo que 

eles dariam suas vidas por nada e obedeceriam cegamente que daria para levá-los 

ao sacrifício do qual eles não saberiam nada a respeito.  

 Orlandi (1990) analisa o mecanismo do silenciamento, dito de outra forma“é um 

processo de contenção de sentidos e de asfixia do sujeito porque é um modo de não 

permitir que o sujeito circule pelas diferentes formações, pelo jogo” (ORLANDI, 1990, 

p. 52). Com o apagamento de sentidos, há zonas de sentido, posições do sujeito que 

ele não pode ocupar, porque não são permitidas. Se por um lado o silêncio serve para   

colocar em funcionamento o apagamento de sentidos, por outro lado pode ter 

deslocamentos e servir para produzir resistência. 

Em uma fala (a do colonizador) já vem o que o outro não pode falar, e assim 
conseguimos, através da explicitação desses processos de significação, 
trazer para o jogo da linguagem o “silenciado”. Para isso é preciso sempre se 
observar: o que o colonizador não está dizendo quando está dizendo “x”? 
(ORLANDI, 1990, p. 52). 

 Rocha (2014, p. 273) relata que Tomlinson saiu ao longo da ferrovia para um 

passeio, a manhã estava muito quente, depois de cansado, ao meio-dia, resolveu 

voltar. Em sua direção vinha uma vagonete, acionado lentamente com quatro corpos 

bronzeados subindo e descendo ritmicamente uma alavanca, como descreve o autor:  

Um homem de terno branco era seu passageiro. Quando passou por mim, vi 
que carregava também alguma coisa debaixo de um lençol branco; o lençol 
desenhava a forma de uma criança, da qual somente a barra de uma saia e 
os pezinhos calçados sobressaíam-se do lençol; e os pés balançavam - se 
frouxamente com as sacudidas do vagonete, de um modo curiosamente 
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apelativo e pesaroso. O vagonete parou e desceu um homem branco, um 
médico jovem e alegre, mascando a ponta de um charuto apagado, veio em 
minha direção para pedir fósforo. Parou para conversar por alguns minutos, 
dando um descanso a seus homens.  “Esta é uma criança brasileira – ele 
disse; ela não mais voltaria para casa, quando consultou comigo, coitadinha” 
(ROCHA, 2014, p.273). 

 Este recorte mostra como a morte era rotineira naquela região, não causava 

tanta comoção, era somente menos um. No relato de Rocha (2014), Tomlinson deixa 

marcas no seu discurso “homem branco” e em recortes anteriores “homem cor de 

cobre” trabalhando sentidos do colonizador para o colonizado.  

 Esse discurso, como diz Orlandi (1990, p. 254), “categoriza pelo apagamento 

como sujeitos a - históricos, é um discurso (olhar) histórico”. Continua a autora que 

esse discurso “é produtor, pois, de efeitos de memória e que simula vir do passado 

para o presente o que é projeção do presente sobre o passado”. Assim, estamos no 

campo do discurso, naquilo que chamamos de efeito de pré-construído: o 

estabelecimento do já - lá, do efeito do repetível como já – dito. Orlandi afirma que: 

Essa repetição tem a forma de processos de significação que aparecem como 
sendo os mesmos mas em circunstâncias diferentes. Não existe isso em 
discurso. As circunstâncias são constitutivas e não agregadas. Não são 
apenas acréscimos casuais, ocasionais. A ”continuidade histórica” tem o 
mesmo estatuto da “ilusão referencial”, enquanto construções imaginárias 
(ORLANDI, 1990, p. 254). 

 Rocha (2014, p. 281) descreve o povoado de Santo Antônio (atualmente não 

existe mais, no local há a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio) que tinha apenas uma 

rua, havia duas fileiras de casas, construídas com barro, rebocadas e desgastadas, 

com a cal manchada e descascada, todas as casas eram abertas e cavernosas 

embaixo, sem portas, para ficarem mais arejadas. A rua estava quase deserta quando 

Tomlinson e seus companheiros entraram no povoado, algumas crianças brincavam 

nas sombras, e em frente um comerciante de terno branco vigiava a escala da 

balança, enquanto os mestiços pesavam pélas de borracha.  

 Outra vez, vemos o discurso capitalista (colonizador) funcionando e fazendo 

sentido, um “comerciante de terno branco” vigiava a balança, essa expressão nos 

remete, à desonestidade dos trabalhadores (os mestiços) que pesavam as pélas de 

borracha. Pêcheux (2007), traz para nossa compreensão a imagem e o efeito de 

repetição.   

Quanto à eficácia simbólica da imagem em relação à memória, há essa 
negociação entre o choque de um acontecimento histórico singular e o 
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dispositivo complexo de uma memória poderia bem, com efeito, colocar em 
jogo a nível crucial uma passagem do visível ao nomeado, na qual a imagem 
seria um operador de memória social comportando no interior dela mesma 
um programa de leitura, um percurso escrito discursivamente em outro lugar: 
tocamos aqui o efeito de repetição e de reconhecimento que faz da imagem 
como que a recitação de um mito (PÊCHEUX, 2007, p. 51). 

 Havia muitos bares, descreve Rocha (2014, p. 281), com nomes meio ilegíveis 

pintados nas partes mais altas das paredes, as paredes interiores de barro, sem 

acabamento e o chão era de terra batida. Em outro bar semelhante havia algumas 

mesas de ferro e cadeiras e, ali um visitante podia beber de garrafas que ostentavam 

rótulos europeus, embora o conteúdo e o preço ultrapassem completamente a 

compreensão europeia. Tomlinson comenta sobre a falsificação das bebidas e os 

preços exorbitantes das mesmas. Ele diz que havia também um armazém imenso, da 

firma Suarez & Compañia, fora de toda proporção do povoado, cujos donos eram os 

irmãos bolivianos, os Suarez, os “reis da borracha”.       

 Rocha (2014), o tradutor/autor diz que o jornalista Tomlinson criticou a 

monocultura da borracha no Brasil (região Amazônica):  

Os brasileiros não conseguem ver outra coisa ali, a não ser borracha. As 
qualidades gerais da terra, através do sol ferrenho e banhos mornos – porque 
raramente passa um dia sem chuva, qualquer que seja a estação do ano – 
uma terra de constante verão com uma fecundidade livre, que está enterrada 
na terra em qualquer lugar debaixo de um crescimento selvagem, 
aproximadamente a duzentos pés de profundidade, são insignificantes para 
os nativos. [...] O Pará é principalmente borracha, e Manaus também. O 
Amazonas é borracha e a maioria de seus afluentes também. O rio Madeira 
particularmente é borracha. [...] Os passageiros nos barcos de rios são 
seringueiros e as cargas são borrachas. Havia um livro escrito por um 
brasileiro que eu vi em Belém do Pará, publicado recentemente, e chamado 
de Green Hell (Inferno Verde). Na capa havia a imagem de uma mulher 
indígena nua, símbolo da Amazônia; e, de ferimentos em seu corpo, seu 
sangue estava se exaurindo numas tigelas, que o seringueiro usa enfiadas 
nas incisões da seringueira. [...] Comecei   a pensar que habitual mente [sic] 
comercial é a mais estúpida, cheia de desperdício e a mais ignorante de todas 
as tristes maravilhas no espetáculo da humanidade (ROCHA, 2014, pp. 212 
– 213). 

 Conforme Rocha (2014, p. 212), o livro de contos citado por Tomlinson “Inferno 

Verde” do autor pernambucano Alberto Rangel, publicado pela primeira vez em 1907, 

foi prefaciado por Euclides da Cunha, que nos anos de 1904 e 1905, também esteve 

na Amazônia e em 1909 escreveu a obra “À Margem da História”. 

 Conforme podemos observar no recorte acima, Tomlinson repudiou a economia 

da época voltada somente para a borracha, com tanta terra, defendeu a multicultura, 

e o clima propício, diferente da sua terra, cujo inverno é rigoroso. Pondera que o 

plantio variado fortaleceria o comércio local, regional, nacional e teria uma projeção 
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internacional, a industrialização do peixe e da madeira seria benéfica aos pequenos e 

médios produtores, os quais não ficariam reféns dos cartéis da borracha. 

 Por outro lado, ele ignora a cultura indígena milenar, que tanto preservou sua 

terra, que para eles significa a sua própria existência. Chamando-os de preguiçosos 

e causariam a sua ruína, comentários injustos, aos nativos que não eram consumistas, 

nem capitalistas. Assim, na Análise do Discurso, os sentidos podem ser diversos se 

recortamos as histórias em diferentes perspectivas do contar, porque discursamos de 

acordo com a formação discursiva em que nos constituímos. 

 Os nativos simplesmente viviam em harmonia com a natureza, até a chegada 

dos ditos civilizados, que invadiram, destruíram, exterminaram, sem noção nenhuma 

de desenvolvimento sustentável. Não seria esta a habitual mentalidade comercial 

mais estúpida, cheia de desperdício, e a mais ignorante de todas, as mais tristes 

mazelas da decadência da humanidade?  

 Não é nossa intenção aqui fazer uma análise mais longa e profunda do discurso 

ecológico. O importante é que se compreenda como funciona o discurso da 

colonização, seja sob o modo do ecológico ou qualquer outro que surgirá quando se 

apresentar a ocasião. Fica o fato de que há um repetível que retorna, indefinidamente, 

nessa produção de sentidos. Ou seja, sujeito e sentido são constituídos pela ordem 

significante na história. E o mecanismo de sua constituição é ideológico.          

 Encerra-se o trabalho de Tomlinson e do restante da tripulação na Amazônia. 

No dia 10 de março de 1910, diz Rocha (2014, p. 332), o “Capella”, deixa Porto Velho, 

rumo ao Atlântico, com destino à Tampa nos Estados Unidos, chegando lá, Tomlinson 

embarcou no trem para Nova Iorque, chegou numa noite chuvosa, pegou um táxi e foi 

para o porto, embarcou num enorme navio até Plymouth em Devon.  Pegou um trem 

para Londres. 

 Em Londres, na Estação de Paddington, diz o tradutor/autor Rocha (2014), 

Tomlinson pôs seus pés justos e sólidos antes que o trem parasse; olhou para a 

multidão que estava ali. Um jovem entusiasmado correu em sua direção, então parou 

timidamente. Ele pegou o garoto e o ergueu dizendo: “Eis o centro do mundo outra 

vez” (ROCHA, 2014, p. 354). Como pudemos compreender a ideologia está 

materializada no discurso literário numa dada época, formação social, produz efeitos 

e sentidos. Com Fragoso (2014) fazemos uma reflexão sobre o discurso literário:      

O discurso literário materializa as tensões, os confrontos próprios das lutas 
de classes, inerentes a toda formação social, e às transformações porque 
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essas classes passam historicamente. Estamos nos referindo a questões 
referentes às desigualdades sociais, preconceito, etc., encontradas no 
discurso literário. Essa espessura histórica, efeito do ideológico, está 
materializada na linguagem do discurso literário. A ideologia dominante em 
uma dada época, numa dada formação social está materializada no discurso 
literário, produzindo seus efeitos (FRAGOSO, 2014, p. 80). 

 Rocha (2014) finaliza seu relato, apresentando a prepotente visão etnocêntrica 

de Tomlinson, a qual julga os sujeitos amazônicos como inferiores e sustenta a 

hegemonia europeia, no seu discurso colonizador. Deste modo, ecoa, produz 

sentidos, pelos quais o Novo Mundo (a periferia mundial) representa os subalternos 

(dominados) e a Europa os colonizadores (dominadores). Embora não exista um 

sentido eterno, o sujeito eternaliza o sentido em seu discurso de dominação (poder), 

envolvendo condições de produção, lugar de significação, historicamente constituídos 

no imaginário, em relação ao real da história e sua formação social.       

 Rocha (2012), de uma outra perspectiva teórica, o pós-colonialismo, afirma que 

o colonizador procura justificar a ideologia do colonialismo e nos padrões do 

dominador impor sua superioridade, criando uma ponte entre o “ser superior” e o “não 

civilizado”. O processo de colonização ainda continua e há um grande esforço para 

manter a ex-colônia dependente, afirma Rocha (2012):  

Tendo em vista que o processo de colonização não cessou de acontecer 
através de representações elaboradas por viajantes de além-mares sobre 
povos de culturas ditas periféricas com o fito de reafirmação de si mesmos e, 
à medida do possível esforçam-se para manter a ex-colônia sob dependência 
econômica e psicológica. O relato de viagem pode ser lido como uma 
instituição política a serviço desse neoimperialismo econômico (ROCHA, 
2012, p.30). 

 Para Rocha (2012) “A luta pela descolonização das mentes de ex-coloniais 

deve ser constante e contínua” (ROCHA, 2012, p 120).  

 De seu espaço teórico, a Análise de Discurso não pretende dar solução, ela 

pretende trabalhar no conflito, no confronto. Dessa maneira, a Análise de Discurso 

não intenciona descolonizar, como se isso fosse uma questão individual, intencional, 

de se “conscientizar”, como se fosse possível apagar a história, a memória discursiva. 

A Análise de Discurso propõe que se reflita e compreenda esse processo discursivo 

e histórico, expondo ao olhar do leitor como os sentidos se constituíram e se 

constituem. Também trabalha com a noção de sujeito sempre, a teoria Pós-

colonialista, não. Isso faz toda a diferença. Não queremos aqui desvalorizar outras 

teorias, ao contrário, queremos valorizar as diferenças conceituais, as diferentes 

formas de compreender e de dizer o mundo.  
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 De acordo com Fragoso (2001), referindo-se à teoria do pós-colonialismo, “não 

temos essa ilusão de que novas ideias ‘brotariam’ na consciência dos indivíduos e que 

configurariam um novo mundo com novas práticas que teriam outras funções no 

interior da formação renovada” (FRAGOSO, 2001). Há, sem dúvida, deslocamentos 

que vão dirigir mudanças de expectativas, mas é preciso observar como e o que estes 

deslocamentos significaram ou significam. 

 Assim pudemos compreender que a   Análise de Discurso trabalha com uma 

realidade empírica, construída discursivamente, onde os sujeitos estão representados 

em suas posições discursivas (as representações imaginárias). É preciso 

compreender como os sujeitos e as representações de que fazem parte, estão sendo 

significados e se significam. Os sujeitos ao produzirem os seus discursos o fazem de 

uma certa posição e não de outra. Os sentidos produzidos pelos sujeitos, já tem a ver 

com a posição que eles ocupam. Nosso objetivo aqui foi analisar a presença e a 

eficácia do imaginário na construção das representações da floresta, da Amazônia no 

discurso materializado na obra em questão.  

 Orlandi (1999, p. 60) explora a questão da construção do dispositivo de análise 

(ou a “singularização” do dispositivo teórico feito pelo analista com vistas a dar conta 

de seu objeto de estudo). A partir da questão das transferências (ou “deslizamentos”) 

presentes nos processos de identificação do sujeito, a autora mostra que o dispositivo 

analítico elaborado deve evidenciar o como se fala a mesma língua, mas, ainda assim, 

são falados diferentes sentidos. 

 Na delimitação do nosso corpus, centralizamos nossa dedicação à 

interpretação dos recortes discursivos, nosso objeto de estudo nesta pesquisa. É 

importante ressaltar que quando estamos envolvidos no processo de interpretação, 

nos posicionamos de um lugar que não é neutro porque nos posicionamos 

ideologicamente e pode ocorrer o deslocamento que nos permite trabalhar no 

entremeio localizado entre a interpretação e a descrição. E esta posição deslocada é 

que nos permite contemplar o processo de produção de sentidos em suas condições 

de produção. 

  A Análise de Discurso se preocupa com os fatos da linguagem, com a 

materialidade e com a espessura semântica dos processos de produção de sentidos, 

o corpus não se ocupa de dados: considera-se que a melhor maneira de atender à 

“questão da constituição do corpus é construir montagens discursivas que obedeçam 
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a critérios que decorrem de princípios teóricos da análise de discurso, face aos 

objetivos da análise” (ORLANDI, 1999, p. 63).  

 O que se buscou foi o mapeamento das regularidades do processo de produção 

discursiva, e não a exaustão temática de um discurso, o que terminaria por cair no 

conteudismo que a Análise de Discurso é contrária desde sua aparição como campo 

epistêmico de produção de conhecimento. Pretende mostrar que a relação do sujeito 

com a linguagem nunca é inocente e imparcial. Assim, discursar é tomar partido, é 

identificar-se com. A articulação do simbólico com o político, mais do que inevitável, 

está na base da constituição das subjetividades. Materializando-se na linguagem, a 

ideologia é mostrada como o princípio norteador das matrizes de sentidos presentes 

nas formações discursivas, princípio hábil que oculta sua estrutura em seu próprio 

funcionamento: o de produzir a evidência e a transparência dos dizeres. 

 Nossos estudos feitos em obras de literatura de viagem sobre a Amazônia, 

pudemos analisar que os discursos fizeram um apagamento de que não há mudanças 

nas culturas e a cultura Amazônica é homogênea, se define muito fácil, ou seja, um 

local ideal para imposição do colonizador, um lugar vazio de terras exploradas e 

depois foram abandonadas. As definições sobre a Amazônia dentro dos relatos se 

mantêm desde o início do século XX. O discurso imperialista aumenta a distância entre 

o colonizador e o colonizado, rotulando desta maneira, o sujeito amazônico, 

independentemente de sua etnia, como de “raça inferior”. 
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6 Considerações Finais 

  

 Este estudo teve por objetivo mostrar a importância dos confrontos das 

Formações Discursivas nas literaturas de viagem, entender a ordem do discurso 

central versus periférica, o Velho Mundo e o novo mundo, também conhecido como 

terceiro mundo, onde está inclusa a Amazônia, a visão dicotômica euro-centrista 

colonizador/colonizado que pela ideologia justifica a manutenção do poder, em nome 

do desenvolvimento, progresso, da civilização, imprescindíveis aos não civilizados e 

considerados inferiores.  

 Também, constituiu-se em um objetivo desta pesquisa viabilizar uma análise, 

na vertente da Análise de Discurso de linha francesa, principalmente por meio dos 

trabalhos de Pêcheux e outros colaboradores e aqui no Brasil, os trabalhos de Orlandi, 

que fazem as reflexões, interpretações, teorizam sobre o processo de constituição, de 

construção do discurso e do que foi silenciado. Além da demonstração das diferenças 

entre o conhecimento superficial como analisar as “entrelinhas” de um texto ao mais 

aprofundado como analisar um discurso e sua opacidade, em quais condições de 

produção ele foi construído e em qual formação ideológica foi constituído. Pudemos 

diferenciar entre a Análise de Discurso que trabalha com os processos de constituição 

de linguagem e da ideologia, o mecanismo de produção de sentido e efeitos 

imaginários, enquanto a análise de conteúdo, método clássico de análise de 

linguagem, que trata somente dos conteúdos de linguagem.  

 Ao elucidar os princípios da Análise de Discurso é relevante destacar a 

incompletude do sujeito, o risco de estabilização, num imaginário em que a memória 

estaciona. Só repete. É também importante realçar o fato da institucionalização dos 

sentidos das relações de poder intrínsecas ao discurso. Nesse sentido, é que 

podemos dizer a hegemonia social permanece e usa de todos os recursos possíveis 

para manter a relação de poder entre dominador/dominado.   

 Orlandi (1990, p. 37) apresenta a relação entre imaginário e simbólico, da 

seguinte forma: o simbólico funciona sob o modo como -  se -  fosse e o imaginário 

sob o modo do faz -  de - conta, mas suspendendo ao mesmo tempo a relação da 

produção de sentido com “seu lugar” para levá-lo para outro como se fosse o próprio. 

Apaga assim a materialidade das condições de produção. É, pois, a interpretação que 

atribui sentido de um lugar só, “universalizado”. O que nos leva a finalizar essa parte 

afirmando que se fala religiosamente sobre o Brasil do lugar da etnografia como se 
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este fosse o seu lugar próprio. E é esse o processo ideológico que constitui o discurso 

da descoberta em seu jogo de sentidos.  

 O discurso histórico estabiliza a memória. Ao se negar, na ordem dos discursos, 

um discurso histórico no Brasil sobre o Brasil, ou seja, o estatuto memorável, se 

desqualifica o Brasil, no caso específico da nossa análise, se desqualifica a Amazônia, 

como lugar específico de instituição de sentidos. Pudemos compreender como ressoa 

e funciona esse discurso e a construção de representações imaginárias sobre a   

Amazônia, particularmente dos porto-velhenses.  

 A desvalorização do outro é uma forma de apagar as singularidades para 

perpetuar o poder. Produz-se um discurso etnográfico, parte da história europeia, esta 

sim como uma história, ou melhor, a História, a verdadeira, a única. 

 De outra vertente teórica, fica o alerta de Adichie (2009), sobre “Os perigos de 

uma história única [...]. A consequência de uma única história é que ela rouba as 

pessoas de sua dignidade” (ADICHIE, 2009).  

 Acrescentamos de acordo com Indursky (1997, p. 21), que  o discurso enquanto 

“prática discursiva, trabalha para que o efeito de sentido discursivamente construído 

produza a ilusão de sentido único; enquanto, AD trabalha sobre a materialidade 

discursiva, procurando desconstruí-la”, e também trabalha para “determinar os 

funcionamentos discursivos que promovem a instauração dessa ilusão, da mesma 

forma que procura analisar os processos de significação dos quais participa o efeito 

de sentido pelo discurso como sentido único” (INDURSKY, 1997, p. 21).   

 Na Análise de Discurso, uma única história e somente um discurso disponível, 

nega a existência histórica dos sujeitos, dos sentidos. Sem nos iludirmos que falamos 

das mesmas coisas, preferimos entender que, pelo fato da inter - incompreensão há 

uma delimitação dos discursos que obedece a separação e que para nós significa 

negação, de cada Formação Discursiva em relação às outras.  

 Orlandi (1990), diz que “o colonizador e colonizado nunca estão falando da 

mesma coisa” (ORLANDI, 1990, p. 237). Quando estamos analisando, não nos 

interessa entrar em disputas de sentidos de determinados discursos de colonização, 

queremos mostrar a permanência do discurso da des-coberta e da colonização. 

Apontar para os seus efeitos de sentidos que ainda estão sempre aí se repetindo.  

 Dentre tais estudos elaborados, destacamos as três regiões constitutivas do 

quadro epistemológico da Análise de Discurso - o materialismo histórico, a linguística 
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e a teoria do discurso, teorias estas atravessadas pela psicanálise. Nas quais nos 

fundamentamos nesta dissertação para compreendermos como a repetição dos 

discursos ecoam através dos tempos, não de forma evolutiva e cronológica, mas como 

os sentidos são produzidos e circulam.   

 Pudemos observar que a ideologia se apresenta como materialidade, atuando 

internamente no processo tradutório de Rocha e, portanto, no discurso do 

tradutor/autor, criando no e pelo discurso os efeitos de evidência, universalidade e 

individualidade. Desse modo, o discurso que é produzido durante o processo 

tradutório tem uma materialidade que é ao mesmo tempo linguística e histórica. Nesse 

sentido, é interessante observar-se que a ideologia não é, como já sabemos, 

consciente. Ela é efeito de relação do sujeito com a língua e com a história, 

conjuntamente uma inscrita na outra. Nesse caso, a singularidade não é um efeito da 

vontade do sujeito, mas resulta da maneira singular com que a ideologia o afeta. 

Portanto, a autoria é caracterizada pela produção de um gesto de interpretação, isto 

é, na função-autor o sujeito é responsável pelo sentido do que diz, essas 

considerações nos faz compreender como o autor é responsável por uma formulação 

(intradiscurso) que faz sentido.           

 Este processo de produção de discurso permite-nos a compreensão do   

processo de relação e de produção de sentidos, em que os sentidos são produzidos 

não isoladamente, mas na relação com outros discursos presentes no interdiscurso. 

Assim, o pré - construído, elemento constitutivo da memória discursiva, é uma 

construção teórica através da qual a Formação Discursiva, concebida como saber 

fechado, relaciona-se com seu exterior. De acordo com Pêcheux (1975), a Formação 

Discursiva é constitutivamente invadida por elementos que vêm de outro lugar, isto é, 

de outras Formações Discursivas e se repetem nela.      

 Na Análise de Discurso não trabalhamos com a mudança radical, mas 

encontramos no discurso o lugar da falha, do equívoco, da incompletude, por isso, a 

possibilidade de transformação (deslocamentos). Não são sonhos, nem utopias, são 

estudos realizados para compreender como se repetem os discursos, novamente 

enfatizando, para a manutenção do poder na relação do colonizador/colonizado. 

 O livro O Mar e a Selva - Relato de um inglês na Amazônia, no processo 

tradutório de Hélio Rocha, explicita o discurso do sujeito dominante sobre o dominado 

e pelo viés da Análise de Discurso, pudemos compreender os elementos pré-
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construídos, produzidos no exterior das Formações Discursivas, de como são 

interiorizados, absorvidos, reconfigurados, denegados ou ignorados. 

 O discurso profético de Tomlinson que as cidades ao longo da EFMM iriam 

progredir cumpriu-se, só não previu a desativação desta lendária ferrovia, que custou 

milhares de vidas e a perda irrecuperável de línguas indígenas. O monumento está   

condenado ao desleixo, à indiferença, ao caos, espera-se que tal discurso cause 

rupturas do já dito, do já feito.  
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